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Vážení čtenáři,
na konci končícího a na prahu za čínajícího roku bývá tak trochu zvy-
kem bilancovat. Dovolte proto i nám, redakčnímu kolektivu, který pro 
Vás Pražský dopravní magazín připravuje, vyjádřit přesvědčení, že jsme 
odvedli poctivý kus práce.
Celý rok jsme se snažili přinášet co nejširší, nejpestřejší a nejpotřebnější 
okruh informací, které jste, jak doufáme, dokázali správně využít 
a zužitkovat ve svůj prospěch.
Nastoupený trend se budeme snažit nejen udržet, ale i dále zkvalitňovat 
tak, abychom Vám ulehčili život v krásném, ale i náročném městě jakým 
Praha bezesporu je.
I nadále se budeme přednostně věnovat dopravní situaci, varovat Vás 
před úskalími, která každodenní život v metro poli přináší. 
Budeme apelovat na Vaši ostražitost a obezřetnost, neboť jedině tak, 
s Vašim přispěním, dokážeme všichni žít dobře a bezpečně ve městě 
s tak velkou koncentrací lidí, aut a dopravních úskalí, která s sebou nese 
nepřetržité budování pražské dopravní sítě.
Neustálým opakováním starých pravd a rad dáme méně šancí 
zlodějům či kriminálním živlům a ulehčíme práci naší policii, hasičům 
i záchranářům.
I v novém roce Vás potěšíme řadou za jímavostí z historie našeho města, 
aktuálně budeme reagovat na dění v metro poli, přineseme rozhovory 
s osob nostmi, které „hýbou“ pražskou dopravou, nezapomeneme ani na 
trochu zábavy, která je kořením života.
S přáním – V roce 2008 volejte co nejméně linku 112!  

Vaše redakce, 
která upřímně děkuje za čtenářskou přízeň.

Krásné Vánoce a pohodu 
v novém roce 2008 

eje redakce P DM

Foto: Roman Kliský©

VÁNOČNÍ EDITORIAL
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Pavel Bém
primátor hl. m. Prahy

ZE ŽIVOTA MĚSTA

Praha investuje nejvíc do silnic a MHD

1. Nejvíce peněz na silniční okruh
Největší částku město vynaloží za výstav-
bu okruhu z Malovanky do Pelc-Tyrolky 
včetně tunelu Blanka – 6,5 miliardy korun. 
Dokončení metra do Letňan, jímž se první 
cestující svezou již za půl roku, pak přijde 
na 1,6 miliardy.
To však nejsou všechny peníze, které chce 
Praha investovat do silničního okruhu 
a metra.
Zhruba půl miliardy si ještě vyžádá dokon-
čení výstavby okruhu mezi Barrandovským 
mostem a Malovankou a prvních 40 mili-
onů město investuje do plánování okruhu 
z Pelc-Tyrolky ke Štěrboholské radiále. Po 
něm budou řidiči jezdit do roku 2015.

Je to zatím nejvíc peněz, které měl pražský magistrát kdy k dispozici. Příští rok bude hospodařit se 44,5 miliardy ko-
run. Pro srovnání je to 63krát víc, než má v kase na celý rok Jižní Město, nebo 3740krát víc, než může utratit radnice 
Dolních Chaber. Zhruba 28 miliard korun budou výdaje na provoz škol, městské policie, záchranky, úřadů a podobně, 
zbytek může město investovat do výstavby městského silničního okruhu nebo metra do Letňan. 
„V roce 2008 bude historicky nejvyšší investiční rozpočet, aniž by si město půjčilo jedinou korunu,“ potvrdil primátor 
Pavel Bém (ODS). „Je to způsobeno hlavně obrovskými úsporami v provozních výdajích města,“ poukázal Pavel Bém na 
personální a procesní audity v příspěvkových organizacích města i na samotném magistrátu, které snížily výdaje o 1,7 
miliardy korun.

4. Oprava Bílkovy vily či Karlova mostu
Nemalé peníze si mezi sebou příští rok rozdě-
lí také kulturní spolky. Na kulturní granty je 
na 200 milionů korun. Více než sto milionů 
si pak vyžádá rekonstrukce Karlova mostu, za 
23 milionů začnou dělníci pracovat na opravě 
Bílkovy vily.

5. Více kamer sledujících dění v ulicích
Návrh rozpočtu počítá i s bezpečností v me-
tropoli. Na rozšíření městského kamerového 
systému půjde 60 milionů. Kamery výrazně 
snižují počet trestných činů i přestupků.
Rozpočet pamatuje i na další čtyři stovky no-
vých strážníků, kteří mají posílit řady okrská-
řů, a na nové služebny.

Nové silnice
Nejvíce peněz (6,5 miliardy Kč) příští rok 
připadne na výstavbu části městského okruhu 
mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou. Zatímco 
po něm se řidiči svezou až v roce 2011, již 
příští rok ocení nový obchvat Karlína, který 
propojí nedávno dokončený úsek Pobřežní 
ulice s Libeňským mostem. Tím zmizí kolo-
ny aut, spousta hluku a výfukových plynů ze 

Sokolovské ulice kolem Invalidovny. Stav-
ba přijde na 47,2 milionu korun.

Metro a tramvaje
Ještě 1,6 miliardy korun si v roce 2008 vy-
žádá dostavba trasy metra C do Letňan. 
Cestujícím bude otevřena v květnu.
Celkem 100 milionů úřad vynaloží na plá-
nování trasy A do Ruzyně, na metro D pů-
jde 10 milionů – na přípravu projektu pro 
soukromého investora. 
Dalších 805 milionů zaplatí magistrát za 
modernizaci souprav metra a 420 milio-
nů korun na nákup nových tramvají.

Bezpečnost ve městě
Dění v ulicích sledují stovky kamer měst-
ského kamerového systému a jejich počet 
se bude opět zvyšovat. Město za nové ka-
mery utratí 60 milionů korun.
Rozpočet pro rok 2008 také počítá s tím, 
že řady městských policistů doplní čtyři 
stovky nováčku. V Praze 19 také přibude 
služebna městské policie a nová hasičská 
zbrojnice.

2. 150 milionů korun pro učitele
Částky na stavbu metra a okruhu daleko 
převyšují všechny ostatní investice. Roz-
počet, který schválilo zastupitelstvo, jsou 
i další, pro Pražany důležité položky, byť 
jsou u nich připsány nižší částky.
Například 150 milionů korun na odměny 
pro zhruba sedm tisíc středoškolských pe-
dagogů. 

3. Do dvou let zmizí z kolejí staré tram-
vaje i metro
Cestující městskou hromadnou dopravou 
se mohou těšit na modernizované soupra-
vy metra na lince B, za něž Praha utratí 805 
milionů korun. Zhruba poloviční částka 
pak půjde na nákup nových tramvají.
Tím Dopravní podnik výrazným způso-
bem obnoví svůj vozový park. Staré so-
větské vlaky v metru i přestárlé tramvaje 
navždy zmizí na konci roku 2009.
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Provoz a ekonomika metra

Pro ekonomické porovnávání se v tisku hle-
dají příklady v zahraničí, jaká je kupní síla 
obyvatelstva vzhledem k jízdnému, jakou čás-
tí svého rozpočtu přispívají jiná města v Evro-
pě. Na jedné straně je tak zákazník, resp. ces-
tující a město a na druhé straně provozovatel, 
potažmo Dopravní podnik. Zvyšuje se delší 
dobu tlak na zefektivnění a transparentnost 
hospodaření samotného podniku při zacho-
vání kvality poskytované služby.

