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Zajímavá podívaná na Výstavišti
Opravdu pastvou pro oči byl třináctý ročník největší motoristické výstavy v hlavním městě Autoshow Praha. Dlouhý seznam zastoupených
značek v sobě skrývá i skutečné lahůdky.
Nablýskané sporťáky, rodinná auta, off-roady, užitkové automobily,
nejrůznější doplňky i příslušenství a také spousta zábavy – to vše byl
veletrh Autoshow Praha, pořádaný již tradičně výstavní společností
Incheba Praha s. r. o. na obvyklém místě, Výstavišti v Praze – Holešovicích.
Většina návštěvníků má holešovické Výstaviště spojené především
s Průmyslovým palácem. Při Autoshow Praha 2007 se v něm přestavili žhavé novinky ze sféry osobních a lehkých užitkových automobilů. Zastoupen byl úctyhodný počet 39 značek, z nichž některé lze
právem zapsat do kolonky exkluzivní. Mezi největší vystavovatele se
opět zařazuje mladoboleslavská Škoda Auto, která obsadila se svojí
expozicí celou Střední halu. Na Autoshow Praha 2007 nechyběly zástupci u nás velmi dobře známých automobilek, jako jsou Alfa Romeo,
Audi, Bentley, BMW, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Chrysler,
Jeep, Kia, Lamborghini, Lancia, Mercedes, Mitsubishi (včetně rallyového Lanceru EVO 9), Nissan, Peugeot, Seat, Subaru, Suzuki, Volvo,
Volkswagen a řada dalších. Výjimečnou událostí byla česká výstavní
premiéra čínského automobilu Brilliance a také předpremiéra s napětím očekávaného Fiatu 500. Ovšem premiér, ať národních či pražských, bylo připraveno mnohem více. V Levém křídle se představila
také řada málo vídaných značek, jako jsou AMG, Artega, Hummer,
Moslem, Spyker nebo Wiesmann. Ve dvou případech umožnilo Autoshow Praha 2007 nahlédnutí do budoucnosti automobilového oboru, a to při vyhlášení a výstavce vítězných prací designérské soutěže

Autovize 07, a také díky zajímavým vozům na pohon stlačeným
zemním plynem CNG.
Na venkovních plochách Výstaviště současně probíhala přehlídka
nákladních automobilů, komunální techniky a karavanů Transped/
Comma/Karavany. Zvláště sekce karavanů byla naplněna novinkami pro rok 2008. Velkým lákadlem byl například obytný vůz
Fleetwood, doplněný závodním autem na přívěsu.
Křižíkovy pavilony byly doménou dalších specializovaných
akcí. Jeden z nich se kupříkladu proměňuje v pavilon bezpečnosti silničního provozu. Oblíbená výstava Car & Audio Show se
orientovala na audio a videosystémy, komunikační a navigační
techniku.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

VELKÉ TRAMVAJOVÉ OPRAVY A REKONSTRUKCE
Palackého náměstí

Karlovo náměstí

Palackého náměstí

18. 7. 2007–31. 10. 2007

Karlovo náměstí

25. 10. 2007–17. 11. 2007

Štefánikův most
Na Klárově
Štefánkův most

20. 6. 2007–21. 8. 2007

Korunní ulice
Na Klárově

22. 8. 2007–2. 9. 2007

Korunní ulice (1.etapa)
15. 9. 2007–2. 10. 2007
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NOVÉ TRASY METRA

METRO MÍŘÍ DO PÍSNICE
Nová diametrální trasa metra D je dlouhodobě včleněna do koncepce rozvoje sítě metra
A v rozsahu Písnice-Vysočanská podchycena
v Územním plánu SÚ hl. m. Prahy. Její výsledné trasování je spojeno s řadou významných
přínosů. Především bude znamenat zásadní
změnu v dopravní obsluze kapacitních sídlištních celků v západní části jižního sektoru
Prahy (zejména Krč, Libuš, Lhotka), v současnosti odkázaných na nevyhovující autobusový
návoz ke stanicím trasy metra C, s kritickým
stavem prvořadě v proﬁlu ulice Vídeňské, dojde k výrazné redukci autobusové dopravy,
což je dokumentováno i skutečností, že jen
zprovoznění dílčí části trasy metra D Pankrác
– Nové Dvory bude znamenat snížení výkonů
autobusové dopravy PID o cca 800 tis. vozkm/ročně. Dopravní působnost trasy metra D
umožní odlehčení trasy metra C, významně
poklesne především obrat stanice Kačerov
a zatížení přestupního uzlu Muzeum. Současně bude vytvořena i velmi potřebná dopravní
alternativa ke stávajícímu vedení metra přes
Nuselský most pro případy jeho oprav, mimořádných provozních situací a dalších nestandardních stavů.
Trasa D rovněž prováže stávající trasy metra (Pankrác/C, Hlavní nádraží/C, Náměstí
Míru/A, eventuálně výhledově Vysočanská/
B) zabezpečí nové vazby na železnici (stanicemi Nádraží Krč, Hlavní nádraží, výhledově
Harfa/nádraží Libeň) i povrchovou MHD
a vytvoří další možnosti pro podchycení
individuální automobilové dopravy a regionální autobusové dopravy v okrajových
částech hlavního města (prvořadě kapacitním dopravním terminálem a P+R u stanice
Písnice). Špičkové zatížení na trase metra D

dosáhne po zprovoznění jejího I. provozního
úseku hodnoty 6 380 osob/hod. (jednosměrně), v dlouhodobém výhledu 9 570 osob/hod.
(jednosměrně).
Záležitost rozsahu úvodního realizačního
úseku prošla značným názorovým vývojem.
Od původního vymezení Náměstí Míru
– Nové Dvory (v dané podobě dosud zakotveného v územním plánu) provozní úsek I. D
dospěl k rozšířenému pojetí Hlavní nádraží
– Písnice, což stavebně představuje délku cca
10,9 km s 10 stanicemi:
Hlavní nádraží
Náměstí Míru
Náměstí bratří Synků
Pankrác
Olbrachtova
Nádraží Krč
Nemocnice Krč/Zálesí
Nové Dvory
Libuš
Písnice

Značná délka úseku vyžaduje jeho etapovou
výstavbu, obdobně jako tomu je u již realizovaného provozního úseku metra IV.C.
Pro realizaci provozního úseku metra I.D
Hlavní nádraží – Písnice, která by měla být
zahájena v roce 2010, lze uvažovat s následujícími termínovými a ﬁnančními předpoklady:
Provozní úsek metra I.D1, z jehož parametrů
dosud vycházely všechny aktivity, týkající se
zejména zajištění odpovídajícího ﬁnančního

krytí, má stavební délku 4,9 km a zahrnuje
celkem 5 stanic – Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Zálesí/Nemocnice Krč (preferovaná alternativa, podléhající změně územního
plánu, která musí být urychleně zajištěna),
Nové Dvory. Následně by bylo optimální
v krátkém časovém sledu zrealizovat provozní úsek I.D2 Nové Dvory – Písnice (včetně
depa Písnice) a výstavbu základní části nové
trasy metra D završit úsekem I.D3 Pankrác
– Hlavní nádraží.
Určujícím rozvojovým faktorem je skutečnost, že trasa metra D může být koncipována
jako zcela samostatný systém, neboť bude disponovat vlastním depem a její vazby na stávající síť metra jsou redukovány na záležitost
přestupů mezi jednotlivými trasami a eventuálně na manipulační propojení se současnými opravárenskými kapacitami. To spolu
s faktem, že dopravní zařízení trasy metra D
nebude dosahovat zátěžových charakteristik tras A, B, C, vytváří široké možnosti pro
volbu optimálního dopravního systému, reagujícího na speciﬁka daného dopravního propojení. Nabízí se zde jedinečná možnost využití nejprogresivnějších zahraničních trendů
v rozvoji dopravních systémů, směrovaných
na minimalizaci investičních a provozních
nákladů, zvýšení bezpečnosti provozu atp.
Trasa metra D byla kromě základní varianty klasického metra v minulosti prověřena
i v mnoha dalších alternativních variantách
dopravní technologie (subvarianty lehkého
kolejového metra, lehké metro na pneumaÚsek

Náklady
(mld.
Kč)

Termín
zprovoznění (rok)

18,47

2014

I.D2
Nové Dvory
– Písnice

7,7

2016

I.D3
Pankrác –
Hlavní nádraží

13,6

2018

I.D1
Pankrác – Nové
Dvory

Celkem:

39,77*

*) Pozn.: Bez depa Písnice a jeho napojení. Jeho
realizací (v rámci I.D2) budou náklady zvýšeny o cca 1,8 mld. Kč.
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tikách (VAL), rychlodrážní tramvaj atd.).
Určitý stupeň preferencí zde nabyla alternativa lehkého kolejového systému s klasickým
rozchodem a automatickým provozem. To
v zásadě potvrzuje i Programové prohlášení
Rady hl. m. Prahy pro volební období 2006
– 2010, v němž je pro zpracování dokumentace a následné zahájení výstavby trasy metra D
stanovena preference parametrů tzv. „lehkého metra“, umožňující efektivnější řešení výškových a směrových poměrů trasy a snížení
celkových provozních nákladů.
Základem pro naznačené akcentování lehkého metra je skutečnost, že daný systém
se oproti klasickému metru vyznačuje vyšší
stoupavostí, nižšími nároky na proﬁl tunelů
i menšími poloměry směrových oblouků. Je
tak umožněno přiblížení stanic metra k povrchu, což má příznivý vliv na celkový průběh
trasy, včetně možnosti případného přechodu do povrchových a estakádových úseků.
Menší hloubka stanic snižuje investiční, ale
i provozní náklady (prvořadě snížení energetické náročnosti – dáno m.j. redukovanými
přístupovými cestami, kratšími eskalátory
atp.). Zkrácení vazby povrch/nástupiště je
podstatným přínosem i z hlediska cestujících. Do snížení investičních nákladů se promítá i redukce výrubu traťových tunelů. Pro
většinu subvariant lehkého metra jsou typické
příznivé dynamické a brzdné charakteristiky
vozových souprav, jakož i možnost pružného reagování na změny přepravních potřeb
změnou délky souprav. Neopomenutelným
požadavkem na nový systém pro trasu D je

automatický provoz, přinášející redukci personálních nákladů, vyšší přesnost provozu,
vysokou bezpečnost provozu (oddělovací stěny na nástupištích s otvíráním průchodů jen
při stanovování souprav), možnost rychlého
reagování na přepravní poptávku úpravou
provozních intervalů i vyšší kapacitu čelních
vozů souprav.
Určitými progresivními prvky (automatický
provoz, energeticky úsporná hnací soustava
atd.) lze samozřejmě optimalizovat i systém
klasického metra. Na limity, týkající se maximálních sklonů a prostorových nároků trasy
však v tomto případě nelze podstatnějším

vých nákladů z vlastního rozpočtu. Ani do
budoucna nelze očekávat zlepšení situace.
O tom svědčí skutečnost, že dle aktuálního
rozhodnutí vlády ČR mají být za státní dotaci pojímány prostředky, které se na spoluﬁnancování výstavby podaří zajistit z fondů
EU. Pro období 2007–2013 je z fondů EU na
spoluﬁnancování výstavby nových tras pražského metra reálné získat maximální částku
zhruba 8 mld. Kč, konkrétně v rámci priority
5 Operačního programu Doprava. Na základě vývoje v oblasti stanovení priorit rozvoje
sítě pražského metra se předpokládá, že ve
vazbě na rozhodnutí nejvyšších orgánů města

způsobem reagovat.
Pro další přípravu a následnou realizaci
úvodního úseku trasy metra D je rozhodujícím faktorem zajištění odpovídajících ﬁnančních zdrojů. Dle Programového prohlášení
Rady hl. m. Prahy pro volební období 2006
– 2010 má být zahájena rovněž realizace prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická,
a to v ročním předstihu před úvodním úsekem trasy metra D. Možnosti rozpočtu hl. m.
Prahy neumožňují pokrýt ﬁnanční náklady
uvedených záměrů, tím méně při jejich souběžné realizaci. Zapojení státu do ﬁnancování
pražského metra je při tom naprosto nedostatečné. V posledních letech se dotace pohybovala v rozmezí 300 – 400 mil. Kč/ročně.
Ve srovnání s obdobnými projekty výstavby
metra v ostatních evropských metropolích,
kdy ze státní pokladny je hrazeno alespoň
50 % celkových nákladů projektu, ﬁnancuje
v současnosti hl. město Praha až 95 % celko-
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(včetně depa) vítězem výběrového řízení, hrazená z jeho ﬁnančních zdrojů. Daný subjekt
bude po určitou dobu (navrhováno cca 20 let)
zajišťovat správu, opravy a údržbu předmětné
trasy metra, zařazené do systému PID.
3. Postupná úhrada nákladů za dokončené
úseky metra dodavateli z prostředků zajištěných hl. m. Prahou (řádově desítky let).