Kompromis mezi účelností a krásou
Pražské metro je stěžejním článkem MHD, ale 
také finančně nejnáročnějším. Při srovnávání
s jinými provozovateli metra je objektivnějším 
ukazatel vztažený na dopravní výkon, a to ná-
klady na osobokilometr nebo vozokilometr. 
Vzhledem ke stavební a technologické složi-
tosti je metro charakteristické vysokým podí-
lem fixních nákladů. Ty zůstávají stejné, i kdy-
by z depa nevyjela ani jediná souprava metra. 
Metro je metrem právě proto, že je rychlost-
ním a velkokapacitním dopravním prostřed-
kem. Dopravní výkony neprodáváme, a proto 
nelze přesně určit, kdy jsme v černých či čer-
vených číslech za fungování principů klasic-
kých tržních mechanismů. Navýšení doprav-
ních výkonů by nám pak provoz „zlevňovalo“. 
Při hledání vnitřních úspor na provoz metra 
lze konstatovat, že odpisy a mzdy výrazně 
převyšují ostatní provozní náklady (na ener-
gie, materiál, opravy a údržbu). Odpisy jsou 

na pomyslném žebříčku první a jejich podíl je 
víc než jedna třetina z celkových provozních 
nákladů a tento podíl bude v následujících 
letech stoupat. Provozovatel nemůže výši od-
pisů výrazně ovlivnit. Je třeba hledat kompro-
mis mezi účelností a krásou nové výstavby, 
včetně výběru technologií. Na druhém místě 
jsou mzdové náklady, které tvoří necelou tře-
tinu provozních nákladů a jsou podstatné při 
hledání vnitřních rezerv. Náklady na opravy 
a údržbu jsou výrazně menší než mzdy a od-
pisy. Úspory v této oblasti je potřeba hledat 
velice uváženě a tam, kde je to opodstatněné. 
Krátkodobě lze snížit náklady i na úkor údrž-
by, ale to se v následujících letech projeví na-
opak zvýšením nákladů a v krajním případě 
může mít negativní vliv na spolehlivost met-
ra. U energií, po zavedení rekuperace trakční 
energie vozů pražského metra, a tím, že větši-
na technologií je v podzemí, není prostor pro 
podstatné rezervy v této kapitole. Ne vše se 
dá spočítat a vyjádřit penězi. Metro není jen 
dopravní prostředek, ale silný městotvorný 
prvek. Má velký vliv na rozvoj daného území, 
které zhodnocuje. Je velice šetrný k životnímu 
prostředí. Bohužel to nejde spočítat a dát si do 
výnosů, ale rozhodně by se na to nemělo za-
pomínat. Plánované zdražování je pro zákaz-
níky nepříjemné, ale pokud je zdůvodnitelné, 
lze ho snáze akceptovat a nemělo by mít zá-
sadní vliv na úbytek zákazníků.

O Dopravním podniku se hovoří v souvislosti s připravovaným zdražením jízdného. 
Toto nepopulární opatření bývá vždy podrobeno široké diskusi odborné a laické 
veřejnosti. Stanovení tarifní politiky je pak určitým kompromisem s přímou úměrou, 
protože rozdíl mezi příjmy z jízdného a skutečnými náklady jsou hrazeny z městského 
rozpočtu a dotace do Dopravního podniku ukrajují jeho značnou část.

Příklady ze zahraničí
Pražské metro je oceňováno nejen z hlediska 
dopravního, ale také kultury cestování a ar-
chitektonického ztvárnění. V Evropě patří 
k tomu lepšímu. Nelze srovnávat nesrovnatel-
né, ale jedno s nejvýznamnějších meter svě-
ta je v New Yorku (New York City Subway), 
které tvoří páteř MHD ve městě, jež má nej-
rozšířenější síť metra na světě. Na 27 linkách 
je 476 stanic s 398 kilometry tratí a jezdí zde 
více než 6 000 vozů. Metro má otevřeno 24 
hodin denně. Nepřetržitý provoz je možný, 
protože v případě potřeby se zavede alterna-
tivní vedení linek po jiných trasách a vlakové 
zabezpečení je konstruováno pro obousměr-
ný provoz. Údržba se pak provádí při výluce 
jednotlivých stanic a úseků. NYCS v někte-

rých parametrech pražské metro převyšuje 
osmkrát až desetkrát, ale v počtu přeprave-
ných osob jen čtyřikrát. Každé metro má 
své limity, které nelze překročit. Omezením 
jsou technicko – provozní parametry metra. 
Primárním omezením zvyšování přeprav-
ní kapacity a snižování intervalů je vlakové 
zabezpečovací zařízení. U pražského metra 
toto překážkou není. Konstrukčně je posta-
veno v základním provozu na devadesátivte-
řinový interval. Prakticky reálný interval  je 
vyšší. Při minimálním intervalu by se každá 
anomálie v provozu těžko vyrovnávala a mě-
la by řetězový vliv na celou linku. V případě 
požadavku na zvyšování dopravních výkonů 
je tak rozhodující dostatečný inventární po-
čet provozních souprav vybavených přísluš-
ným mobilním vlakovým zabezpečovacím 
zařízením. Propočítává se, kolik souprav by 
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se maximálně mohlo nasadit z inventárního 
počtu provozních souprav do přepravní špič-
ky. Na rozdíl od již zmiňovaného NYCS nelze 
vzhledem k rozdílnosti vlakového zabezpečo-
vacího zařízení na tratích metra si v případě 
potřeby přechodně „půjčit“ soupravy z ostat-
ních linek. Každá linka je autonomní a po-
třeba souprav se musí stanovit pro každou 
zvlášť, včetně rezerv.

A jaká je dnes situace?
Pro trať A je k dispozici inventární stav 
25 souprav rekonstruovaných vozů typu             
81–71 M s vlakovým zabezpečovacím zaříze-
ním LZA. Předpokládá se dodání dalších tří 
souprav do roku 2009. Pro trať C je k dispozici 
48 souprav nových vozů typu M1 s vlakovým 
zabezpečovacím zařízením MATRA PA 135. 
V příštím roce se otevře úsek IV. C 2. Předpo-
kládá se dodání dalších pěti souprav do roku 
2010. Je potřeba připomenout, že pro provoz 
je rozhodující až osazení dodaných souprav 
příslušným mobilním vlakovým zabezpečo-
vacím zařízením a absolvování příslušných 
zkoušek. Nejsložitější situace je s tratí B. Z dů-
vodu zrušení obchodní veřejné soutěže je na 
trati původní vlakové zabezpečovací zařízení 
sovětské výroby ARS. Postupně se nahrazují 
dožívající soupravy z vozů typu 81-71 mo-
dernizovanými typy 81–71 M upravenými 
pro staré ARS. V pravidelném cyklu je vždy 
odstavena jedna stará souprava, z které je de-
montováno mobilní zabezpečovací vlakové 
zařízení a odeslána na rekonstrukci. Mobilní 
zařízení je pak zpět osazováno na již zrekon-
struovanou soupravu. K dispozici je tak prů-
běžně okolo 45 souprav a začínají převažovat 
rekonstruované soupravy. Cílový předpoklá-
daný stav by měl být do roku 2010 50 souprav. 
Nejvíce připomínek ze strany cestujících je 
právě na přetížení linky B. V době psaní člán-
ku nebyla známa konkrétní opatření, ale jed-
ná se o posílení provozu v dopravní špičce.

Zdroj DP Kontakt č. 11/2007

Priority
Pro pražské metro je nejdůležitější v příštím 
roce příprava na zahájení provozu na úseku 
IV. C 2, v dalších letech nahradit staré vlakové 
zabezpečovací zařízení ARS novým, po roce 
2010 začít připravovat koncepci další obnovy 
vozového parku, a to i bez ohledu na možné 
prodloužení trati A směrem na letiště tak, 
aby okolo roku 2017 mohl nikdy nekončící 
proces obnovy vozového parku pokračovat. 
Technické parametry metra umožňují další 
zvyšování dopravních výkonů, ale je limito-
váno inventárním provozním počtem vozů 
na příslušných tratích. Metro nejsou jen vozy, 
ale mnoho dalších důležitých technologií 
a staveb, které se musejí průběžně udržovat 
v provozuschopném stavu. Součástí dopravní 
cesty jsou pohyblivé schody, jejichž postupná 
obnova a generální opravy jsou finančně ná-
ročné atd. Vzhledem k zaváděným úsporným 
opatřením a snižování počtu zaměstnanců 

by bylo dobré třeba v dalších letech uvažovat 
o změně organizace práce v době nočních vý-
luk. Již nyní pro práce v tunelech a přilehlých 
prostorách je složitý pohyb a organizace slu-
žebních vlaků, které navážejí materiál, stroje 
a zařízení pro opravy a údržbu. Vzhledem 
k tomu, že se metro rozšiřuje, prodlužují se 
dojezdové vzdálenosti z dep. Na nejvzdále-
nějších místech tak nezbývá mezi zahájením 
a ukončením prací více než hodina. Z pohle-
du nasazené techniky a lidí je to neekonomic-
ké a organizačně náročné.

Vše je otázkou peněz
Tak jak bylo výše řečeno, metro má vysoké 
fixní náklady a vnitřní rezervy jsou omezené.
Příští rok se otevírá další úsek a plánuje se 
prodloužení trati A. Pokud se již teď v tisku 
objevují odhady nákladů na prodloužení trati 
A měli bychom mít vypracovány provozně-
-ekonomické výpočty odhadů budoucích 
provozních nákladů. Případné zvyšování do-
pravních výkonů v rámci stávající sítě metra 
není tak finančně náročně. Podstatné navý-
šení provozních nákladů souvisí s otevřením 
nových úseků. Technicko-provozní para-
metry pražského metra umožňují v případě 
poptávky zvyšování dopravních výkonů za 
předpokladu dostatku finančních prostředků.
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Tramvaje
Betonový nebo žulový pás, oddělující tram-
vajové těleso od jízdního pruhu, zamezující 
blokování tramvajové dopravy souběžně je-
doucími automobily a významně přispívající 
k plynulosti tramvajové dopravy, se v Praze 
stal již běžnou součástí uličního parteru. Prv-
ní realizace této metody preference tramvajo-
vé dopravy, která byla Ministerstvem dopravy 
schválena jako vodorovné dopravní značení 
pod značkou V1a (vodorovná nepřerušovaná 
čára), se uskutečnila již v roce 1997. Za dobu 
10 let se podařilo v úzké spolupráci DP hl. m. 
Prahy, a. s., IDS Praha, a. s. a Metroprojektu 
Praha a. s. vybudovat více než 9 km těchto vy-
soce účinných oddělovacích pásů.
V průběhu letošního roku byly dosud osa-
zeny oddělovací tvarovky podél tramvajo-
vých tratí v následujících úsecích:
• Štefánikův most v obou směrech v délce cca 
400 m,

• Svobodova ve směru z centra mezi čelem 
zastávky „Albertov“ a křižovatkou s ul. Na 
Slupi v délce cca 25 m.

V letošním roce byly rovněž provedeny 
stavební úpravy na chodnících v ulici Ply-
nární a Dukelských hrdinů (pro zásobovací 
automobily) v místech již nainstalovaných 
oddělovacích pásů a vídeňská zastávka byla 
vybudována v zastávce „Albertov“ ZC v ul. 
Na Slupi. Přestože nejsou podmínky pro apli-
kaci oddělovacích tvarovek v dalších úsecích 
tramvajových tratí ideální (ať již pro nedo-
statečnou šířku komunikací nebo z důvodu 
zásobování přilehlých obchodů) a je třeba 
vynakládat značné úsilí při prosazování, pro-
jednávání i vlastní realizaci, podařilo se v le-
tošním roce vybrat následující lokality (viz 
tabulka).
V současné době se na výše uvedená opatření 
zpracovává projektová dokumentace a ještě 

Preferenční opatření v roce 2007

Mezi nejvýznamnější opatření patří 
fyzické oddělení tramvajových pásů 
od souběžné vozovky, vyhrazení jízd-
ních pruhů pro autobusy, vybavování 
SSZ preferencí pro tramvaje a auto-
busy, ale i např. stavební a technické 
úpravy zastávkových prostor. Teprve 
tehdy se může povrchová MHD 
v rámci všeobecné dopravní strategie 
stát realistickou a perspektivní alter-
nativou k individuální dopravě.

Jde o vytvoření podmínek, které by 
motivovaly uživatele osobních auto-
mobilů ke změně způsobu dopravy 
ve prospěch MHD. Zkušenosti uka-
zují, že k tomu může dojít až v situa-
ci, kdy budou podmínky pro užívání 
IAD omezeny při současném rozšíře-
ní podmínek pro zlepšení MHD.

Rozvoj a preference dopravy
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PREFERENCE MHD V ROCE 2007

v letošním roce budou prvky osazeny na Ji-
ráskově nám. (cca 60 m), Na Poříčí z centra 
(ZC), do centra (DC) (cca 50 m), 17. listopa-
du ZC (cca 160 m) a budou provedeny úpravy 
na Rašínově nábř. DC (cca 80 m).

V průběhu roku byly vybaveny preferencí 
pro tramvaje následující SSZ:
• Sokolovská – Freyova
   (podmíněná preference)
• Patočkova – Bělohorská
  (absolutní preference)
• Revoluční – Řásnovka
  (absolutní preference)
• Švehlova – Pražská
  (podmíněná preference)
Z celkového 204 SSZ s průjezdem tramvají je 
v současné době vybaveno preferencí 105 sig-
nalizačních zařízení (z toho 47 pro preferenci 
absolutní a 58 pro podmíněnou).

Autobusy
V letošním roce byl vyznačen vyhrazený jízd-
ní pruh na komunikaci:
• Patočkova ve směru DC v úseku Pod Drino-
polem – Pod Královkou v délce 450 m
Celková délka vyhrazených jízdních pruhů 
na automobilových komunikacích vzrostla 
na 7,4  km, délka vyhrazených pruhů pro au-
tobusy na tramvajových pásech je v délce 5,2 
km.
V průběhu roku byly vybaveny aktivní pre-
ferencí pro autobusy následující SSZ:
• Švehlova – Pražská
• Křižíkova – Ke Štvanici
• Čimická – Ústavní
• Žernosecká (vjezd do AO Sídliště Ďáblice)
• Ďáblická – Žernosecká
• K Pazderkám – Dunajecká
• Prosecká – Františka Kadlece
• Prosecká – Libeňská spojka
• Harfa (Českomoravská – Freyova – Podě-
bradská – K Žižkovu)
• Sokolovská – Freyova (náměstí OSN)
• Vysočanské náměstí (Spojovací – Novovy-
sočanská)
• Mladoboleslavská – Vrchlabská
• Jandova – Ke Klíčovu
• Prosecká – Čakovická
• Mladoboleslavská – Hornopočernická
• K Žižkovu (přechod)
• Čuprova – Na Žertvách
• Českobrodská – Pod Táborem
Do konce roku 2007 se předpokládá insta-
lace preference na dalších 15 SSZ:
• Švehlova – Práčská
• Pražská (přechod)
• Střelničná – Opálkova
• Vysočanská – Prosecká
• Náchodská – Jívanská

• Broumarská – Cíglerova
• Českobrodská – Rožmberská
• Českobrodská – Průmyslová
• Chlumecká – Ocelkova sever
• Českobrodská – Broumarská
• Českobrodská – P+R Běchovice
• Staroújezdská – Novosibřinská
• Českobrodská – Národních hrdinů
• Českobrodská – Mladých Běchovic
Realizace preferenčních opatření vedle zvýše-
né plynulosti a spolehlivosti dopravy přináší 
současně i úspory jízdních dob, které v pří-
padě nižšího vypravení vozidel lze promít-
nout do snížených investičních nákladů na 
pořízení nových, případně na rekonstrukci 
stávajících vozidel. Úspor na jízdních dobách 
lze dosá hnout pouze v případě soustředění 
preferenčních opatření v ucelených tazích. 
V průběhu realizace preference se podaři-
lo dosud dosáhnout následujících úspor ve 
vypravení, které představují níže uvedené fi-
nanční efekty: 

Lokalita směr úsek druh preferenční úpravy

17. listopadu oba směry Nám. J. Palacha – Břehová Betonové prvky v délce cca 308 m

Jiráskovo nám. z centra Betonové prvky v délce cca 60 m

Na Poříčí oba směry Zastávky – křiž. Těšnov Betonové prvky v délce cca 50 m

Nám. Curieových z centra Betonové prvky v délce cca 32 m

Nám. J. Palacha do centra Betonové prvky v délce cca 35 m

Klárov do centra Betonové prvky v délce cca 84 m

Újezd do centra Od Karmelitské Betonové prvky v délce cca 36 m

Zenklova z centra doplnění Betonové prvky v délce cca 170 m

Dukelských hrdinů oba směry doplnění Betonové prvky v délce cca 77 m

Revoluční do centra Zast. Dlouhá – Dlouhá Betonové prvky v délce cca 84 m

Vinohradská do centra Před křiž. Třebízského Betonové prvky v délce cca 80 m

Jugoslávská do centra Londýnská – Bělehradská Betonové prvky v délce cca 25 m

Plynární Jankovcova – Argentinská Betonové prvky v délce cca 66 m

Sokolovská z centra Nádr. Vysočany 
– nám. OSN Betonové prvky v délce cca 36 m

V provozu tramvají se při úspoře 12 tramva-
jových vozů jedná o částku cca 336 mil. Kč
(pořízení nových vozidel typu 14T), nebo 
o částku cca 120 mil. Kč (rekonstrukce vozů 
KT8). Úspora 12 vozů přinesla i potenciální 
úspory personálních nákladů ve výši cca 7,9 
mil. Kč ročně. V provozu autobusů při úspo-
ře 5 vozů typu Standard se jedná o částku cca 
30 mil. Kč, v případě potenciálních dalších 
16 vozů (viz předchozí text) by se tato částka 
navýšila o dalších 96 mil. Kč. Úspora 5 vozů 
přinesla i potenciální úspory personálních 
nákladů ve výši cca 5,6 mil. Kč za rok.
Další úsporu představuje snížení spotřeby 
elektrické energie a pohonných hmot v dů-
sledku snížení počtu nutných zastavení na 
světelných signalizacích. Např. v provozu au-
tobusů při průměrném snížení zastavení činí 
úspora cca 950 000 Kč za rok. Tato úspora má 
velký potenciál růstu v souvislosti s rozšiřují-
cím se počtem světelných signalizací vybave-
ných aktivní preferencí pro průjezd autobusů 
MHD.