bude jejich využití směrováno výhradně na
realizaci prodloužení trasy metra A. Dalším
možným zdrojem ﬁnancování výstavby metra jsou úvěry od Evropské investiční banky.
Náklady na provozní úsek metra I.D s depem
budou činit více než 40 mld. Kč (odhad nákladů, konečná výše bude závislá na volbě konkrétního dopravního systému a soutěžních
nabídkách).
Náročnost ﬁnancování provozního úseku metra I.D Hlavní nádraží – Písnice standardním
způsobem vede k návrhu zajistit odpovídající
zdroje vstupem soukromého kapitálu, pravděpodobně formou PPP (Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru). V této souvislosti je navrhováno
využít ﬁnancování dané dopravní investice
způsobem „stavby na klíč“, realizované vítězem výběrového řízení, které bude mít přesně
deﬁnované podmínky, odpovídající potřebám
a možnostem hl. m. Prahy.
Partnerství veřejného a soukromého sektoru (sdružující veřejné ﬁnanční prostředky se
soukromým kapitálem) je vhodným nástrojem ﬁnancování investic v případech, kdy
sice existuje významný prostor pro účast soukromého sektoru, ale kde není možné nebo
vhodné vzdát se veřejného vlastnictví. Partnerství veřejného a soukromého sektoru také
zlepšuje kvalitu provádění a následné řízení
projektů.
PPP v kolejové dopravě může pokrývat
všechny oblasti – vybudování a údržbu infrastruktury, vozidlové hospodářství i vlastní
provozování dopravy, a to v rámci jedné nebo
několika koncesí. S ohledem na charakter
činnosti v těchto oblastech i zahraniční zkušenosti přicházejí pro pražské metro v úvahu
PPP pro vybudování a údržbu infrastruktury
a pro vozidlové hospodářství. Studie ﬁnancování trasy D, jejíž zpracování právě začíná, by
měla dát odpověď na otázky, zda bude PPP
efektivní metodou pro tento konkrétní projekt, jaké by měly být jeho přínosy, jaké oblasti by mělo PPP pokrývat a jaký bude další
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postup při jeho přípravě. Vlastní zadávací dokumentace pak musí být vyvážená ve smyslu
jasné speciﬁkace potřeb HMP na jedné straně
a dostatečného prostoru k inovativním řešením uchazečů na straně druhé.
Finanční efekty případného PPP nelze v této
fázi přesně speciﬁkovat. Na základě analýz
zahraničních zkušeností i zpráv Nejvyššího
kontrolního úřadu lze však konstatovat, že
u dopravních projektů je v průměru možné
se v důsledku využití PPP vyhnout rizikům
• zpoždění stavby o cca 2 roky, odpovídající
cca 5 % nákladů na výstavbu
• nárůstu nákladů na výstavbu až o cca 50 %
• nárůstu nákladů na provoz až o cca 40 %.
Základní etapy daného záměru lze naznačit
následovně:
1. Vypsání výběrového řízení na dodavatele
a dočasného provozovatele úseku metra I.D
Hlavní nádraží – Písnice, které by měly předcházet přípravné práce v závislosti na výsledcích Studie ﬁnancování.
2. Etapová výstavba daného úseku metra

Pro potvrzení vhodnosti daného způsobu ﬁnancování trasy metra D je organizací PRO-SERV, s.r.o. zpracovávána studie, jejíž konečný výstup bude k dispozici do konce listopadu
2007. Její zpracování je rozděleno do tří etap:
I. etapa – speciﬁkace strategických cílů záměru a deﬁnice rozsahu a kvality služeb trasy
metra D.
II. etapa – provedení analýzy možností ﬁnancování projektu, s vyhodnocením, zda
ﬁnancování formou PPP je pro daný případ
jednoznačně výhodné, včetně popisu souvisejících rizik a doporučení nejvhodnější formy ﬁnancování.
III. etapa – rozpracování plánu implementace nejvhodnější formy ﬁnancování.
Pokud bude potvrzena výše naznačená ﬁlosoﬁe přípravy a realizace (včetně ﬁnancování)
úvodního úseku trasy metra D, bude nezbytné
vybrat vhodnou, odborně způsobilou ﬁrmu
s potřebnými zkušenostmi, která komplexně
zabezpečí výběrové řízení na privátní subjekt,
jenž připraví a zrealizuje danou dopravní investici. To představuje především zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení včetně stanovení všech rozhodujících provozních,
technických, projektových i ekonomických
podmínek a parametrů (samozřejmě ve spolupráci se zainteresovanými institucemi hlavního
města Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a dalšími subjekty), jakož i organizační
zabezpečení celého procesu výběru privátního
subjektu, optimálního z hlediska nároků předmětného záměru.

MODERNÍ TECHNIKA ŘÍDÍ MHD

AUDIS – Dispečerský řídicí systém autobusů
Systém zobrazuje a poskytuje informace o vozidle a tyto poskytuje i ostatním na software
napojeným uživatelům.
Program pracuje s daty z autobusů (např.
vyhlášení zastávky, souřadnice GPS, údaje
v palubním počítači) a s daty aktualizovanými přímo ze serverů DP (např. Jízdní řády,
SQL databáze). Oboustranný přenos dat ve
formě SDS (krátkých datových zpráv) je zajišťován prostřednictvím digitální radiové sítě
TETRA Městského radiového systému. Výsledkem jsou aktuální informace o celkové situaci v autobusové síti, na zvolené lince nebo
u konkrétního autobusu (například odbavení
v zastávkách, nadjetí či zpoždění). Digitální
rádiová síť TETRA rovněž umožňuje vysoce
kvalitní fónickou komunikaci v různých režimech hovorů.
Systém AUDIS průběžně a v krátkých intervalech porovnává velké množství informací a je schopen odhalit mnoho nedostatků
v provozu. Řadu z nich je možné operativním
zásahem dispečera, obvykle ve spolupráci
s řidičem, odstranit nebo alespoň minimalizovat, a tím přispět k zlepšení naší služby pro
cestující. Doba od vyslání datového souboru
(SDS zprávy) z vozidla do doby zpracování
systémem AUDIS obvykle nepřekročí 6 sekund. V případě, že autobus „nekomunikuje“
se systémem, dostává pokyn z řídícího centra
k jeho kontrole.
Jedna z pracovních obrazovek AUDIS, tzv.
„Perlová šňůra“ představuje na obrázku vybranou linku 177 s 1.–13. pořadím na lince.
Zvolená 177/10 je v rámečku, a podle zbarvení zpožděná (stejně jako 5. a 7. pořadí).
Prostřednictvím AUDISu může provozní
dispečer při náhle vzniklých situacích z Centrálního dispečinku dálkově ovládat palubní
počítače jednotlivých autobusů nebo skupiny
autobusů na lince a může operativně provést
například zápis cílové zastávky do vozu, změ-

nu linky a pořadí, vyhlásit
informace pro cestující
uvnitř i vně autobusu,
informace interně pro řidiče. Je-li řidič autobusu
v přímém ohrožení zdraví
nebo
života a použije tlačítko
tísně, systém automaticky
poskytne řidiči spojení,
dispečer získá informaci
o poloze autobusu a může
tak bezprostředně operativně rozhodovat.
Dispečer má v systému
AUDIS k dispozici možnost zobrazení přehledu
stavu vozů, kdy jsou tyto
barevně odlišeny.
V případě, že jsou vozy
zobrazeny zeleně, jedou
dle JŘ nebo v povolené odchylce a pokud navíc bliká, jde o nadjetí o více než 60 sekund.
Žluté zbarvení znamená zpoždění vozu na
lince. Velmi snadno lze zjistit například autobusy nekomunikující se systémem, na nájezdových či zatahovacích trasách, vyhlášení
chybné zastávky na lince, sjetí z pravidelné
trasy, kdy nesouhlasí poloha GPS.
Pomocí systému AUDIS lze v historii vyhledat zpětně pohyb vybraného autobusu v určitý den a časové období a jeho dodržování JŘ,
což výrazně napomáhá při řešení stížností.
Systém AUDIS počítá i s výrazným krokem
ve směru k cestující veřejnosti. Základy pro
poskytování informací našim klientům již
byly technicky položeny a dnes zbývá vlastní
realizace začlenění do systémů pro informovanost, jako jsou například zastávkové infor-

mační panely, systém podnikového Intranetu
či sdílení dat na Internetu či WAPu.
Nedílnou součástí Řídícího a informačního
systému AUDIS je návazná aplikace MAPA,
která běží současně na druhém monitoru pracoviště dispečera a přináší tak aktuální systém
autobusů Systém AUDIS umožňuje dispečerům zobrazení všech dostupných informací
(dat) z provozu v reálném čase pro potřeby
efektivního řízení a kontroly autobusové
prostorový přehled. Na základě souřadnic
GPS systému je poloha vozidel zobrazována
přímo v mapě. Toto zobrazení může být svázáno s právě probíhající činností v základním
programu AUDIS. Modul Mapa rovněž nabízí možnost vyhledat v historii zpětně pohyb
autobusu v určený den a časové období.
Výběr polohy na mapě bez volby konkrétního
autobusu nebo linky/pořadí nabízí databáze
zastávek, ulic i místopisu (například dle kulturních a přírodních památek).
Dispečer se pak může, například při zablokování jedné křižovatky a zastavení provozu,
přesunout na mapě o křižovatku blíže přijíždějícím dalším autobusům a včas zahájit
jejich informování o odklonu k zachování
provozu.
Řídicí a informační systém pro autobusy
AUDIS je díky svému modulovému softwarovému řešení schopen se dále rozvíjet a poskytovat více informací nejen provozním pracovníkům, managementu podniku, ale také
cestující veřejnosti.
Zdroj DP Kontakt č. 10/2007, Michal Nohejl,
jednotka Provoz Autobusy dopravy.
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ŠKOLNÍ LINKY

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
Děti se ke své velké radosti musely vrátit do školních lavic a je to již více
než měsíc, kdy rodiče kontrolují domácí úkoly a obsahy tašek svých ratolestí.
S návratem za učebními povinnostmi začaly po prázdninové pauze svoji roli plnit
v mnohých městech i školní linky. V Praze a jejím okolí jich jezdí sedmnáct.
Školní linky jako zvláštní druh dopravy v rámci České republiky zákony neuvádějí. Tento
pojem není zakotven v Zákoně o silniční
dopravě ani v zákonech upravujících nakládání s veřejnými ﬁnancemi. Doprava do
škol a ze škol je Zákonem o silniční dopravě
deﬁnována jako součást základní dopravní
obslužnosti, pro niž je kraj povinen hradit
takzvanou prokazatelnou ztrátu dopravce.
Spoje určené k přepravě do škol jsou zpravidla zároveň veřejnou linkovou dopravou.
Pokud škola nebo kraj objedná pro dopravu
dětí neveřejný spoj v pravidelných časech,
musí být provozován na základě licence pro
zvláštní linkovou dopravu. Přepravu školních
dětí lze provádět i bez licence, pokud však dopravcem není sama škola nebo obec, musí mít
dopravce koncesi.

Zeleně označené linky

V některých městech existují speciální školní
linky městské hromadné dopravy. Obvykle
jde rovněž o linky veřejné dopravy, ale do-

pravce může stanovit, že v případě zaplnění,
jsou školní děti přepravovány přednostně.
V České republice existují i trolejbusové školní
spoje a linky, jednu z nich najdeme například
v Mariánských Lázních. V Praze je pro školní
linky vyhrazena speciální číselná řada od 551
výše. V minulých letech se používala čísla od
401, ale později ustoupila mimopražským
linkám Pražské integrované dopravy. Školní
linky jsou samostatná kategorie linek. Jsou
v provozu pouze ve dnech školního vyučování
v dané škole, kterou linka obsluhuje. Klasické
školní linky se označují čísly 552–574, ale v síti
PID najdeme i další, které by odpovídaly charakteristice školní linky, například 343, 416 a 465.
Jsou určeny přednostně pro žáky 1. stupně
základních škol a 14 z nich provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy, pouze 3
linky obstarávají soukromí dopravci. Linku 557
z Dolních Počernic na Černý Most má pod palcem Jaroslav Štěpánek a děti školou povinné ze
Sídliště Rohožník do Ratibořické a Hulické vozí
Connex Praha linkami číslo 562 a 564.