Zdroj DP Kontakt č. 11/2007
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NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATĚ

Město postaví osm tramvajových tratí
V roce 2016 by měly tramvaje jezdit na Dědinu i do Holyně

Nové tratě tramvají  

www.dpp.cz

Přestože se před čtvrtstoletím nedávala tram-
vajím velká budoucnost a hrozilo, že je z ulic 
vytlačí podzemní dráha, nyní je možná čeká 
velký rozvoj.
Dopravní podnik představil své vize rozvoje 
tramvajové dopravy, v nichž vyjmenoval osm 
čtvrtí, kde by se za deset let již neměli cestující  
spoléhat na autobusy, ale jezdili by tramvaje-
mi.
„Do roku 2016 chceme postavit dohromady 
přes 14 kilometrů nových tratí,“ uvedl gene-
rální ředitel podniku Martin Dvořák. To je 
víc, než bylo postaveno do roku 1990.
Do budoucna tak budou tramvaje v Praze 
jezdit po 155 kilometrech kolejí – kdyby se 
položily za senou, bylo by to, jako by tram-
vaj jezdila z Prahy až na hranici s Německem 
u Rozvadova. Náklady na nové trati městský 
dopravce vyčíslil na 8,13 miliard korun.
Ke tratím do Suchdola, Libuše nebo Malešic, 
o nichž už se nějaký čas mluví, připojil Do-
pravní podnik i novou trať vedoucí z koneč-
né Divoká Šárka na sídliště Dědina. Koleje tu 
mají z centra města spojit oblast, již se vyhne 
metro A, které z Dejvické směrem na letiště 
udělá oblouk přes motolskou nemocnici.

V Radlicích už se staví
 Ale první úsek, po které, se Pražané svezou, je 
jinde. Už letos v srpnu začalo město stavět trať 
v Radlicích, kde se začne jezdit příští podzim.
Lidem tak odpadnou vypjaté chvilky v tram-
vajích  na ucpané Radlické.
Do dvou let by měli lidé, kteří dojíždějí do 
hlavního města z obcí na sever od Prahy, pře-
stupovat z vlaku na nové konečné v Podbabě. 

Ta se posune od současné konečné před býva-
lým hotelem Internacionál, posune se i želez-
niční zastávka Praha – Bubeneč a v Jednořadé 
ulici vznikne nový přestupní uzel.
V roce 2014 by mohla být trať prodloužena 
až na Suchdol. V rychle se rozvíjející čtvrti na 
severním okraji Prahy, kam každý den dojíždí 
tisíce studentů České zemědělské univerzity, 
totiž stoupá počet obyvatel a ani kloubové au-
tobusy jezdící od sebe  prakticky na dohled je 
nestačí odvážet.
„S rychlým rozvojem okrajových částí hlav-
ního města, kam se stěhuje stále více nových 
obyvatel, je potřeba, aby měli možnost rychle 
se dostat do centra, aniž by museli vyjet au-
tem z garáže,“ již dříve vysvětlil radní pro do-
pravu Radovan Šteiner. Proto se má tramvaj 
za dva roky rozjet třeba do Holyně. Trať bude 
prodloužena ze současné konečné na Barran-
dově. Na polích mezi oběma čtvrtěmi se totiž 
plánuje bytová výstavba.
Cinkání tramvají se má vrátit i na Václavské 
náměstí – tedy do jeho horní části. Přetížené 
tratě v centru už nedokážou zvládat nápor 
cestujících a je potřeba jim odlehčit novou 
trasou. Koleje v roce 2011 spojí Vodičkovu 
ulici s Vinohradskou třídou.
V roce 2014 pojedou tramvaje i po novém 
mostě mezi Podolím a Zlíchovem. Spojení 
mezi pravým a levým na jihu města totiž ci-
telně chybí. Nejbližší most je až na Palackého 
náměstí. Když se opravují koleje mezi Modřa-
ny a Výtoní, tak se musí jezdit autobusy. Nový 
most by měl stát asi jednu miliardu korun.

Laurová – Radlická
Zprovoznění tratě:  2008
Náklady:    530 mil.Kč
Délka:   1 km
Cestujících za den:  3200
Konečná v Laurově je už od roku 1983 dočasná. 
Prodloužení ke stanici metra Radlická pomůže lidem, 
kteří dnes musí při cestě na metro stát v kolonách.

Podbaba – Suchdol
Zprovoznění tratě:  2010, 2014
Náklady:    350 mil.+ 2,35 mld. Kč
Délka:   400 m + 4,5 km
Cestujících za den:  29,8 tis.
První úsek bude končit u železniční tratě v Podbabě, 
kde bude přestup na vlak. Čtyři roky poté má trať vést 
do Suchdola.

Barrandov – Holyně
Zprovoznění tratě:  2010
Náklady:    690 mil.Kč
Délka:   1,5 km
Cestujících za den:  12 tis.
Tramvaje mají jezdit ze Smíchova přes Barrandov do 
Holyně. Ta je dnes méně dostupná, ale plánuje se zde 
mohutná bytová výstavba.

Vinohrady – Malešice
Zprovoznění tratě:  2011
Náklady:    1,45 mld. Kč
Délka:   2 km
Cestujících za den:  17,4 tis.
Na malešické sídliště mají tramvaje zajíždět z Vino-
hradské ulice. Pojedou po středovém pásu Počernické 
ulice. Šest zastávek má kopírovat zastávku autobusu.

Václavské náměstí
Zprovoznění tratě:  2011
Náklady:    490 mil.Kč
Délka:   570 m
Cestujících za den:  odhad chybí
Tramvaje z Vodičkovy ulice kolem Národního muzea 
na Vinohrady už jezdily. Mají se sem po třiceti letech 
vrátit po přeložení magistrály.

Modřany – Nové Dvory
Zprovoznění tratě:  2014
Náklady:    740 mil.Kč
Délka:   2,5 km
Cestujících za den:  9,8 tis.
Po dokončení prvního úseku trasy metra D na Nové 
Dvory se začne prodlužovat tramvajová trať z Modřan 
k nové konečné metra.

Podolí – Zlíchov
Zprovoznění tratě:  2014
Náklady:    980 mil.Kč
Délka:   370 m
Cestujících za den:  39,8 tis.
Palackého most je posledním spojením levého 
a pravého břehu na jihu města. Most mezi Dvorci 
a Lihovarem ulehčí jízdu při výluce.

Vokovice – Na Dědině
Zprovoznění tratě:  2016
Náklady:    550 mil.Kč
Délka:   1,6 km
Cestujících za den:  odhad chybí
Dříve se uvažovalo, že by sídliště Na Dědině obsloužilo 
metro A prodloužené z Dejvické na Ruzyň. Metro však 
pojede oklikou, na Dědinu pojede tramvaj ze Šárky.
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AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY

Když začaly bagry hloubit novou stanici me-
tra C v Letňanech, říkali si lidé z místního 
sídliště, jak je to možné. „Proč metro končí 
v polích?“ pronásledovali novináři otázkami 
radního pro dopravu Radovana Šteinera.
A je to fakt – vypadá to, jako by měla pod-
zemní dráha vyvážet Pražany na obhlídku 
polí a kolonie syslů.
V nejbližších několika letech bude totiž tato 
stanice sloužit jako vstupní brána do metro-
pole pro Středočechy, kteří do Prahy přijíždějí 
od severu. „Samozřejmě obslouží i celé sever-
ní město. Jen sem lidé pojedou pár stanic auto-
busem,“ vysvětlil radní Šteiner, který si myslí, 
že třetina obyvatel jedenáctitisícového sídliště 
dojde bez větší námahy na metro pěšky.
Tomu, co se tu v první polovině května příští-
ho roku otevře, se říká dopravní terminál. Na 
jednom místě tu cestující najdou stanici pod-
zemky, zastávky městské a příměstské dopra-
vy (která prozatím zajíždí do Holešovic a na 
Černý Most) i parkoviště se sedmi sty místy, 
kde budou odkládat automobily.
„Abychom získali více místa na parkoviš-
tě a nádraží, stojí stanice dál od obytných 
domů,“ objasnil František Polák, mluvčí spo-
lečnosti Metrostav, která komplex buduje, 
proč je terminál dál od sídliště.
A důvodem není jen místo. „Letňanští by 
nám asi neodpustili, kdyby jim hlučely po 
ránu přímo pod okny stovky aut a autobusů,“ 
poznamenal radní Šteiner.

Hradčanská i Vítězné náměstí bez hluku 
motorů
Kdo si nedokáže vybavit, jak nepříjemné 
je, když snídani doprovází rachot motorů, 

může vyrazit třeba na Evropskou a Vítězné 
náměstí.
Tady končí linky, které do Prahy svážejí lidi 
od Kladna, a místním občanům živovot 
„zpestřuje“ burácení naftových motorů a ho-
vory cestujících.  
Zatím musí mít obyvatelé Evropské ulice, 
okolí Hradčanské nebo Vítězného náměstí 
strpení. Jakmile se však začne podzemím Pra-
hy 6 prokousávat metro, zklidní se také jejich 
obydlí.
V roce 2013 by mělo město otevřít provizorní 
dopravní terminál na Veleslavíně. „To už by tu 
mělo jezdit prodloužené metro A. Lidé by tu 
navíc mohli přestupovat i na železnici,“ načrtl 
budoucnost této části Prahy radní Šteiner.
Přibližně po dvou letech, kdy si magistrát ma-
luje, že bude podzemní dráha protažena až 
k Ruzyni, začne fungovat rozsáhlý terminál 
na Dlouhé Míli. „Parkoviště a nádraží tu za-
chytí dopravu ze severu a severozápadu. Vel-
kou výhodou Dlouhé Míle i dalších terminálů 
bude, že budou hned u pražského okruhu,“ 
poznamenal radní pro dopravu a dodal, že 
prstenec terminálů kolem Prahy doplní pod-
le současných představ města jako poslední 
ten v Písnici. Zprovozněn bude zřejmě v roce 
2016, až bude jezdit metro D.
„Terminály jsou rozumným řešením, jak pro-
vázat příměstskou a městskou dopravu. Příliv 
vozidel se zbrzdí na hranici metropole,“ za-
myslel se nad dopravními centry ředitel Ústa-
vu dopravního inženýrství Ladislav Pivec. Zá-
roveň upozornil: „Nebude to ale znamenat, že 
příměstské spoje a auta zmizí z Prahy úplně.“

K Praze autobusem 
a dál už metrem

Autobusová nádraží a P+R 
parkoviště kolem Prahy

Prstenec terminálů

SEVER
Terminál Letňany
datum otevření: květen 2008
jak do Prahy: metrem C do centra 
a autobusovými linkami na okolní síd-
liště
co tu bude: parkoviště pro přibližně 
700 automobilů, autobusový terminál 
městských i příměstských linek

VÝCHOD
Terminál Černý Most
datum otevření: rok 1998
jak do Prahy: metrem B do centra 
a autobusovými linkami do přilehlých 
čtvrtí
co tu je: dvě parkoviště P+R pro 438 
aut (+ 90 míst na Rajské zahradě), au-
tobusový terminál

Terminál Depo Hostivař
datum otevření: rok 2006
jak do Prahy: metrem A a tramvají 
číslo 7 do centra, autobusovými linka-
mi do přilehlých čtvrtí
co tu je: parkoviště P+R pro 159 aut (+ 
182 na dvou místech na Skalce), auto-
busový terminál

JIH
Terminál Chodov
datum otevření: rok 2006
jak do centra: metrem C
co tu je: parkoviště pro téměř 700 au-
tomobilů

Terminál Roztyly
datum otevření: rok 2006
jak do centra: metrem C a autobuso-
vými linkami
co tu je: autobusový terminál

Terminál Písnice
datum otevření: přibližně v roce 2016
jak do Prahy: metrem D do centra 
co tu bude: parkoviště, autobusový 
terminál
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MODERNÍ TECHNIKA POMÁHÁ BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Stačí mít mobil v kapse
Kdo nechce čekat frontu u automatů na 
jízdenky či nemá drobné, může si koupit 
jízdenku přes mobil.

značena i v esemesce od dopravce. V součas-
nosti lze SMS jízdenku použít pouze v tarif-
ním pásmu „P“ Pražské integrované dopravy 
– tedy jen na území hlavního města. „Od no-
vého roku se plánuje rozšíření platnosti i do 
příměstských vlaků a autobusů v pásmu „O“.

4. Co když cestující esemesku omylem sma-
že?
Stačí poslat esemesku na telefonní číslo 
900 06 06 s textem DPTA a jízdenka přijde 
znovu s upozorněním, že se jedná o duplikát. 
Cena této esemesky je 6 korun. Pokud se ces-
tujícímu vybije mobil nebo mu ho mezitím 
ukradnou, postačí nadiktovat revizorovi své 
telefonní číslo a on si platnost jízdenky sám 
ověří.

5. Pro koho je služba určena?
Pro všechny majitele mobilních telefonů. Pro 
starší lidi, kteří by mohli mít s využíváním 
služby problém, je k dispozici informační 
linka 296 19 18 17, kde dostanou podrobné 
informace.
Ve Vídni, kde podobná služba funguje přes tři 
roky, využívají jízdenky přes SMS zprávu lidé, 
kteří jezdí po městě převážně autem.
Podle Johanna Ehrengrubera ze společnosti 
Wiener Linien však nechávají auto doma tře-
ba při sněhových kalamitách a jedou tramva-
jí, autobusem nebo metrem. Tato jízdenka ale 
stojí 2,20 euro a je tedy o 50 centů dražší než 
jízdenka zakoupená v automatu nebo v trafi-
ce.

6. Jak revizoři jízdenky kontrolují?
Revizoři jsou vybaveni mobilními telefony 
s on-line připojením k internetu. Cestující 
jim ukáže sms zprávu od Dopravního podni-
ku, která obsahuje bezpečnostní kód. Po jeho 
zadání přijde ověřovací sms jak revizorovi, 
tak cestujícímu.
Kontrola by podle Dopravního podniku ne-
měla trvat déle než u papírové jízdenky. Ově-
ření SMS jízdenky trvá stejně dlouho.

7. Jak bojovat proti černým pasažérům?
Dopravci se zřejmě nepodaří snížit počet 
cestujících, kteří jezdí s jízdenkou, ale označí 
ji až v okamžiku, kdy v tramvaji či autobuse 
uvidí revizora. Těmto lidem se podnik snaží 
cestování na černo ztížit tím, že mezi objed-
náním jízdenky a jejím doručením je prodle-
va dvě minuty. V metru se ale dá očekávat, že 
černých pasažérů ubude. Místo aby ve snaze 
vyhnout se kontrole jeli na další stanice, koupí 
si sms lístek.

Moderní přístroj, kterým budou revizoři 
vybaveni, jim na místě umožní i přístup 
do databáze odcizených nebo neplatných 
občanských průkazů. V minulosti totiž 
docházelo k případům, kdy se černý pasa-
žér prokázal cizí občankou.

8. Co když není na zastávce signál?
„Pokrytí Prahy signálem všemi mobilní-
mi operátory je na velmi dobré úrovni,“ 
podotkla manažerka projektu Kateřina 
Poláková. Pokud se stane, že síť vypadne, 
má však cestující smůlu. Tato služba je jen 
další alternativa. Papírové jízdenky se ru-
šit nebudou.

9. Lze získat za SMS jízdenku daňový 
doklad?
Pokud potřebujete jízdenku jako doklad 
do účetnictví, je možné ho vystavit na in-
ternetovém portálu www.smsjizdenka.cz . 
Stačí zadat své telefonní číslo a zobrazí se 
zde elektronický daňový doklad, který lze 
vytisknout.

10. Kolik tato služba dopravní podnik 
stojí?
Cestujícímu jeho operátor strhne z účtu 
nebo kreditu 20 korun, z nichž část pošle 
Dopravnímu podniku. „Kolik si ale ne-
cháme, je obchodní tajemství,“ řekl Jan 
Karas z Telefónica O2. Na druhou stranu, 
náklady spojené se zavedením služby ne-
leží na rozpočtu dopravce, ale právě na 
operátorech.

Co obdržíte na mobil
9020620
DP hl. m., a.s.
Jizdenka prestupni 20,- Kc,
Platnost od:
22. 11. 07 13:20,
do: 22. 11. 07 14:50.
Pouze v pasmu P.
YrQPtMKs7/12345

Jizdenka prestupni 20,- Kc,

22. 11. 07 13:20,
do: 22. 11. 07 14:50.
Pouze v pasmu P.
YrQPtMKs7/12345

Pražský dopravní podnik zahájil malou revoluci 
v placení jízdenek. Komu se nebude chtít stát ve 
frontě u prodejních automatů, nebude chtít neustále 
myslet na dostatečný počet mincí v kapse či bude 
chtít jezdit za stejnou cenu o 15 minut déle, pak si 
může koupit jízdenku přes mobilní telefon.
Dopravní podnik spustil službu takzvané sms 
jízdenky.

1. Jak lze SMS jízdenku objednat?
Stačí poslat textovou zprávu na telefonní 
číslo 902 06 20 (od Nového roku 902 06 26) 
s textem DPT. Službu podporují všichni 
tuzemští mobilní operátoři.
Na mobil přijde jako odpověď jízdenka 
– tedy textová zpráva obsahující údaje 
o ceně, platnosti jízdenky, tarifním pásmu 
a bezpečnostní kód pro případ kontroly. 
Cena esemesky je u všech operátorů stej-
ná.