Zastávka školní linky č. 552 na náměstí Míru.
Foto © Jan Horský
Školní linky číselné řady 551 a výše jsou provozovány ve dnech školního vyučování obecně,
rušení těchto linek v případě ředitelského
volna některé ze škol nemá oporu v zákoně.
Na zastávkových sloupcích jsou označeny
zelenými čísly. V minulosti bývaly určeny
přednostně nebo i výhradně pro školní děti,
v současné době jsou však všechny pražské
školní linky plně veřejnými linkami, které
se liší pouze atypickým rozsahem provozu,
speciﬁckou trasou a označením vozidel.
V minulosti nebyly označeny názvem cílové
zastávky a na tabulích s označením linky byl
místo údajů o trase jen nápis školní linka,
postupně se však označení vozů těchto linek
dostává do souladu s obecnými požadavky.

Svůj autobus mají děti rády

Školní autobus ve stanici I. P. Pavlova ve směru na Karlov. Foto © Jan Horský
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Na zastávce čeká hlouček dětí s barevnými
taškami na zádech. „Tomášek je prvňáček,
a tak chodím k autobusu zatím s ním, ale
od října začne jezdit sám,“ vysvětluje svoji přítomnost u ranního autobusu jedna
z maminek. Linku si pochvaluje stejně jako
děti, které by ale raději než do školy jely autobusem někam na výlet. Školní linka 552
zajišťuje přepravu žáků ze dvou významných
přestupních uzlů do odlehlé školy na Karlově,
kam není možné dostat se městskou dopravou. Z Pitkovic vozí děti do uhříněveské
školy linka číslo 570. Ze zastávky Picassova to
mají ke škole co by kamenem dohodil. Andrea navštěvuje speciální školu už dva roky.
„Mamka přesně ví, kterým autobusem jedu,
a tak je klidnější,“ vysvětluje žákyně, která
má prý nejraději kroužek keramiky v místní
škole. Učitelky v nádherně opravené škole

ŠKOLNÍ LINKY
s dostatkem zeleně v okolí dodávají, že kromě
keramiky zde mají také sportovní hry a sborový zpěv. Školní linku si tu velice chválí ony
i rodiče při pravidelných schůzkách, využívá
ji prý mnoho dětí stejně tak jako školní linku
553. Školní linka je v současné trase v provozu od května 2006 a zajišťuje dopravu dětí ze
Štěrbohol do školy v Dubči. Jako jediná školní
linka má odpoledne čilejší provoz než ráno,
má celkem tři spoje denně. Druhá nejnovější
školní linka 569 dopravuje děti z Benic do
školy v Uhříněvsi v čase, kdy nejede linka
265. Vzhledem k tomu, že právě v této oblasti je velký rozvoj výstavby nových domů
a stěhuje se sem stále více rodin s dětmi, dá
se předpokládat, že zájem o školní autobusy
bude v těchto okrajových částech Prahy
narůstat. Zbrusu nová školní linka je v provozu od září letošního roku. Autobus číslo 556
spojuje zastávky Knovízská a Brodského.
V některých oblastech s řídkým osídlením
obce zvažují i zajištění svozu a rozvozu
školních dětí pomocí minibusů, které by v ostatních časech obec mohla využít například
k převozu školních obědů, pečovatelské
službě, převozu seniorů nebo tělesně postižených. S nelinkovou dopravou podobného typu (radiobus, dolmuš) experimentuje
například ﬁrma Audis Bus na Rychnovsku,
inspirována praxí v některých oblastech například Nizozemska a Německa.

Autobus školní linky 553, provozované ﬁrmou Bado BUS, v zastávce Háje. Foto © Roman Vanka

Pozor, přepravuji děti!

Autobusy na školních linkách jsou zezadu
označeny reﬂexní cedulí, která znamená
„Označení autobusu přepravujícího děti“.
Ostatní řidiči jsou podle Zákona o silničním
provozu za stojícím „školním“ autobusem
povinni zastavit vozidlo a pokračovat v jízdě
mohou až po odjezdu vozidla ze zastávky.
U linky 552 z náměstí Míru na Karlov by to
ale znamenalo při dodržení předpisů chvilkový kolaps na magistrále. V Sokolské ulici by
školní spoj po dobu pobytu v zastávce zastavil

Autobusy jsou zezadu označeny reﬂexní cedulí, která značí autobus přepravující děti.
Foto © Jan Horský
provoz čtyřproudé vozovky. Řidiči jedoucích
vozidel jsou totiž povinni jízdu přizpůsobit
tak, aby děti ani v případě vběhnutí do vozovky nebyly ohroženy. Povinnost dbát

zvýšené opatrnosti vůči takto označeným
vozidlům ukládá všem řidičům zákon, avšak
ten již nestanovuje, a tudíž nevymezuje, kdo
a za jakých podmínek smí nebo musí na autobuse označení použít. V rámci dopravy
hrazené kraji, v návaznosti na tradici dopravy ČSAD, lze za školní považovat ty spoje,
u kterých je v jízdním řádu poznámka, že
jedou pouze v pracovních dnech a nejedou
o prázdninách.
Některé spoje jedou ve dnech školního
vyučování po jiné trase než v pracovních
dnech o prázdninách, například zajíždějí do
některé zastávky navíc. Může jít o spoje na
lince, na níž jsou provozovány i jiné druhy
spojů, nebo může jít o samostatnou linku obsahující jen jeden či několik takovýchto spojů.
Číslováním linek ani označováním vozidel
nejsou takové linky nijak odlišeny od běžných
linek veřejné linkové dopravy.
Zdroj DP Kontakt č. 10/2007, Daniela Kočí

www.dpp.cz
K cestám za vzděláním používají děti z okolí Uhříněvsi zastávku Picassova školní linky č. 570. Foto
© Daniela Kočí
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Systém GIS Nehody - jedinečný
výsledek práce pražských policistů
Metropole bývají často místem velkého počtu dopravních nehod. I v Praze je
jich stále mnoho. Ty skutečné příčiny nehod jsou především v nás v lidech.
Je důležité se plně soustředit na řízení vozidla, neboť jsme chybující bytosti.
Šetřením dopravních nehod na území hlavního města se zabývá oddělení dopravních
nehod Dopravního inspektorátu hlavního
města Prahy Policie ČR (ODN). Plní úkoly na
úseku zpracování případů všech dopravních
nehod, včetně případů, kdy jde o podezření
z trestného činu nebo je některý z účastníků
zraněn, případně požil alkoholický nápoj či
jinou návykovou látku.
Jak takové šetření dopravní nehody probíhá
a co všechno zahrnuje? Na to jsem se zeptala
odborníka na slovo vzatého, mjr. Mgr. Václava Valenty z oddělení dopravních nehod
hl. m. Prahy Dopravního inspektorátu Policie ČR.
„Naši policisté vyjedou k dopravní události
a provádějí prvotní, neodkladné a neopakovatelné úkony – dokumentují místo nehody.
Snažíme se zjistit příčinu události. Naší náplní
je ohledání místa činu, získat dostatek informací a důkazů pro orgány, které o záležitosti
rozhodují a seznamují jednotlivé účastníky
se zaviněním. Správní orgány – Magistrát hl.
m. Prahy, orgány soudní – Obvodní soud pro
Prahu 2, kde je rozhodováno o trestních činech v dopravě, určují i toho, kdo nehodu zavinil a jakou adekvátní sankci za to dostane.
Předtím však proběhne fáze vyšetřování. My
připravujeme podklady pro policejní orgány,
které jsou pověřeny vyšetřováním, ty jsou na
půdě Policie ČR a Státního zastupitelství – dopravní oddělení pro Prahu 2. Státní zástupce
připravuje spisy na soudní jednání.“
Co je nejčastější příčinou dopravních nehod?
Na příčiny dopravních nehod se můžete dívat
z mnoha hledisek. Podle statistických škatulek je nejčastější příčinou dopravní nehody
nesprávný způsob jízdy. A do toho spadá
spousta věcí. Podíváme-li se na to z hlediska právního, existují tam kvaliﬁkace konkrétních jednání, a to porušení zákona 361
konkrétním řidičem. Ve většině případů je
to porušení ustanovení o rychlosti jízdy, nesprávné předjíždění, v Praze nesprávná jízda
v jízdních pruzích, antagonistický vztah mezi
řidičem a chodcem na přechodu pro chodce
atd. Těchto nehod je v Praze velká spousta.
Další úhel pohledu, a ten je podle mého názoru nejsprávnější, je psychologický. To zna-
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mená, že ta pravá příčina dopravních nehod
je vždy v psychice řidiče, ať už je to agresivita,
stress, nevěnování se řízení vozidla z různých
důvodů – třeba posádka vozidla ruší, řidič
se dohaduje se spolujedoucím. Je to ale také
to nešťastné handsfree! Řidič sice neporušuje předpis a při telefonování nedrží v ruce
mobil. Může ale řešit obchodní či soukromé
problémy, které jeho myšlení plně zaměstnají.
Myslí úplně na něco jiného než na řízení vozidla. Řidič by neměl telefonovat vůbec!

Řízení vozidla je velmi náročná činnost
„Podle mého názoru, ty pravé příčiny dopravních nehod, jsou v 98 % v samotném řidiči.
Jde tedy o selhání lidského faktoru. Řidič se
nevěnuje správně a plně řízení vozidla. Samozřejmě nějaké to skromné procentíčko
dopravních nehod padá na špatnou sjízdnost
komunikací. Ale těch je z hlediska četnosti,
velmi málo. Vozidlo může mít i technickou

mjr. Mgr. Václav Valenta,
vedoucí ODN DI PČR Praha

závadu, ale v současné době jezdí v Praze většinou kvalitní moderní vozy.“
Řízení vozidla po Praze je velmi náročné
a má svoje speciﬁkum. Je to něco jiného než
na dálnici. Tam je nejdůležitější udržet trvalé soustředění. Dlouhá jízda, zvláště na noc,
může být monotónní a únavná. Na delší cestu
bychom se měli vybavit dostatkem nápojů,
zvláště energetických, obsahujících kofein.
Při delší cestě je důležité, aby řidič dbal na
pravidelný odpočinek a v jejím průběhu počítal s několika přestávkami, zejména řídí-li
vozidlo v noci.
Řízení motorového vozidla, zvláště v hustém
dopravním provozu v metropoli, je opravdu velmi náročná činnost. „Ano, a problém
je v tom, že si to málokdo uvědomuje a při
řízení ještě telefonuje, baví se se spolujedoucím, mnoho lidí si čte v zácpách noviny.
Není ojedinělý případ, kdy si řidič dokonce
zapisuje poznámky. Znám případ, kdy si řidič
vypisoval výkaz o pracovní činnosti a narazil
do automobilu, jehož řidič byl nucen prudce
zastavit. Způsobil tak, že další čtyři vozidla
narazila do něj.
Řízení je natolik závažná a náročná činnost,
že může dojít nejen k velkým hmotným škodám, ale také k újmě na zdraví, pokud se řidič
nevěnuje řízení vozidla naprosto soustředěně.
Málokdo si to uvědomuje a uvědomí si to až
ve chvíli, kdy se dopravní nehoda stane. „Víte,
všichni se cítíme v kokpitu svého vozidla relativně bezpeční. Zvláště moderní auta jsou
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již dobře vybavená a ty pocit bezpečí skýtají. Nikdo na nás neútočí a pokud ve vozidle
neprobíhá nějaká hádka, cestující jsou v pohodě, člověk si ani tolik neuvědomí rychlost,
kterou se po komunikaci pohybuje.“
Speciﬁka Prahy
Na dálnici se musíte udržet v bdělosti, v Praze
musíte neustále vyhodnocovat a bezprostředně reagovat na podněty. Jezdíte v kolonách,
kolem vás jsou cyklisti, a všude přítomní
chodci, i tam, kde nemají vůbec být. Zatímco
ve městě neustále odvracíte kolizní situace, na
dálnici se přihodí jedna kolizní situace třeba
na trase z Prahy do Brna. V Praze jich je na
půlkilometrovém úseku třeba deset...
„Při řízení nedoporučuji jinou činnost než to
řízení vozidla. Podnětů je moc a na vyhodnocení situace a správné reakce je málo času.
Je dobré nemyslet si, že jsem geniální řidič.
Hlavně muži, si myslí, že zvládnou perfektně řízení vozidla spolu s dalšími činnostmi.
Zkuste nějakému ješitnému chlapovi vysvětlit, že to s tím jeho řízením vozidla není úplně
v pohodě.“
Nemocný člověk za volant nepatří
Když je člověk na neschopence, neměl by řídit
vozidlo vůbec. Je-li uznán práce neschopným,
neměl by se věnovat tak náročné práci, jako
je řízení vozidla, které vyžaduje udržení soustředění a je náročné na nervově svalovou koordinaci. „Je pozoruhodné, že si to lidé často
neuvědomují. Pokud se nestane opravdu tragédie, policie nešetří, zda je člověk v pracovní neschopnosti. Jestliže se nehoda vyřeší na
místě, nikdo se neprokazuje tím, že je v pracovní neschopnosti. Avšak i „jen hloupá“
chřipka, zvýšená teplota, medikamenty, které
jsou při nemoci užívány, člověka utlumují
a výrazně ovlivní vyhodnocování dopravní
situace a k nehodě může být velmi blízko.“
Současný postup při šetření dopravních
nehod
V současné době policisté šetří dopravní nehody i jiné delikty na základě pravomocí, kte-

ré vycházejí ze zákona o policii ČR a trestního
řádu. Procesní postup je upraven trestním řádem, zákonem o Policii ČR a přestupkovým
zákonem. Další speciﬁcké postupy policistů
při řešení případů dopravních nehod jsou
upraveny interními akty řízení.

Šetření dopravních nehod zasahuje do mnoha oborů a využití nejnovějších poznatků je
nejen praktické, ale především slouží k objektivnímu posouzení míry zavinění jednotlivých aktérů mimořádné události. Pro důsledné a přesné uplatnění postupů, ať už z oblasti
psychologie, soudního lékařství, strojírenství,
soudního inženýrství, nebo geodézie, plani-
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metrie, či fotogrametrie a geometrie, využívají policisté další metodické pomůcky.
Zajištění a ﬁxace stop
Při ohledání místa dopravní nehody je hlavním úkolem vyhledání, zajištění a ﬁxace stop
a jiných důkazů a skutečností rozhodných pro
stanovení příčin nehody a zavinění pachatele.
Práce na místě činu spočívá ve správném
posouzení a vyhodnocení stop. Jejich ﬁxace
a dokumentace je pilířem pro stanovení průběhu nehodového děje. Při ohledání místa
činu policista dokumentuje to, co vnímá svými smysly. Z toho vyplývá, že kvalita ohledání
záleží na zkušenosti a odborné zdatnosti policisty, použití vhodných technologií ﬁxování
stop a dokumentační techniky. Po stanovení
hranice ohledání a výchozího místa ohledání se jednotlivé stopy označí fotočísly. Podle okolností se zvýrazní poloha zraněných
a mrtvých, místo střetu vozidel, konečné postavení vozidel sprejem nebo křídami.
V převážné většině případů jsou informace
od přímých účastníků události dokumentovány písemně. Někdy je využíván i audiozáznam pro zachycení výpovědí osob, které mohou poskytnout informace k šetřené události.
I tento záznam je přepisován do protokolární
podoby. Při vyšetřovacích pokusech, znaleckých experimentech nebo rekonstrukcích
dopravních nehod jsou využívány pro dokumentování informací od účastníků i svědků
události videozáznamy.
Výsledkem šetření každé dopravní nehody je
protokol o nehodě, plánek dopravní nehody,
fotodokumentace dopravní nehody, úřední
záznamy o provedených úkonech a vyhodnocení důkazů.
Případy dopravních nehod zpracovává výpočetní technika a od roku 2003 začalo oddělení
dopravních nehod Dopravního inspektorátu
Policie ČR (ODN) využívat i digitální mapu
Prahy upravenou pro účely dopravní policie,
tzv. Geograﬁcký informační systém o dopravních nehodách (GIS). ODN využívá pro

11

SATELITNÍ TECHNIKA POMÁHÁ POLICII

dokumentování dopravních nehod moderní
techniku i technologie – digitální fotogrammetrii, laserové zaměřovače, digitální fotoaparáty, záběry z dohledových kamer, pracuje s GPS, apod.
Jedinečný systém GIS Nehody
„Systém GIS Nehody by měl sloužit jednak
k tomu, aby veřejnost byla informována
o tom, kde se stávají nejčastěji nehody, s jakými následky, kdo má v daných lokalitách
na dopravních nehodách účast, zda některá
lokalita je zatížená dopravními nehodami,
střety s chodci, zvláště s dětmi, kde by se měli
zaměřit dopravní inženýři, radní a další odborníci na řešení dopravního problému – Dokonce v klíčových oblastech, v konkrétních
místech, kde dochází nejčastěji k dopravním
nehodám, využívá Dopravní inspektorát GIS
k tomu, aby komunikace byla bezpečnější.“
Na pracovišti ODN jsou využívány pro tvorbu situačních plánků různé informační zdroje. Základ tvoří data Jednotné digitální mapy
Prahy v měřítku 1:1000, které spravuje Institut městské informatiky v Praze a podrobná barevná celoplošná ortofotomapa Prahy
v měřítku 1:5000. Dopravní značení s připojenou databází značek, vodorovné dopravní
značení, videozáznamy z vozidlových kamer
a databáze sloupů veřejného osvětlení jsou
spravovány Technickou správou komunikací.
Tato data tvoří základ informačního systému
GIS Nehody.
„V systému Lotus Notes udržujeme databázi
lokálních plánků křižovatek pořízených fotogrametrií Rolleimetric ze snímků z vrtulníku,
které aktualizují a doplňují data z GIS Nehody. Dále je v systému připojena databáze vybraných šikmých fotogrammetrických snímků. Velkou perspektivu vidíme z využívání
databáze snímků a videosekvencí pořízených
z dohledových kamer specializovaným policejním pracovištěm, které umožňují snímkování místa nehody bezprostředně po nehodě,
v některých případech videosekvence zachycují i samotný průběh nehody.
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V zahraničí sklidili obdiv
Z důvodů společenské poptávky na spolupráci řady organizací působících na komunikacích a s cílem modernizace pracoviště ODN
propojili policisté data z Evidence nehod se
souborem digitálních map hlavního města
Prahy a doplnili je o speciﬁcké požadavky
pracoviště. Výsledný produkt GIS Nehody je
úspěšně využíván od roku 2003.

Výsledkem šetření každé dopravní nehody
je protokol o nehodě, plánek dopravní
nehody, fotodokumentace dopravní nehody,
úřední záznamy o provedených úkonech
a vyhodnocení důkazů.
„Ze zahraničí máme ověřeno, že je to cesta
správná a vlastně někteří kolegové v Německu, Holandsku, byli překvapeni, že už tento
systém je u nás v provozu, že už ta myšlen-

ka je na světě a realizuje se. Tvrdili, že by to
u nich stálo spoustu peněz. A vidíte, my jsme
to dokázali vytvořit z vlastního potenciálu,
s použitím svých mozků, a natažením pracovního času. Policisté ze skupiny speciální
dokumentace ve spolupráci s Technickou
správou komunikací vytvořili systém na bázi
jednotné digitální mapy, která se využívá pro
kreslení plánku dopravních nehod a zároveň
pak pro vyšší statistickou část k sdělování veřejnosti, kde dochází k dopravním nehodám.
V digitální mapě jsou velice přesně zakresleny
relativně pevné body, zaneseny všechny sloupy veřejného osvětlení, v souřadném systému
os x a y.
Jsou tam zaneseny kanálové výpusti, zastávky
tramvají, kolejová sít MHD. Tyto údaje jsou
pak zachyceny spolu s digitální fotograﬁí místa dopravní nehody v počítači, což je důležité
pro upřesnění polohy. Na místě se pak nemusí
tolik provádět šetření. My vlastně zkracujeme
čas pobytu policistů na místě dopravní nehody. Pokud je provedena kvalitní digitální fotodokumentace, potom můžeme z kanceláře
vyhodnotit situaci na místě dopravní nehody
s graﬁckým znázorněním polohy vozidel. To
si myslím, že není úplně špatné. Takže se už
těžko dá podvádět a tvrdit, že to bylo jinak,
např. že stopu nedoměřili, že byla kratší. Jsem
přesvědčen o tom, že to je správná cesta, protože tento způsob šetření je objektivní.
Mjr. Mgr. Václav Valenta se snaží prezentovat
pozitivní výsledky práce policistů oddělení
dopravních nehod Dopravního inspektorátu Policie ČR i na četných konferencích. „Je
důležité, aby veřejnost o naší práci věděla víc
a i z té druhé strany. Je třeba narovnat pokroucené mínění o policii.“
Dáša Žaludová

POLICIE ČR

PARKOVÁNÍ S PROBLÉMY

POLOVINĚ PRAHY HROZÍ KVŮLI PARKOVÁNÍ KOLAPS
Další městské části Prahy nechtějí ve svých ulicích cizí parkující vozidla. Odborníci však
varují, že pokud se nad problémem přeplněných ulic nevytvoří jednotný postup všech
městských úřadů, může nastat totální chaos.
Není totiž zcela
jasné, co se stane s obrovskou masou aut
více než půl miliónu Čechů a cizinců, kteří
každý den míří za prací, kulturou nebo
úřady. Ti nemají na parkovací kartu nárok.
„Pokud by se všude zavedly zóny placeného
stání, může doprava v Praze zkolabovat. Každý by totiž mohl parkovat jen v místě svého
bydliště, nikde jinde,“ řekl dopravní odborník
Stanislav Huml s tím, že by tak obyvatel Prahy
3 pracující v Praze 2 musel jet MHD.
„Má sice povolení k parkování před svým
domem, které mu na základě trvalého pobytu vydal jeho městský úřad, ale nemohl by
už zaparkovat u své ﬁrmy v sousední čtvrti.
Tam by totiž platila ta samá omezení. Praha
sice chce dostat lidi do veřejné dopravy, ale ta
teď praská ve švech. A metro není nafukovací.
Na rozdíl od jiných světových metropolí také
není v Praze možné ani sehnat levný taxík,“
upozornil Stanislav Huml.

Chybí koordinace

Jak Huml zdůraznil, na toto téma navíc dosud neexistuje ani jedna studie. Každá městská část v Praze dosud řeší problém s parkováním na svém území sama, bez koordinace

s ostatními radnicemi. To
jen zvyšuje nebezpečí totálního kolapsu.
„Jakmile bude Praha 8 obklíčena, nezbude nám nic jiného než s tím urychleně něco
dělat,“ řekl nedávno v souvislosti s plány zavést placené stání v Praze 3 a 7 starosta
Prahy 8 Josef Nosek.
Každá radnice chce parkování na svém území zavést
jiná pravidla, což chaos jen
prohloubí. O zónách uvažují i v dalších částech Prahy
– v Dejvicích, Karlíně, na Praze 5. Už dnes
jsou na Praze 1 a 2.
Odstavná parkoviště P+R, která zájemci najdou většinou na konečných stanicích metra,
už teď po většinu dne praskají ve švech. Aby
bylo možné zvládnout předpokládaný počet
řidičů, musel by se počet těchto parkovišť
zněkolikanásobit.