2. Jaké druhy lze koupit?
Je možné koupit pouze přestupní jízden-
ku za 20 korun (od Nového roku za 26 
korun). Jízdenka platí 90 minut, to je o 15 
minut déle než papírová jízdenka koupená 
v automatu nebo trafice.
Není možné koupit nepřestupní lístek, sys-
tém totiž nepozná, odkud je esemeska po-
slaná. Devadesát procent cestujících stejně 
využívá přestupní jízdenku. V budoucnu 
bude možné kupovat prostřednictvím mo-
bilu i lístky jednodenní nebo třídenní.

3. Odkdy lístek platí a kde ho lze využít?
Jízdenka platí 90 minut od chvíle, kdy ces-
tující zprávu odešle. Doba platnosti je vy-
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Finanční výdaje si s nehodou spojí ihned každý. O přesném počtu přidělených 
trestných bodů ví ale málokdo.

Bodový systém v praxi

POLICIE ČR

Znalost řidičů s podobou bo dového hodno-
cení v zákonu o sil ničním provozu nedosa-
huje závratných hodnot. Není se čemu divit 
- skutkových podstat přestupků, za něž se 
přidělují body, je mnoho.

Přesný výčet
     Mnoho řidičů se domnívá, že bodový po-
stih je čeká při každé dopravní nehodě, kte-
rou způsobí. Není to tak vůbec pravda. Pře-
stupkový zákon (200/1990 Sb.) a jeho § 22, 
řešící provinění proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu na pozemních komunikacích, 
vyjmenovává přesně bodově hodnocené pří-
pady. Kdy se tedy na kontě řidiče spolehlivě 
objeví?
Pokud jde o samotný fakt spáchání nehody, 
tak pouze tehdy, pokud při ní někoho těžce 
zraníte, usmrtíte, nebo od ní zbaběle ujede-
te:
•   7 b. za způsobení dopravní nehody, kdy 
řidič porušením svých povinností přivodil 
smrt či těžkou újmu na zdraví někomu jiné-
mu než sám sobě (navíc pokuta 25-50 000 Kč 
a zákaz činnosti na 12-24 měsíců; jde rovněž 
o trestný čin se sazbou odnětí svobody 1-10 
let),
•   7 b. za způsobení dopravní nehody, při níž 
došlo k hmotné škodě převyšující zřejmě na 
některém ze zúčastněných vozidel (včetně 
přepravovaných věcí) částku 50 000 Kč a ne-
prodlené nezastave ní vozidla nebo neohlá-
šení nehody (jak je uvedena výše) policistovi 
nebo nedovole né opuštění místa nehody 
nebo nevrácení se k ní po poskytnutí nebo 
přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní 

neho dy (navíc sankce 2500–5000 Kč a zákaz 
činnosti na 1–6 měsíců)
•   3 b. za dopravní nehodu, při které vznikla 
hmotná škoda nižší než 50 000 Kč a u níž ři-
dič neprodleně nezastaví vozidlo a neproká-
že totožnost navzájem včetně sdělení údajů 
o vozidle nebo neohlásí dopravní nehodu 
policistovi nebo nedo voleně opustí místo 
nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo 
dopravní nehody po poskytnutí nebo při-
volání pomoci nebo po ohlášení dopravní 
neho dy (navíc sankce 2500-5000 Kč a zákaz 
činnosti na 1-6 měsíců)
•   v žádném z výše uvedených případů ne-
může policista udělit blokovou poku tu, vše 
se řeší ve správním řízení.

Doping pro bodové konto?
     Body řidič nedostane za způsobení neho-
dy, při níž není nikdo zraněn či usmrcen a od 
níž neujede. V takovém případě připadají 
v úvahu pouze body za konkrétní přestupek, 
jenž k nehodě vedl. Například nedání před-
nosti v jízdě (4 b.), průjezd křižovatky na 
červenou (5 b.) atd. To mějte na paměti!
     Bodové sankce navíc ale hrozí v pří padě, 
že se odmítnete podrobit dechové zkoušce 
(7 b.) či adekvátnímu lékařské mu vyšetření 
(7 b.). Při souhrnu přestup ků se připisují 
body jen za ten nejvýše hodnocený.

Policie vs. dohoda
     V souvislosti s nehodou jen připomí náme 
známá fakta. Způsobíte-li nehodu a chcete se 
vyvarovat uštědření trestných bodů for mou 
dohody s druhou stranou, zvažte, zda pří-

padné finanční i právní problémy (dohady 
s pojišťovnou a její sankce atp.) za to stojí.
     Navrhne-li vám protistrana dohodu, pak 
na finanční náhradu vyplacenou „na ruku“ 
přistupte jen u drobného karam bolu s jasný-
mi následky. Jako nezpo chybnitelné oběti ne-
hody pak raději trvejte na přivolání policistů. 
Tím nemů žete nic zkazit.
     Pokud muže zákona nechcete, platí, že čím 
více detailů o původci nehody máte (stejně 
jako o nehodě samotné), tím lépe. Ačkoliv při 
případném přestupkovém jednání amatérský 
zápis (byť doplněný o doznání viníka) nemá 
téměř žádnou cenu, pro účely pojišťovny na-
opak mnohdy   dostačuje. Mnohé pojišťovací 
domy navíc k povinnému ručení poskytují 
i formulář pro zazna menání nehody. Vozit ho 
s sebou se jed noznačně vyplatí.
   A nezapomeňte, že při dohodě s pro-
tistranou bez účasti policie může být chybný 
odhad škody (která bude nako nec vyšší, než 
bylo nahlášeno pojišťov ně) důvodem krácení 
pojistného.

Policii vždy
     Asistence policistů bude nutná tehdy:
•   když vznikla škoda, která bez pochyb pře-
sahuje 50 000 Kč,
•   když došlo ke zranění (ať už zřej mému, či 
skrytému),
•   jestliže došlo ke způsobení hmotné škody 
na majetku třetí osoby,
•   pro vyřízení situace, kdy jedna strana 
uplatní uhrazení škody z povinné ho ručení 
a druhá z pojištění havarijního (kdy je poli-
cejní protokol vyžadován)
•   když v nehodě figuruje služební vozidlo 
(tedy majetek třetí osoby).

Novela zákona
Aktuálně a definitivně zmizela ze záko na o sil-
ničním provozu pasáž, jež umož ňovala úřadům 
obcí s rozšířenou působ ností udělovat pokutu 
až 50 000 korun a 7 b. za dopravní nehodu, 
při níž byl zraněn pouze sám řidič. Motoristé, 
kterým se tento případ přihodil před vstupem 
novely (ta se po podpisu prezidenta objeví 
ve sbírce zákonů) v plat nost, mají bohužel 
smůlu. Budou se muset potýkat s příslušným
správním úřadem. Ten kromě uložení finanč-
ní sankce může odebrat i řidičské oprávnění 
až na jeden rok.
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SÍLA V PROJEKTU

Projektová, inženýrská a konzultační firma  METROPROJEKT Praha a.s. je dynamicky se rozvíjející česká společnost se 
širokým spektrem činností. Mezi hlavní aktivity patří komplexní řešení projektů staveb dopravní infrastruktury, zejména 
pak metra, tramvajových tratí, železničních koridorů a podzemních úseků dálniční sítě.

Vážení čtenáři, 
dovolte mi, abych ve zkratce představil společnost METROPROJEKT Praha a.s. a seznámil Vás ve 
stručnosti s naší již téměř čtyřicetiletou historií, s naší přítomností i s našimi budoucími vizemi.
Hned z počátku bych chtěl zdůraznit, že METROPROJEKT - to není jen pražské metro, i když je 
to nepochybně stavba, díky které naše společnost vznikla, na které se rozvinula a která založila její 
věhlas. Při práci na projektech metra jsme však získali něco ještě důležitějšího, nežli jen uznání laické 
i odborné veřejnosti - zkušenosti. S obtížemi by se u nás hledala technicky náročnější a organizačně 
komplikovanější stavba, než je podzemní dráha ve městě s tak bohatou historií a složitou geologií, ja-
kým Praha bezesporu je. Proto nás nyní nezaskočí požadavky jakkoli neobvyklé. Naopak, jsme rádi, 
když můžeme svým zákazníkům znovu a znovu prokazovat, že čím jsou náročnější, tím kvalitnější 
projekt obdrží.
Doufáme, že i Vy, čtenáři a především uživatelé MHD v Praze  se můžete o pravdivosti těchto slov 
denně přesvědčit.
                                                                                                  Ing. Jiří Pokorný

předseda představenstva a generální ředitel

V oblasti městské infrastruktury se jedná 
o projekty obchodně-administrativních bu-
dov, nákupních center, rezidenčních objektů, 
parkovišť a hromadných garáží.