Problémy s cizinci

Praha, zvláště její centrální části, bude muset
vyřešit problém, jak od zákazu parkovat na
místech, které uvolnili Češi, informovat cizince. Podle pražského dopravního policisty,
který nechtěl být jmenován, se zákaz parkovat

na vyhrazených místech bez rezidenční karty
už dnes hojně cizinci porušuje.
„Nejhorší jsou Němci nebo Rakušané. Tvrdí,
že o ničem nevědí, a sázejí na to, že se policistům nebude chtít do spousty papírování, které by je čekalo, kdyby s nimi chtěli přestupek
projednat,“ řekl policista.
Podle něj by pomohlo, kdyby byli cizinci na
situaci s parkováním v Praze upozorněni už
na hranicích nebo v Praze informačními cedulemi na okraji parkovacích zón.
„Obecně ale bude po rozšíření plochy parkovacích zón problémem zajistit vymahatelnost
zákona. Lidi tam prostě alespoň částečně parkovat načerno dál,“ sdělil policista.
Zvýšenému strachu z hrozících sankcí pak
podle něj zase bude bránit pomalý a neefektivní postup při vyřizování přestupků.
„Kde chybí strach ze sankce, tam se bude
zákon dál porušovat. A když se budou porušovat pravidla placeného parkování, nebude
systém pořádně fungovat. Začarovaný kruh
se tak uzavře,“ dodal policista.
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KVALITA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V PRAZE SE VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ
Již na konci padesátých let, když byla řešena koncepce železničního uzlu Praha, vznikla
myšlenka na výstavbu nového spojení, které by kapacitně propojilo především stanice Praha hl.
n. a Praha-Libeň horní nádraží (dnešní Praha-Libeň). Trvalo však téměř 50 let, než byla stavba
Nového spojení započata.
Ještě na počátku třetího tisíciletí bylo napojení
především hlavního nádraží, ale i Masarykova nádraží na tratě vedoucí od Prahy na východ (popř.
na sever) výrazně omezené. Zatímco vlaky směřující z Prahy na jih a jihozápad mohly využívat
při cestě z hlavního nádraží dva dvoukolejné tunely pod Vinohrady, v roce 1989 doplněné o třetí
dvoukolejný tunel, ve směru na severovýchod, do
stanic Praha-Libeň, Praha-Vysočany a Praha-Holešovice bylo možné spojení pouze po původní
jednokolejné trati bývalé Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy, tzv. Vítkovské trati, vedené ve
složitých podmínkách v těsné blízkosti zástavby
čtvrti Žižkov. Ve směru Libeň bylo možné spojení
ještě po tzv. Hrabovské spojce, také jednokolejné
trati s velmi obtížnými sklonovými poměry (proto
ji mohly těžké rychlíky projíždět pouze ve směru
z hlavního nádraží), která se v odbočce Hrabovka
napojovala na dvoukolejnou trať spojující Masarykovo nádraží se stanicí Praha-Libeň. Propojení
Masarykova nádraží a stanice Praha-Vysočany

přitom bezúvraťově nebylo možné vůbec.
Je zřejmé, že jen těžko bylo možné za těchto
podmínek pomýšlet na větší začlenění železnice
do dopravního systému města. Na konci 80. let
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minulého století některé příměstské vlaky končily na předměstských nádražích (např. Praha-Vysočany), později sice byly prodlouženy až do
centrálních nádraží, cenou však bylo prakticky
úplné vyčerpání kapacity těchto tratí, v klíčových
časech včetně příslušných rezerv na vyrovnávání
nepravidelností železniční dopravy. Rovněž údržba těchto tratí byla jen těžko proveditelná, každá
výluka přinášela zásadní problémy spojené s odříkáním vlaků a jejich odkláněním po odklonových
trasách. Proto na konci 20. století výrazně sílil tlak
na realizaci Nového spojení.
Oproti původním projektům z konce 50. let Nové
spojení nedoznalo větších změn, neboť muselo
respektovat již dokončenou rekonstrukci stanice
Praha-Libeň a Holešovickou přeložku. Hlavní
změnou bylo nové technické řešení průchodu
obou tratí z hlavního nádraží prostorem vrchu
Vítkov. Původně se plánovalo vést souběh dvou
dvoukolejných tratí v odřezu po severním úbočí vrchu po v roce 1961 rozestavěné zárubní zdi
nad Karlínem. Toto řešení bylo z ekologických
důvodů opuštěno a bylo rozhodnuto vyrazit dva
dvoukolejné tunely pod Vítkovem. Toto výrazně
zvýšilo investiční náklady a snížilo ekonomickou
efektivnost stavby.
Nové spojení přinese zásadní zvýšení propustnosti mezistaničních úseků Praha hl. n.–Praha-Libeň
a Praha hl. n.–Praha-Vysočany/Praha-Holešovice, kde budou k dispozici dvě samostatné dvoukolejné trati. Kromě toho dojde k více než dvojnásobnému zvýšení traťové rychlosti z dnešních
30 až 50 km/h na 80 až 100 km/h. Také spojení
Masarykova nádraží se výrazně vylepší. Do Praha-Libně sice zůstane stávající dvoukolejná trať,
avšak v přeložené a modernizované podobě, tedy
s vyšší traťovou rychlostí. Zásadní novinkou je
však zřízení spojky z této trati k trati Praha hl. n.–
Praha-Vysočany, což umožní přímou bezúvraťo-
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v obou tunelech dokončeno deﬁnitivní ostění.
V období od července 2007 do října 2007 bude
také uskutečněna rekonstrukce zhlaví a zabezpečovacího zařízení Masarykova nádraží včetně železničního mostu přes ulici Trocnovská.

vou jízdu vlaků z Masarykova nádraží do stanice
Praha-Vysočany (popř. Praha-Holešovice).
Na stavbu Nového spojení, zahrnutou do schváleného územního plánu hl. m. Prahy jako stavbu
veřejně prospěšnou, bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 17. dubna 2004.
Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. července 2004.
Práce se rozeběhly vysokým tempem ve druhé
polovině roku 2004. Proběhlo vyklízení prostoru
bývalé zastávky Hrabovka a demolice prostoru
části bývalého depa Masarykovo nádraží. Na tomto místě byly v roce 2005 vybudovány pilíře železniční estakády k západnímu portálu tunelů. Na
východní straně byla zlikvidována zahrádkářská
kolonie náletové dřeviny. Byly zřízeny dvě koleje
pro nakládku odtěžené zeminy a rubaniny z tunelů, které byly zapojeny do výhybny Praha-Vítkov.
Rozeběhla se také výstavba obou tunelů. Dne 1.
prosince 2005 byla do provozu uvedena silniční
estakáda Krejcárek–Palmovka souběžná s tramvajovou estakádou.
V pondělí 12. prosince 2005 projel poslední slavnostní vlak přes Hrabovskou spojku. Od tohoto
okamžiku do dokončení výstavby Nového spojení
slouží pro odjezd vlaků z hlavního nádraží ve směru Libeň pouze jediná kolej vítkovské trati a odklonová trasa přes Prahu-Vršovice, Prahu-Malešice do Prahy-Běchovic, která bude navíc plně
využita především dálkovou dopravou při zprovozňování Nového spojení v roce 2008. V březnu
2006 začala výstavba vlastní nosné konstrukce estakády nad bývalým depem Masarykovo nádraží.
Dne 23. května 2006 byl slavnostně proražen jižní
tunel pod Vítkovem, po dalším cca měsíci – dne
29. června 2006 následovalo i proražení severního
tunelu. Ve středu 26. července 2006 byla ukončena
výluka 2. traťové koleje mezi Hrabovkou a Libní
a vlaky začaly jezdit po nové opěrné zdi nad sídlištěm Invalidovna. Po dokončovacích pracích
mohla být tato kolej uvedena do plného provozu
a 21. srpna 2006 začala výluka 1. traťové koleje
Hrabovka–Libeň, která potrvá do podzimu roku
2007 a bude během ní vybudován rozplet tratí
v prostoru Sluncová. V neděli 2. srpna 2007 bylo

Stavba bude uváděna do zkušebního provozu
postupně tak, jak budou jednotlivé části dokončovány. Kolaudační řízení je plánováno na prosinec
roku 2010. Rozhodující část Nového spojení by
však měla být v provozu k dispozici již na konci
roku 2008.

Nové spojení – bližší popis stavby
Tratě a stanice
V rámci stavby Nového spojení se vybudují nové
dvoukolejné úseky:
a) trati Praha–Turnov (km 0,400 – 4,800)
b) trati Česká Třebová–Praha v úseku Praha-Libeň-Praha hl.n.
c) bude směrově upravena trať Česká Třebová
– Praha Masarykovo nádraží v km 405,6–408,2.
Budou zřízeny potřebné kolejové spojky propojující tratě Praha–Česká Třebová a Praha–Turnov
umožňující zapojení Holešovické přeložky v prostoru Balabenky do směru Praha hl. n. i Praha
Masarykovo nádraží. Traťová spojka odb. Sluncová–odb. Balabenka umožní přímé spojení Masarykova nádraží se stanicí Praha-Vysočany. V prostoru Sluncové bude do turnovské trati zapojena
spojovací kolej do depa Praha-Libeň. Rekonstruováno bude také severní zhlaví stanice Praha hl.
n. a upraveno západní zhlaví stanice Praha-Libeň
pro zapojení nového čtyřkolejného úseku směr
odb. Sluncová.
Technické parametry pro celou stavbu:
a) max. traťová rychlost 80–100 km/h,
b) prostorová průchodnost ZGC,
c) zatížitelnost třídy D4 dle UIC (max. hmotnost
na nápravu 22,5 t).
Mosty a zdi
Nové spojení čítá celkem 23 mostních objektů,
z toho 10 železničních mostů, 2 silniční mosty
a 11 propustků. Nejvýznamnějším mostním objektem je čtyřkolejná estakáda přes Husitskou ulici, prostor bývalého depa Praha Masarykovo nádr.
a Trocnovskou ulici s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu o celkové délce 438 m. Dalším velkým mostním objektem je dvoukolejná estakáda
Sluncová s nosnou konstrukcí z předpjatého betonu o délce 322 m. Největším silničním mostním
objektem je estakáda Krejcárek–Palmovka o délce
285 m. Složité terénní poměry si vyžádají stavbu
většího počtu opěrných a zárubních zdí o celkové
délce 2615 m.

sadními stavbami Nového spojení dva dvoukolejné železniční tunely pod vrchem Vítkovem. Délka obou tunelů je cca 2,7 km, z toho ražená část
2401 m a hloubená část (u portálu) 280 m. Tunely
jsou raženy v plném proﬁlu tzv. novou rakouskou
metodou.
Pozemní komunikace
Nově vybudované mimoúrovňové křížení Krejcárek–Palmovka si kromě výstavby silniční komunikace na estakádě vyžádalo i napojení na stávající
silniční síť v tomto prostoru a napojení přilehlých
průmyslových areálů. Součástí stavby jsou i příjezdové komunikace požární techniky k tunelovým
portálům a objektům pro technologická zařízení.
Původní vítkovská trať bude využita jako stezka
pro cyklisty a pěší s návazností na parkové komunikace na vrchu Vítkově.
Pozemní stavby
Vybudují se menší objekty pro zabezpečovací zařízení v lokalitě Balabenka a pro osvětlení a větrání
tunelů u východních portálů tunelů.
Protihluková opatření
Pro ochranu obyvatel proti hluku jsou navrženy
protihlukové stěny podél traťových kolejí v celkové délce 2807 m. Kromě toho bude přistoupeno
v několika ulicích k individuálním opatřením (výměna oken v přilehlých fasádách domů).
Zabezpečovací a sdělovací zařízení
Mezistaniční úseky budou zabezpečeny univerzálním trojznakovým automatickým blokem
(v soustředěné formě uvázaným do staničního
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie v navazujících železničních stanicích). Také odbočky budou
vybaveny dálkově ovládaným staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie. Traťové zabezpečovací zařízení zajistí přenos návěstí na stanoviště
strojvedoucího (vlakový zabezpečovač). Ve stavbě
je zahrnuto i komplexní řešení sdělovacího zařízení.
Inženýrské sítě
Stavba si vyžádá přeložky inženýrských sítí drážních i mimodrážních a položení nových drážních
sítí. Jde o vedení pro zásobování elektrickou energií, vodou a plníme, pro odvádění splaškových
a srážkových vod a telekomunikační vedení.
Demolice
Stavba vyžadovala demolici pozemních objektů
v trase Nového spojení. Šlo většinou o nevyužívané drážní objekty, ale i o nedrážní drobné objekty
(chatky v zahrádkářské kolonii).
Terénní a sadové úpravy
Jedná se zejména o terénní úpravy za východními
portály tunelů. Sadové úpravy budou řešit uvedení stavbou narušené zeleně do původního stavu
a rozšíření a zkvalitnění zelených ploch.

Tunely
Z hlediska technické i ﬁnanční náročnosti jsou zá-
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Rozvoj telematiky v Praze
Dopravní telematika je oborem, který integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající
infrastrukturu optimalizovaly přepravní výkony, zlepšila se bezpečnost
provozu a stoupla kvalita přepravy. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0349
z 19.3.2002 byly schváleny „Zásady pro rozvoj dopravní telematiky v hl.
m. Praze“, které definují 11 oblastí, v nichž se v Praze telematika rozvíjí
a nadále rozvíjet bude:
Oblast 1: Řízení silničního provozu
Oblast 2: Dopravní a cestovní informace
Oblast 3: Parkovací systémy
Oblast 4: Veřejná doprava
Oblast 5: Dohledové a varovné systémy
Oblast 6: Bezpečnostní a záchran. systémy
Oblast 7: Elektronické platby
Oblast 8: Systémy ve vozidlech
Oblast 9: Přeprava zboží a nákladů
Oblast 10: Sběr a správa dat
Oblast 11: Správa dopravní infrastruktury
Praktická realizace telematického systému hl. m. Prahy je dlouhodobá záležitost
a s ohledem na svůj velký rozsah probíhá
postupně. V letech 2006 a 2007 se podle
schválené strategie nadále rozvíjela činnost
především v oblastech 1, 2, 3 a 5.
Oblast 1: Řízení silničního provozu
Ve vazbě na postupující přípravu a realizaci
dalších staveb Pražského okruhu, Městského
okruhu a některých radiálních komunikací
pokračovaly v roce 2007 práce na přípravě
vybavení sítě hlavních pražských komunikací
telematickými aplikacemi (proměnné informační tabule, liniové řízení dopravy, proměnné směrové a informační dopravní značení,
dynamické vážení vozidel, dohledové kame-
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rové systémy, systémy pojížděných krajnic na
okruzích, řízený provoz na rampách mimoúrovňových křižovatek, detekční a záchranné
systémy v tunelech apod.) a byl zpracován variantní návrh charakterizující potřebné počty,
umístění a funkční uspořádání řídících center
dopravy a řídích center tunelových staveb
v pražském regionu.
Oblast 2: Dopravní a cestovní informace
Od 1. 7. 2005 je v Praze v provozu (nejprve ve
zkušebním) Dopravní informační centrum
(DIC Praha) umístěné v prostorách HDŘÚ
v ulici Na bojišti. Od počátku roku 2006 je
DIC Praha po pozitivním vyhodnocení zkušebního provozu v provozu trvalém. Během
uplynulých dvanácti měsíců probíhaly práce
na přechodu vyhodnocování stupňů dopravní zátěže od manuálního zadávání operátorem DIC na automatický provoz odvozovaný
z údajů z detektorů. Ze 76 takto sledovaných
úseků bylo na počátku roku 2006 automaticky vyhodnocováno 18, na konci roku pak
byla tato možnost u 55 z celkového počtu 95
úseků.

gačních mapách ve vozidlech umí zobrazit
aktuální dopravní informace a navádění jim
přizpůsobit. Vzhled zpráv (vysílání je zajišťováno ve spolupráci s ČR) je plně standardizován dle mezinárodních standardů ALERT C.
Jako podklad pro vysílání systému byla zpracována lokalizační databáze hlavní komunikační sítě hl. m. Prahy, která je každoročně
aktualizována. Pomocí této databáze jsou
dopravní informace k jednotlivým úsekům
přiřazovány.

V rámci DIC Praha slouží řidičům v Praze
také systém RDS-TMC (Radio Data Systém
– Traﬃc Message Channel), který v navi-

V oblasti telematických aplikací v hromadné
dopravě pokračoval v roce 2007 na příměstských linkách veřejné dopravy rozvoj sys-
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tému sledování autobusů pomocí GPS. Ve
zkušebním provozu již funguje informační
centrum pro hromadnou dopravu, pomocí
něhož mohou dopravci sledovat pohyb vozidel na jednotlivých linkách, vyhodnocovat
zdržení, případně si mohou orgány státní
správy a samosprávy ověřovat, zda byly jimi
zaplacené spoje řádně dopravci provedeny
apod. Kromě toho jsou data z tohoto sytému
vhodná pro využití na informačních tablech instalovaných v důležitých přestupních
uzlech. V rámci regionální dopravy je takové
tablo instalováno např. ve Strančicích u Prahy
(přestup vlak – regionální autobusové linky).
V budoucnu se předpokládá rozvoj systému
i pro autobusové linky pražského Dopravního podniku.
Na webových stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. www.dpp.cz/jrportal jsou
pro cestující veřejnost k dispozici jednotlivé
zastávkové jízdní řády linek hromadné dopravy v pražském regionu s výjimkou železnice a přívozů, a to i jiných dopravců než jen
DP Praha. Od spuštění aplikace si zde cestující stáhli již téměř 8 milionů zastávkových
jízdních řádů pro svoji potřebu.
Oblast 3: Parkovací systémy
V roce 2006 byla v ÚDI Praha zpracována
„Studie parkovacího naváděcího systému do
veřejně přístupných garáží v centrální oblasti
hl. m. Prahy, zejména na území Pražské památkové rezervace“. Byly v ní vytipovány garáže vhodné pro zapojení do systému, úseky
naváděcích tras a hlavní rozhodovací body.

Dále byly upřesněny naváděcí trasy a navržena místa osazení naváděcích tabulí a obsah sdělení na tabulích. Cílem systému je mj.
přispět ke snižování automobilové dopravy
v centrální oblasti města související s hledáním vhodného místa k zaparkování vozidla, snižovat výskyt kongescí v přepravních
špičkách v dostředném směru k jádru města
a přispět k vyššímu využívání veřejné dopravy v radiálních směrech. Dynamické navádění kombinované např. s uváděním údajů
o časech odjezdů návazné veřejné dopravy
pomůže k tomu, aby jednotlivá parkoviště
byla rovnoměrněji obsazena, aby řidič, který
nenajde místo na jednom parkovišti, našel
snadno místo na jiném.
Oblast 5: Dohledové a varovné systémy
V rámci snahy o zlepšení bezpečnosti provozu
na Městském okruhu bylo v minulých letech
v úseku Zlíchov–Radlická (Dobříšská ulice),
v tunelu Mrázovka a ve Strahovském tunelu
(vždy v obou směrech) instalováno úsekové

měření rychlosti vozidel pomocí videokamer systému Unicam Velocity. I pokud řidič
během jízdy mezi začátkem a koncem úseku
změní jízdní pruh, je podle registrační značky
zaznamenán. Sejmutá obrazová informace se
přenáší do vyhodnocovacího serveru, který
obraz analyzuje. Průměrná rychlost se pak
vypočte z časových údajů dvou setříděných
snímků vozidla pořízených na začátku a na
konci měřeného úseku.
Po pozitivním vyhodnocení systému úsekového měření rychlosti připravilo hlavní město
Praha v roce 2006 jeho rozšíření o deset dalších úseků.
Na síti pražských silničních komunikací je
dále rozmístěno 15 zařízení pro trvalé měření okamžité rychlosti jízdy vozidel. Během
roku 2006 byl naplánován rozvoj těchto stacionárních radarů (bodových), ale na dodávku dalších deseti, pro něž byly již vytipovány
lokality, dosud nebylo uzavřeno výběrové
řízení.
V rámci aplikací pro zaznamenávání přestupků na území hl. m. Prahy je rozmístěno
na 14 křižovatkách zařízení pro zjišťování
a dokumentování jízd na červenou. Systém
byl v závěru roku 2006 funkční na 13 SSZ,
čtrnácté zařízení na křižovatce 5.466 K Barrandovu–K Holyni bylo instalováno, ale bude
uvedeno do provozu až na počátku roku 2007.
Stejně jako u úsekových měření je plánováno
zobrazování výsledků měření na webových
stránkách www.praha-mesto.cz v sekci Doprava. Ze zatím získaných údajů vyplývají
však již dnes zajímavé informace. Například
na křižovatce nám. I. P. Pavlova–Sokolská
bylo v období ledna–duben 2007 zaznamenáno 807 jízd na červenou.
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MHD zkouší nové koženkové sedačky
Anketa zjišťuje, na čem se cestujícím nejlépe sedí.
Po Praze jezdí dva zvláštní autobusy.
Z venku se neliší od ostatních linek
městské hromadné dopravy – mají
standardní délku, jeden z nich je kloubový, oba nízkopodlažní.
Překvapení čeká uvnitř – sedadla jsou
potažena novým druhem polstrování
– červenou koženkou. Podle návrhářů
jsou takové sedačky snadno omyvatelné
a přitom umožňují měkké sezení.
Po četných negativních ohlasech na
stávající látkové potahy se rozhodl DP
vyzkoušet sedačky s novým druhem
koženky. Byl zahájen anketní průzkum
v těchto vozidlech, kde se DP ptá cestujících na spokojenost a preference při
výběru typu sedaček.
Před chystaným zdražováním jízdného
začátkem příštího roku chtějí dopraváci
svoje ﬁnanční požadavky podpořit také
lepší kvalitou a pohodlím při cestování.
Do dodávek nových vozů byly zvoleny
materiály, které dle našeho názoru odpovídají všem potřebám Dopravního pod-

DO MHD

S ČIPOVOU KARTOU

niku. Ale zkouší se nové materiály, které by
odpovídaly hlavně zvyšujícím se nárokům
na čištění.
Šedomodré látkové polstrování s potiskem
se Pražanům znelíbilo. A to i přesto, že před
třemi lety v průzkumu agentury STEM/
MARK textilní potahy jasně zvítězily – pro
se tehdy vyslovilo 63 procent dotázaných
cestujících.
Po třech letech opotřebování však změnili
názor. Polstrování je špinavější a víc páchne.
Stavební dělníci a bezdomovci v něm zanechávají nesmazatelné stopy, jsou teď přesvědčeni cestující.
Dopravní podnik nechce nechat nic náhodě
a rozjíždí průzkum, který má pomoci vybrat
to správné posezení.
A tak se ptá hned na dvou frontách – přímo
tváří v tvář cestujícím, kteří si na nové červené kožence poseděli, a z druhé na webových
stránkách Dopravního podniku.
Za dva týdny tu hlasovalo 648 lidí. Pro textilní potah je už jen čtvrtina respondentů, třetina lidí by dala přednost plastovým sedač-

Nákup kuponů na městskou hromadnou dopravu bez front.
Zatím jen přání by se mělo již příští léto stát skutečností.
Dopravní podnik nejspíš v červnu nebo červenci zavede
vedle papírových kuponů i elektronické karty.

V současnosti už větší část cestujících dává přednost kuponům s volitelným začátkem platnosti. Takzvané pevné kupony už jsou na dožití a to do doby, kdy se jejich funkce převede na univerzální kartu Pražana.
Dopravní podnik navíc uvažuje i o tom, že bude časové
jízdenky prodávat po internetu a čekání ve frontách tak do
budoucna odpadne úplně. Aplikace je navrhována tak, že
cestující si na webových stránkách budou moci objednat
virtuální časovou jízdenku s požadovanou dobou platnosti.
A až ji zaplatí na účet, budou si ji moci vyzvednout na jednom z nabíjecích míst.
Nabíjecími místy by mohly být například automaty na prodej jízdenek, kterých je v hlavním městě mnohem více než
přepážek, kde se teď dají pořídit kupony.
V současnosti karta Pražana slouží například jako průkazka
do Městské knihovny, na některých místech se s ní dá platit
i za parkování. Do budoucna se s ní počítá právě do městské hromadné dopravy a mohla by sloužit i pří návštěvě kin
nebo divadel.
Zatím se karet vydalo málo, protože jejich použití je poměrně omezené. Ale dá se čekat, že až budou sloužit i v MHD,
zájem o ně hodně rychle vzroste.
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kám. Se čtyřiceti procenty zatím vítězí
potah z koženky.
Nároky jsou vysoké – potah musí být
pohodlný, dobře udržovatelný a také
ekonomicky únosný. Právě zkušební koženkový potah mezi ty levnější varianty
rozhodně nepatří.
Ve hře je také posezení z laminátu, či
dokonce návrat k dřevěným sedadlům.
Někomu zase nevyhovuje, že jsou taková sedadla tvrdá a studená.
I kdyby mezi cestujícími padla volba na
sedačku z červené koženky, těžko se jí
dočkají cestující ve stávajících vozech.
Zřejmě by pokryla sedačky ve 250 nových tramvajích Škoda 15T a v autobusech, které vzejdou z výběrového řízení.
Do stávajících vozů by se dostaly jen při
kompletních rekonstrukcích.