Máme více než 35leté zkušenosti se zajišťová-
ním přípravy významných dopravních staveb 
na území České republiky. Díky multiprofesní 
skladbě našich zaměstnanců nabízíme zákaz-
níkům komplexní služby v předprojektové 
a projektové přípravě staveb od technicko-
-ekonomických studií až po realizační projek-
tovou dokumentaci.

Pro udržení vysokého standardu našich slu-
žeb investujeme značné finanční prostředky
do HW a SW vybavení pracovišť a do dalšího 
vzdělávání zaměstnanců.

V roce 1998 zavedla společnost METROPRO-
JEKT Praha a.s. systém jakosti pro oblast své 
projektové, inženýrské a konzultační činnosti. 
V současné době jsme držiteli certifikátů, kte-
ré prokazují shodu řízení naši projektové čin-
nosti s požadavky norem jakostí – ČSN EN 
ISO 9001, ČOS 051622(AQAP 2110), ČSN 
EN ISO 14001 a OHSAS 18001:1999.

Společnost je certifikována také Národním
bezpečnostním úřadem a vlastní certifikát
pro práci s utajovanými skutečnostmi.

METRO

Již od sedmdesátých let minulého století se 
společnost METROPROJEKT Praha a.s. ak-
tivně podílí na utváření koncepci a rozvoji 
sítě pražského metra. Je autorem komplexní 
projektové dokumentace všech dnes již pro-
vozovaných linek i staveb v realizaci. Vedle 
traťových úseků a stanic metra jsou součástí 
projektových dokumentací i projekty dispe-
činků, Dep a ve významných lokalitách města 
i projekty nadstaveb nad vestibuly stanic.

ŽELEZNICE

Komplexní rekonstrukce vybraných úseků 
železničních tratí v ČR pro návrhovou rych-
lost 160 km/hod jsou další oblastí projektové 
činnosti společnosti. Projekty zahrnují smě-
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rové a výškové úpravy trasy, rekonstrukci 
mostů, tunelů i modernizaci objektů stanic 
včetně technologických zařízení.

TRAMVAJOVÉ TRATI

Tramvajové trati tvoří páteřní síť veřejné 
hromadné dopravy osob v řadě měst Čes-
ké republiky. Společnost METROPROJEKT 
Praha a.s. spolupracovala na koncepci rozvoje 
této sítě v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Ved-
le návrhu tratí  nových se významně podílí 
i na rekonstrukcích tratí stávajících. V těchto 
projektech jsou navrhovány nové progresiv-
ní systémy kolejového svršku – bezpražcové 
upevnění kolejnic, protihlukové úpravy na 
kolejnicích i odhlučnění celého kolejového 
lože. Stranou zájmu společnosti nezůstává 
ani modernizace provozních a údržbových 
základen.

TECHNOLOGIE

Základním požadavkem klientů pro objek-
ty nové i rekonstruované je vybavení těchto 
objektů progresivními technologickými sys-
témy a špičkovým zařízením. Multiprofesní 
složení projektových týmů umožňuje společ-
nosti METROPROJEKT Praha a.s. plnit tyto 
požadavky pro široké spektrum investic – pro 
armádu, zdravotnictví, průmysl, bytové kom-
plexy, areály volného času apod.

POZEMNÍ STAVBY

Vstup zahraničních investorů do České re-
publiky a možnost čerpání finančních zdrojů
z rozpočtu Evropské unie podstatně ovlivnily 
strukturu i objem nových investic. Společnost 
METROPROJEKT Praha a.s. reaguje na tuto 
skutečnost rozšířením spektra svých služeb. 
Kromě dopravních staveb nabízí projekty 
obchodních a nákupních center, parkovišť 
i rekonstrukcí stavebních objektů různého 
zaměření.

KOMUNIKACE

Uliční síť ve většině českých měst se utvářela 
během staletí. Její parametry již nestačí pokrýt 
současné požadavky moderního života. Ná-
růst hromadné i individuální dopravy a doží-
vající systémy podzemních inženýrských sítí 
vyžadují zcela nový přístup ke koncepci jejich 
rekonstrukcí. Společnost METROPOJEKT 
Praha a.s. řeší tuto problematiku návrhem 
komplexní přestavby celého uličního profilu
při respektování historického vývoje dané lo-
kality.

V dalších číslech PDM vás seznámíme s některými stavbami podrobně.
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Takové jízdenky si cestující mohl zakoupit 
přímo u průvodčího a jejich užívání ho přišlo 
levněji, než kdyby si kupoval běžné plnocen-
né jízdenky. Kromě toho ale existovala ještě 
možnost koupit si předplatní časovou jízden-
ku, které dnes lidé běžně přezdívají „tramva-
jenka“.

Permanentní lístky předplatné

Téma předplatních časových jízdenek je pestré 
a rozsáhlé. Proto na následujících
řádcích nehledejte vyčerpávající údaje. Před-
platní časová jízdenka, ať se již v různých 
dobách nazývala jakkoliv, přinášela pro cestu-
jícího řadu výhod. I zde, podobně jako u jíz-
denek blokových, byla největší výhodou její 
cena. Byla sice na svoji dobu poměrně vysoká 
(především vezmeme-li v úvahu, že se muse-
lo zaplatit najednou), ale pokud měl cestující 
opravdu důvod pohybovat se denně z jaké-
hokoliv důvodu po Praze a celé tramvajové 
síti, bylo používání „předplatní legitimace“ či 
„permanentky“ velmi výhodné.
„Permanentní lístky předplatné“ byly zavedeny 
20. října 1898, ale protože již běželo poslední 
čtvrtletí, vstoupilo nové opatření v platnost až 
pro rok 1899. Roční jízdenka stála 120 K (tedy 
600násobek maximálního základního jízdné-
ho), půlroční 70 K. Obě opravňovaly k libo-
volnému počtu jízd jak v síti elektrických drah 
Elektrických podniků, tak v síti koňky. Legiti-

mace tedy neplatila na soukromých dráhách 
na Letné, v Libni a v Košířích a nebylo možné 
ji použít ani na lanovkách. Zájemci si jízdenku 
mohli koupit v pokladně Elektrických podni-
ků ve Staroměstské tržnici. Při prvním vystave-
ní jízdenky zaplatili manipulační poplatek 1 K, 
což platilo mnoho let i v budoucnosti. Celkem 
si tyto první předplatní jízdenky koupilo 29 
zájemců, z toho 14 ročních a 15 půlročních. 
O podobě legitimací z této doby nevíme bo-
hužel nic. Od 1. května 1905 byly nově za-
vedeny také měsíční síťové předplatní lístky 
za 12 korun. Jednalo se o kartónový dvojlist 
potažený plátnem, který trochu vypadal jako 
desky od nějaké malé brožurky. Vevnitř byla 
vložena fotografie držitele připevněná „cvoč-
ky“. Vepředu byl bílý šikmý pruh, na který se 
vylepoval papírový proužek se slovním vyzna-
čením měsíce platnosti. Zda se jízdenka každý 
měsíc vyměňovala, či zda se nějakým způ-
sobem vyměňoval jen proužek s označením 
měsíce, opět nevíme. Měsíční jízdenku známe 
jen z fotografie. Při prvním vystavení jízdenky 
platil žadatel ještě manipulační poplatek 1 K. 
Zdá se, že podobně vypadaly i roční jízdenky. 
I tato jízdenka se vydávala jen v pokladně Sta-
roměstské tržnice.
Měsíční jízdenka si zřejmě rychle získala vel-
kou oblibu, protože v roce 1906 jich bylo vy-
dáno 3799, zatímco ročních 1218. O rok dříve 
bylo prodáno celkem 2510 legitimací všech 
typů.

Počet zájemců o předplatní síťové jízdenky 
rok od roku vzrůstal. V roce 1910 byli tzv. 
„staří abonenti“ zvýhodněni a výměna legi-
timací u nich probíhala už od 15. prosince, 
zatímco úplně nové legitimace se vydávaly 
až od 28. prosince, oboje pak do 15. ledna. 
Zajímavé bylo, že pokud chtěl někdo novou 
legitimaci vystavit ke Štědrému dni (tj. zřejmě 
jako dárek), bylo to možné za poplatek 2 K. 
Protože výdej nových jízdenek především na 
přelomu roku se v pokladně ve Staroměst-
ské tržnici zvládal již s obtížemi, bylo od 15. 
prosince 1910 zřízeno druhé výdejní místo 
v prodejně Elektrických podniků v novém 
Obecním domě. Protože se nová pomocná 
kancelář v Obecním domě osvědčila, fungo-
vala i v dalších letech.
V roce 1912 již jsou doloženy také měsíční 
školské předplatní lístky pro školáky a studu-
jící do věku 18 let. V tomto roce stála roční 
síťová jízdenka 150 K, půlroční 80 K, měsíční 
15 K a školská 6 K.