Dopravní podnik zvažuje za vedení turniketů v metru
Použití elektronické karty v tramvajích a metru není jedinou novinkou, kterou Dopravní podnik pro cestující chystá.
Jeho vedení totiž začalo znovu mluvit o zavedení turniketů v metru. Turnikety jsou běžné v mnoha světových metropolích, v Praze přes ně chodili cestující ještě v 70. a 80. letech minulého století, pak ze stanic metra zmizely.
„V tuto chvíli zpracováváme studii, která posuzuje všechna pro i proti, která s sebou zavedení turniketů nese, včetně otázky bezpečnosti. Výsledky
bychom měli mít v ruce v prvním čtvrtletí následujícího roku,“ říká radní
pro dopravu Radovan Šteiner.
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Semafor slaví 80. narozeniny
Snad nejdůležitější pouliční technické zařízení - elektrický semafor, bez kterého by se přemotorizovaný svět asi zbláznil, slaví letos 80. narozeniny! Měl
své podstatně primitivnější předchůdce, ale hodně podobný tomu, jaký známe, byl poprvé k vidění 5. listopadu 1927 v britském Wolverhamptonu.
Famózní vynález, který nepotřeboval obsluhu, mohly tehdy malému osmdesátitisícovému
městu dvě stě kilometrů na severozápad od Londýna závidět metropole celého světa.
Praha se v té době pyšnila jediným semaforem na křižovatce ulic Hybernská–Dlážděná
–Havlíčkova, který by si bez obsluhy strážníka ani nemrkl. První skutečný bratříček britského automatického semaforu byl v Praze vztyčen v lednu 1930 uprostřed Václavského
náměstí mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. I když se tehdy metropolí zdaleka netáhly
kolony aut, semafor byl tehdejším motoristům trnem v oku. Prý zpomaloval dopravu!
Dnes by bez semaforů, kterých je v Praze 480, nastal zřejmě totální kolaps.

Výměna řidičáků v Praze:
pokuty nebudou
Magistrát musí do konce roku
vystavit nové doklady ještě
150 000 pražským řidičům.
Ale to nelze stihnout.
Pokud si řidiči nestihnou vyměnit
doklady do konce roku, podle vyhlášky
jim v případě, že budou řídit vozidlo
s propadlým dokladem, hrozí pokuta až
třicet tisíc korun. Pražané se ale nemusejí bát. Pokud ovšem budou jezdit jen
po Praze.
„V Praze pokuty dávat nebudeme,“
uvedl dobrou zprávu Josef Mihalík, ředitel odboru dopravně správních agend,
který se v hlavním městě o výměnu řidičáků stará.
Vyměnit staré doklady za nové není totiž pražský magistrát schopen do konce
tohoto roku stihnout. Jenom v metropoli si řidičské průkazy ještě nevyměnilo zhruba sto padesát tisíc lidí.
Zahlcené agendě magistrátu by mohla
pomoci úprava, kterou navrhuje ministerstvo vnitra. Výměna by se podle něj
řešila korespondenční formou.

KDO MUSÍ NA ÚŘAD

Jízdné bude možné koupit přes mobil
Dopravní podnik hlavní města Prahy umožní cestujícím uhradit jízdné prostřednictvím
textové zprávy odeslané z mobilního telefonu.
Lidé budou moci z mobilu platit pouze základní jízdní. Předplatné na delší období hodlá
dopravní podnik prodávat prostřednictvím internetu.
Systém bude jednoduchý. Cestující pošle SMS na určité číslo a do dvou minut obdrží na
svůj mobilní telefon jízdenku. Firma uzavřela smlouvu se všemi mobilními operátory.

Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 je
nutno vyměnit do 31. prosince 2007.
Výměna řidičského průkazu trvá 20
dnů. Takže je potřeba přijít dřív než 31.
prosince.

Revizoři si přečtou SMS zprávu

Kontrolou telefonických jízdenek budou provádět revizoři tak, že jim pasažér umožní přečíst si celý text zprávy. Revizor údaje z mobilu porovná
s databází platných jízdenek na servetu dopravního podniku.
Při podezření, že je telefonická jízdenka zfalšovaná, bude mít revizor
možnost odeslat pasažérovi i sobě kontrolní SMS.
Od této služby si dopravní podnik slibuje vyhovět cestujícím v jejich
požadavcích na dosažitelnost nákupu jízdenek kdykoli a kdekoli.
Umístění prodejních automatů na všechny zastávky veřejné hromadné dopravy by výrazně převýšilo náklady na projekt SMS
jízdenek.
Jízdné v pražské hromadné dopravě od ledna podrží. Základní přestupní jízdenka bude stát 26 korun místo
současných dvaceti korun, tedy o rovných třicet procent než nyní.

http://magistrat.praha-mesto.cz/
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Cyklisté budou jezdit v protisměru
Pro cyklisty je to bezpečnější

Do vybraných jednosměrek budou moci kola z obou
stran

Budete projíždět svým vozem centrem
metropole v jednosměrné ulici, a vtom se
proti vám vyřítí cyklista.
Přestože pojede v protisměru, dopravní
předpisy porušovat nebude. Alespoň si
to tak představuje magistrát, který hodlá
povolit cyklistům jezdit v jednosměrkách
v obou směrech. Bylo vytipováno sto
padesát jednosměrných ulic, do kterých
by mohli cyklisté vjíždět z obou stran.
Dopravní odborníci z nich vybrali dvaasedmdesát, kde by s tím neměl být problém.
Ještě do konce roku by nový dopravní režim mohl začít fungovat na třinácti
místech metropole. V Pařížské, Šeříkové,
Opletalově, Dejvické a Křižíkově ulici
stačí jen namontovat nové značky.
S těmito místy souhlasí i policie, dalších
osm míst teď policisté prověřují.

Na cyklisty v protisměru si budou řidiči muset
brzy zvyknout například v Římské, Spálené,
Dlouhé, Jeseniově či Říční ulici.
Cyklisté plány města jen vítají. Některé jednosměrky jsou pro to vhodné Dvě auta se tam
vedle sebe nevejdou, ale cyklista tam projede
bez problémů.
Cyklisté tak nebudou muset objíždět několik
bloků nebo porušovat předpisy, aby se dostali tam, kam potřebují. Některé studie ukazují,
že je to i bezpečnější. Řidič a cyklista se totiž
vidí.
Cyklista má totiž problém sledovat, co se děje
za ním. Takhle bude mít přehled o autech, co
ulicí jedou.

V ulicích přibudou značky

Je nutné místa dobře označit nejen svislými
značkami, ale také pruhem na vozovce, aby
řidiči věděli, že v té které ulici mohou potkat
cyklistu z protisměru.
S tím prý magistrát počítá. Pod značky budou
umístěny dodatkové tabulky, které upozorní
řidiče na cyklisty v protisměru, na asfaltu by
měli silničáři namalovat bílý pruh.
Také musí předcházet kampaň v médiích, možná budeme roznášet i letáčky do schránek lidí,
jež v okolí bydlí.
Proti novému dopravnímu režimu v jednosměrných ulicích není ani policie. „V Evropě
je běžné, že cyklisté jezdí v jednosměrkách
v protisměru,“ souhlasí s nápadem šéf dopravní police Pavel Švrčula. „Je to lepší, než kdyby
jezdili po chodnících. V zásadě nejsme proti,
aby to fungovalo také v Praze,“ dodává. Silnič-

ní zákon podle něj jízdu kol v protisměru
navíc umožňuje.
Kola v jednosměrné ulici nejsou v mnoha
evropských městech ničím výjimečným
už od šedesátých let. Pražští úředníci by
se mohli učit například v belgické metropoli Bruselu. Cyklisté v protisměru nejsou
úplnou novinkou ani v Česku. Jezdí se tak
třeba v Pardubicích nebo Brně.
Pokus o zvýhodnění cyklistů proti autům
tímto způsobem před lety vyzkoušela také
v několika ulicích Praha 7. Za šest let přišlo z Holešovic jen jediné hlášení o kolizi
auta s chodcem.

Kola v protisměru
Spálená (Nové Město)
úsek: Lazarská – Národní
Opletalova (Nové Město)
úsek: Pol. vězňů – Václavské nám.
Na Vrstvách (Podolí)
úsek: V Ondřejově – Kaplická
U Železničního mostu (Smíchov)
úsek: Svornosti – Nádraží
Šeříková (Malá Strana)
úsek: Vítězná – Říční
O čem se uvažuje:
Sokolovská (Šaldova – Prv. pluku)
Dlážděná (Sen. nám. – Hybernská)
Havlíčkova (Hybernská – Florenc)
Ječná (I.P.Pavlova – Karlovo nám.)

SMS poradí, kdy pojedete
Běžíte na zastávku tramvaje či autobusu, přestože nevíte, kdy přesně má váš spoj
přijet. Nechcete totiž riskovat, že vám vůz ujede a budete muset dlouhé minuty
čekat na další.
Tak to dnes v pražských ulicích běžně chodí. Příští rok bude stačit,
když před odchodem z domova pošlete přes mobil SMS zprávu
a obratem vám Dopravní podnik zašle informaci o tom, za jak dlouho váš spoj do zastávky přijede. A to i v případě, že pojede dřív nebo
bude mít naopak zpoždění.
Dispečeři Dopravního podniku totiž přesně vědí, kde se spoj na trase
zrovna nachází, a s odchylkou od jízdního řádu počítají.
„SMS informace chceme posílat lidem, kteří nastupují v zastávkách,
jež nebudou vybaveny elektronickými tabulemi s informacemi
o příjezdech. Na těchto zastávkách budou letáky s popisem, jak esemesku poslat,“ popsal záměr Dopravního podniku ředitel marketinku a komunikace Jan Svoboda.
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Na desítkách zastávek pak budou nové elektronické tabule s jízdními
řády, které budou moci využívat i nevidomí a slabozrací cestující. Ti totiž
dostanou od městského dopravce dálkové ovládání – stačí, aby na zastávce stiskli tlačítko, a počítač jim okamžitě řekne, která tramvaj za jak
dlouho přijede a jakým jede směrem.
Podobný systém funguje v řadě evropských velkoměst a od letošního
roku také třeba v Olomouci.
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Body má pětkrát méně žen než mužů
Čtyři body umazány už 87 557 řidičům • O řidičský
průkaz přicházejí nejvíc úplní začátečníci
Rok bez přestupku vydrželo jezdit už 87 557 dříve bodovaných řidičů, a díky tomu byly
u jejich bodového konta umazány čtyři body.

K 1. říjnu mělo bodový záznam 526 248 šoférů, tedy každý dvanáctý. Vyplývá to z nejnovějších statistik zveřejněných ministerstvem dopravy.
Hranice dvanácti bodů, kdy přicházejí o řidičský průkaz, dosáhlo 3156
z nich. Vybodovaní řidiči měli na svém řidičském průkazu nejčastěji rok vydání 2006. Tedy úplní začátečníci. Bylo jich 140.
V údajích o vybodovaných řidičích jsou na špici shodně mladíci ve věku 20 a 23 let.
V obou skupinách jich přišlo o řidičák po 169. Od 1. července 2007, kdy uplynul rok od zavedení bodového systému a začaly se body i odepisovat, celkový počet bodovaných řidičů nadále stoupá. Podle statistiky se rozrostl jen v září o dalších 8778 šoférů.
V s 2007 si čtyři body odečetlo prvních 23 609 šoférů, kteří bodovaný přestupek spáchali hned v prvním měsíci účinnosti zákona.
V srpnu to bylo dalších 31 290, v září 32 658. Nejvíc se mazalo v Praze, Moravskoslezském, Středočeském kraji a v Jihomoravském kraji. Tyto
kraje jsou však také na špici v počtu bodovaných.
Ze statistik dále vyplývá, že nejvíce bodů dostali řidiči, kterým bylo 31 let. Je jich zhruba 18 tisíc. Nejvíc vybodovaných řidičů pochází z Jihomoravského kraje (432 řidičů), Prahy (395), Ústeckého (378) a z Moravskoslezského kraje (347). Nejméně naopak z Vysočiny, jen 94.
Dopravní předpisy dodržují spíše ženy než muži. Ti tvoří 84 procent bodovaných šoférů, zatímco ženy jsou zastoupeny jen šestnácti procenty.

Turisty má Prahou brzy provázet
navigace GPS
Novinku uvítají hlavně návštěvníci, kteří nepoužívají služeb cestovek
Za pražskými památkami s GPS navigací. Tak vypadá od září novinka, kterou nabízí turistům Pražská informační
služba (PIS). Deset navigačních přístrojů je zatím ve zkušebním provozu.
Přístroje za tisíce

„Prostřednictvím GPS navigace si turisté sami mohou určit trasu prohlídky podle svých
zálib a potřeb a bez drahého průvodce se dozvědět vše, co je zajímá,“ uvedl ředitel Pražské
informační služby Václav Novotný.
Zařízení pro navigaci si turista může vypůjčit v informačním středisku PIS v Rytířské ulici
31, v Praze 1 za poplatek 600 korun. Do 24 hodin jej pak odevzdá na stejném místě.
PIS věří, že s případnými ztrátami přístrojů problémy nebudou. „Soudíme tak na základě
zkušeností z Německa, ale i toho, že na poslední výstavě v Prašné bráně se nám za celou
dobu neztratila ani jedna mobilní sluchátka,“ řekl Novotný. Přístroj, jehož cena je od osmi
do deseti tisíc korun, podle něj navíc po delší době přestane fungovat, takže jej nelze využít
jinak než k prohlídce Prahy. Pokud by ke ztrátám došlo, nese je podle Novotného soukromá společnost, která na systému s PIS spolupracuje.

Za kulturou i do restaurací

„V plánu ulic si vždy lokalizují svou polohu
a bezpečně dorazí k cíli. Průvodce jim také nabídne turistické zajímavosti a památky s jejich
historií, aktuální kulturní nabídky, prohlídkové trasy, ale i pražské restaurace a mnoho dalšího. Informace si mohou přečíst na displeji
nebo poslechnout pomocí audioprůvodce. Se
zapůjčeným zařízením se v Praze nemohou
ztratit,“ dodal ředitel PIS Novotný.
Informační služba tak reaguje na stále se zvyšující počet turistů, kteří nevyužívají cestovních kanceláří, ale přijíždějí do České republiky individuálně. Nová služba je zatím pouze
ve zkušebním provozu. Pokud o ni bude zájem, naplno začne fungovat od začátku příštího roku.

Výměna řidičáků:
nově i o víkendu
Od konce října mohou lidé, kteří si
podle zákona musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, přijít na magistrát v pátek i v sobotu.
Až dosud si mohli lidé pro nové řidičské průkazy chodit do Jungmannovy
ulice od pondělí do čtvrtka od sedmi
ráno do osmi hodin večer. Nyní je nově
otevřeno i všechny pátky od sedmi do
jedenácti hodin a soboty vždy od osmi
do jedné odpoledne. Tuto otevírací
dobu však mohou využít pouze ti, jejichž řidičský průkaz přestává platit
k poslednímu prosinci letošního roku.
Magistrát i přesto přiznává, že do konce roku se všechny řidičáky vyměnit
nepodaří.
Podle posledních údajů z ministerstva
dopravy zbývá v Praze vyměnit ještě
154 236 průkazů, v posledním týdnu
jich magistrát vyměnil téměř dva a půl
tisíce. Aby se však dostalo na všechny
řidiče, musel by jich vyměnit více než
patnáct tisíc týdně.
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Komplexní agendu spojenou s registrací motorových a přípojných vozidel, agendu řidičských průkazů vyřizují odbory dopravně správních agend
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP).

Místa a adresy těchto pracovišť:
1. Praha 1, Jungmannova 35
pracovní doba:
pondělí a středa 7.45-12.15 / 12.45-17.00 hod.
úterý a čtvrtek
7.00-11.30 / 12.00-15.30 hod.
Č. tel.: 236 005 490 – informace
Toto pracoviště slouží pouze pro odbavování žadatelů o vydání duplikátu původního technického průkazu-tzv. velký (v případě ztráty nebo odcizení). Dále kompletní agendu řidičských průkazů. Ve všech ostatních
případech se obraťte na odloučená pracoviště registru
silničních vozidel (2–7).
Pozor! Pracovní doba pro výměnu ŘP je odlišná:
pondělí - čtvrtek 7.00–16.15 / 16.45–20.00
2. Praha 10-Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88,
Areál STK Bohdalec
pracovní doba:
pondělí a středa 7.45–12.15 / 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek
7.00–11.30 / 12.00–15.30 hod.
Č. tel.: 267 107 407, 272 762 608, 267 107 489
Registr vozidel, depozita, dovozy vozidel ze zahraničí.
3. Praha 13-Stodůlky, Jeremiášova 870, Areál
Skanska a.s.-vjezd pod čerpací stanicí SHELL
pracovní doba:
podělí až čtvrtek 7.00–16.15 / 16.45–20.00
Č. tel.: 251 610 239
Registr vozidel.
4. Praha 13-Stodůlky, Jeremiášova 870, Areál
Skanska a. s.–vedle STK Diskard
pracovní doba:
pondělí a středa 7.45–12.15 / 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek
7.00–11.30 / 12.00–15.30 hod.
Č. tel.: 251 622 758
Dovozy vozidel ze zahraničí.
5. Praha 5-Motol,Plzeňská 215b-Objekt STK
pracovní doba:
pondělí a středa 7.45–12.15 / 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek
7.00–11.30 / 12.00–15.30 hod.
Č. tel.: 257 225 932–3
Registr vozidel sportovních a historických, dovozy vozidel ze zahraničí.
6. Praha 9-Vysočany, Na Výběžku 11, za čerpací
stanicí OMV
pracovní doba:
pondělí až čtvrtek 7.00–16.15 / 16.45–20.00 hod.
Č. tel.: 284 818 926
Registr vozidel, vývozy, dovozy vozidel ze zahraničí.
7. Praha 3-Jarov, Osiková 2
pracovní doba:
pondělí a středa 7.45–12.15 / 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek
7.00–11.30 / 12.00–15.30 hod.
Č. tel.: 284 814 098, 284 815 217, 284 815 219
Registr vozidel
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Typ žádosti A. použijeme:
– výměna RZ (SPZ) – za poškozené, ztracené, odcizené
– vydání ORV (malý technický průkaz) – za poškozené, ztracené, odcizené
– prodloužení platnosti
ORV dle povolení k pobytu (cizinců)
– ukončení leasingové
smlouvy
– odhlášení vozidla na nového majitele do jiného
kraje i v rámci převodu
Praha–Praha
– změna registrace vozidla
z IČO na R. Č. a obráceně
u fyzické osoby samostatně výdělečně činné
– veškeré změny prováděné na vozidle–barva, zápis
taž. zařízení, výmaz čísla
motoru
– změna adresy v rámci
Prahy
– úřední oprava
(více změn na jednom vozidle lze podávat na jednom formuláři)
Typ žádosti B. použijeme:
– přihlášení nového vozidla
– přihláška dovezeného
vozidla do registru
– přihlášení vozidla z jiného kraje do Prahy
– přestěhování z jiného
kraje do Prahy
– přihlášení vozidla při
převodu Praha–Praha
– přihlášení vozidla v rámci dědictví
Typ žádosti C. použijeme:
–k dočasnému vyřazení
vozidla z registru silničních
vozidel
–k trvalému vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
Typ žádostí D a E použijeme:
–tyto typy žádostí se používají výhradně na úkony,
které jsou v záhlaví žádosti
a není je tedy nutné popisovat. Také četnost podání
je výrazně nižší než u žádostí předcházejících typů.

A

B

C

D

E

PTÁME SE ZA VÁS
1. Přihlášení k registraci silničního nebo přípojného
vozidla nového, nebo po odhlášení vozidla předchozím provozovatelem (vlastníkem)

4. Trvalé vyřazení
vozidla z registru
silničních vozidel

– vyplněnou žádost vzor B
– technický průkaz vozidla
– doklad o technické prohlídce, jedná-li se o silniční motorové a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno
– souhlas vlastníka k zaregistrování motorového a přípojného vozidla na jiného provozovatele
– protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li
se o nové vozidlo a jedná-li se o přihlášku silničního motorového a přípojného vozidla
– doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
– doklad o zástavním právu váznoucím na silničním vozidle,
bylo-li zřízeno
– doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území
ČR, nejedná-li se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu-následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina, živnostenský list a jiné
– potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě
pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského
státu Evropské unie
– v případě přihlášení vozidla z působnosti jiného úřadu, je
třeba předložit také staré registrační značky (SPZ)
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti

– vyplněnou žádost
vzor C
– technický průkaz
silničního (zvláštního) vozidla
– osvědčení o registraci vozidla
– souhlas vlastníka
k trvalému vyřazení
vozidla
– doklad o povolení k pobytu nebo
o udělení azylu na
území ČR, nejedná-li
se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu–následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina, živnostenský list a jiné
– registrační značky (dříve SPZ)
– doklad o likvidaci vozidla
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti

2. Změna (odhlášení) vozidla na nového provozovatele (vlastníka)
– vyplněnou žádost vzor A
– technický průkaz vozidla
– doklad o technické prohlídce, jedná se o silniční motorové
a přípojné vozidlo, které již bylo provozováno
– souhlas vlastníka k zaregistrování motorového a přípojného vozidla na jiného provozovatele
– osvědčení o registraci vozidla
– doklad o zástavním právu váznoucím na silničním vozidle,
bylo-li zřízeno
– doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území
ČR, nejedná-li se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu–následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,koncesní listina, živnostenský list a jiné
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti–při odhlášení se
poplatek nevybírá
3. Vydání druhopisu osvědčení o registraci vozidla
(dříve OTP) za ztracený, odcizený, příp. poškozený doklad
– vyplněnou žádost vzor A
– technický průkaz vozidla
– doklad o zástavním právu váznoucím na silničním vozidle,
bylo-li
– doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území
ČR, nejedná-li se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu–následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina, živnostenský list a jiné
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti

5. Dočasné vyřazení vozidla z registru silničních vozidel-uložení (ukončení)
Tento úkon lze realizovat výhradně na odloučeném pracovišti v Praze 10, Nad Vršovskou horou 88.
– vyplněnou žádost vzor C
– technický průkaz silničního (zvláštního) vozidla
– osvědčení o registraci vozidla
– souhlas vlastníka k dočasnému vyřazení vozidla
– doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území
ČR, nejedná-li se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu-následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina, živnostenský list a jiné
– registrační značky (dříve SPZ)
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti
6. Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
– vyplněnou žádost vzor E
– doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území
ČR, nejedná-li se o občana ČR
– platný občanský průkaz
– jedná-li se o právnickou osobu–následující doklady v originálu nebo úředně ověřené: výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina,živnostenský list a jiné
– doložení právního zájmu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb.
– správní poplatek bude vybrán v hotovosti
Poznámka: Žádosti o výdej dat z registru se vyřizují pouze na
pracovišti v Praze 4, Kongresová 2, ve 4. patře, dveře č. 09!
7. Žádost o výpis z evidenční karty řidiče/bodového
hodnocení
– vyplněnou žádost
– řidičský průkaz
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Mazda
CX-7
Cena od
(včetně DPH)

785.900,-

Mazda CX-7(4x4). Kdo seje vítr...sklízí bouři.
V případě nové Mazdy CX-7 ta bouře s velkou pravděpodobností
nastane v prodejních výsledcích. Na českém trhu totiž přistálo
crossovérové SUV, které je až o půl milionu korun levnější než
přímí konkurenti!!! (Použito z AutoTIP 19/07)

V ceně zahrnutá výbava: přední a boční airbagy řidiče a spolujezdce, okenní airbagy vpředu i vzadu, deaktivace airbagu spolujezdce,
ABS + EBD + EBA + uchycení dětské sedačky ISOFIX, DSC - systém řízení jízdní stability, TCS - protiprokluzový systém, ALARM + imobilizér,
lité disky kol 18“ + pneumatiky 235/60 R18, palubní počítač, tempomat, Kůží obšitý volant s ovládáním audiosystému,
rádio s CD a MP3 přehrávačem + 4 reproduktory, automatická klimatizace + pylový ﬁltr

Mazda CX-7 (4x4) od 785.900,- Kč
motor
2,3

výkon
191 kW

0-100 spotřeba
<8,0 sec. < 10,2 l

NOVĚ OTEVŘENO

3 roky garance

Garantujeme 3letou záruku na celý vůz.
Prodej a servis vozů Mazda podle nejvyšších standardů.
Vyžádejte si od našich prodejců analýzu konkurenčních vozů.
Nabízíme komplexní ﬁnanční služby. (leasing, oper. leasing nebo úvěr)
Vykoupíme jakýkoliv váš stávající vůz na protiúčet.
Nabízíme zapůjčení vozů Mazda, Toyota a Lexus. (maximálně 1 rok staré vozy)

Duba/Leasing
Autorizovaný servis a prodej vozů

Otevírací doba: Po - Pá: 8.00 – 19.00, So: 9.00 – 15.00
Jeremiášova 2599/1a, Praha 13, tel.: 251 119 011, 737 284 412, 737 284 415
www.autocentrumduba.cz
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akontace v %
20%
50%
20%

akontace
157.180,392.950,157.180,-

počet spl.
36
36
60

měs. spl.
22.492,- Kč
15.236,- Kč
15.220,- Kč

RPSN
9,9
11,7
8,7

Splátka obsahuje: Havarijní pojištění u ČP a.s., po celou dobu leasingu
Spoluúčast: havárie + krádež celého vozidla 10% (min. 10.000,- Kč), pojištění
odpovědnosti po celou dobu leasingu