Nové legitimace

Od počátku roku 1913 byla zavedena nová 
podoba legitimací. Byl to jednolistový karton 
v průhledném celuloidovém obalu a s foto-

Na rok 1899 si roční „tramvajenku“ 
koupilo 14 cestujících

Už od počátku existence Elektrických podniků se hledaly způsoby, jak zvýhodnit 
pravidelné uživatele městské hromadné dopravy. A tak jsme se během 110 let exis-
tence pražského městského dopravního podniku mohli setkat například s blokovými 
jízdenkami, zlevněnými zpátečními jízdenkami, týdenními jízdenkami a podobně.

Počet zájemců o předplatní síťové jízdenky 
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grafií. Období platnosti se vyznačovalo po-
mocí známek čtyř velikostí, které se na jíz-
denku nalepovaly. I když se v detailech legi-
timace měnily, tento princip zůstal zachován 
až do 70. let 20. století, než byly zavedeny tzv. 
kmenové listy. Od roku 1913 si zájemci mohli 
svoje legitimace pojistit – roční za 3 K, polo-
letní za 1,50, měsíční za 50 h a školské za 30 h. 
V případech pojištěné legitimace bylo možné 
vystavit v případě její jedné ztráty duplikát.
Protože dosavadní předprodejní místa ne-
stačila velkým návalům, byl od 1. ledna 1913 
zaveden prodej známek také v tramvajových 
vozovnách. Protože tato nová činnost občas 
obtěžovala výpravčí v dobách ranního výjez-
du, byly od léta téhož roku ve vozovnách sta-
noveny úřední hodiny.

6 let bez roční jízdenky

Během první světové války vzrostla opakova-
ně cena jízdného. To vedlo i k opakovanému 
zdražování předplatních jízdenek. Například 
roční zdražila pro rok 1917 na 118 K, pro rok 
1918 na 200 K a pro rok 1919 dokonce na 300 K, 
ale už 15. dubna byla cena ročních jízdenek 
stanovena na 450 Kč. (Zda se to nějak proje-
vilo u již zakoupených jízdenek, není známo.) 
Výsledkem bylo, že pro rok 1920 byly roční 
jízdenky zrušeny úplně. Protože pololetní jíz-
denky byly zrušeny už pro rok 1919, zůstaly 
v předprodejích z plnocenných jízdenek jen 
měsíční. Také jejich cena se zvyšovala. Na po-
čátku roku 1919 stály 30 Kč, od dubna 45 Kč 
a od 1. ledna 1920 už 150 Kč!
Novinkou roku 1920 se staly tzv. jízdenky 
dvoutraťové (správně bychom měli říkat dvoj-
linkové), které si mohl zájemce sám zvolit. 
Muselo se jednat ale o tratě tzv. spolu souvise-
jící. Jejich cena byla 100 Kč. Zavedly se i zvý-
hodněné jízdenky pro různé skupiny zaměst-
nanců – pro úředníky a učitele s příjmem pod 
20 tisíc Kč ročně, což bylo dodatečně rozší-
řeno i na jiné zaměstnanecké skupiny se stej-

ným příjmem. Ale už v prosinci 1920 došlo 
k dalšímu zdražování, takže měsíční jízdenky 
nyní stály 180 Kč (základní obyčejná jízdenka 
pro jednu jízdu stála 1,20 Kč), přiměřeně byla 
zvýšena cena i u ostatních jízdenek. Během 
let se objevovaly nové druhy předplatních 
jízdenek. Již dříve (1915) byly zavedeny zvlášť 
měsíční jízdenky pro vysokoškolské studen-
ty za 10 K, které platily po celý den, zatímco 
původní školské měly omezenou platnost jen 
do 21 hodin. S ohledem na pozdější válečné 
omezení provozu měla tato vysokoškolská 
výhoda jen formální význam. V roce 1916 
byly zavedeny také jízdenky pro invalidy za 7 
K měsíčně.
V roce 1919 je doložen pravidelný měsíční 
prodej cenných známek také v místnostech 
Nové radnice na Mariánském náměstí, ale 
v létě 1920 se přestěhoval z Nové radnice do 
tzv. staré školy u Sv. Jindřicha. Zaměstnan-
ci této kanceláři přezdívali prostě Jindřich. 
(Podle některých údajů ale kancelář v Nové 
radnici existovala ještě v roce 1922.)

V roce 1922 bylo prodáno už 359 163 kusů 
předplatních časových jízdenek všech typů. 
Zajímavé bylo, že ve snaze ulevit tradičním 
předprodejním místům se cenné známky na 
vysokoškolské jízdenky prodávaly (a to až do 
roku 1931) také ve Studentském knihkupec-
tví. Od 27. listopadu 1922 byl zrušen prodej 
známek ve Staroměstské tržnici. Ve staré ško-
le u Jindřicha se v době předprodejů jen vy-
dávaly nové legitimace, známky se kupovaly 
ve vozovnách a v Nové radnici. Až v roce 
1926 byla opět zavedena celoroční jízdenka 
za 1800 Kč. Jedna základní jízdenka v té době 
stála stále 1,20 Kč, což byla základní výše jízd-
ného platná až do roku 1942. Čtvrtletní jíz-
denka stála 500 Kč, měsíční 180 Kč, měsíční 
dvoutraťová 100 Kč a měsíční jednotraťová 70 
Kč. Zavedení autobusové dopravy se dlouhá 
léta v síťových předplatních jízdenkách ne-
projevilo. Autobusy měly vlastní kompliko-
vaný tarif, často odlišný pro jednotlivé linky, 

Mgr. Pavel Fojtík, Archiv (DP Kontakt 12/2007)

takže síťové předplatní jízdenky platné pro 
tramvaje i autobusy se vůbec nevydávaly.
V roce 1927 se studentské měsíční jízdenky 
vydávaly jen v kanceláři U Jindřicha. Bývaly 
zde ale takové návaly, že zde muselo asistovat 
až šest příslušníků tzv. uniformované stráže 
bezpečnosti (patřila k policejním strážním 
sborům). V roce 1930 bylo nařízeno, že pro-
dávající musel sám nalepovat známky na vy-
brané druhy zlevněných předplatních jízde-
nek (např. na studentské).

(dokončení příště)
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„Příměstské vlaky „S“ jsou bezkonkurenčně 
nejrychlejším spojením Středočeského kraje 
s hlavním městem, a při využití tarifních na-
bídek pražské integrované dopravy mohou 
cestující využívat železnici, MHD a příměst-
skou dopravu jako jeden systém,“ říká Aleš 
Ondrůj, ředitel Odboru marketingu v osobní 
dopravě. „Začínáme s první etapou, na kterou 
budou postupně navazovat další kroky, jejichž 
cílem je stejně výkonný systém aglomerační 
železniční dopravy, jaký znají cestující na-
příklad z Vídně, či dalších měst. Hodláme 
pro tento systém získat také cestující z nově 
vzniknuvších obytných zón v okolí Prahy.

Kromě toho dále pokračuje tarifní spolupráce 
v rámci Pražské integrované dopravy, kdy na 
jeden jízdní doklad (ať jízdenka pro jednotli-

ESKO JAKO SPOJENÍ PRO MĚSTO, NOVÉ OZNAČENÍ 
A LINKOVÝ SYSTÉM VLAKŮ PRAŽSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY

Od neděle 9. prosince, kdy vstupil v platnost nový jízdní řád, jsou vlaky pražské příměstské dopravy označeny novým modro-bílým symbolem „S“. 
Jedná se o začátek první etapy budování produktu aglomerační železnice Esko - „Spojení pro město“. Současně jde o projekt spolupráce Českých 
drah, pražského dopravního podniku, Ropid a Středočeského kraje. Vedle označení vlaků, nástupních a výstupních bodů symbolem „S“ je příměstská 
železniční doprava v okolí Prahy uspořádána do jednoznačného linkového systému a jednotlivé trasy byly označeny symbolem S a příslušným číslem 
linky. Posílena byla i vzájemná propagace přestupních uzlů MHD, příměstské dopravy  a železnice a organizace lepší návaznosti vlaků s městskou 
hromadnou dopravou.

vou jízdu na většině tratí „S“, nebo předplatní 
kupony PID na všech tratích „S“) je možné 
jezdit jak vlaky v Praze a okolí, tak městskou 
hromadnou dopravou. Tato spolupráce by 
měla být od příštího roku posílena dalšími 
nabídkami – včetně sledované a zvažované 
akceptace SMS jízdenek ve vlacích „S“.

Vedení linek „S“

• S1  Praha Masarykovo n. – Poříčany - 
Kolín 
• S2  Praha Masarykovo n. - Nymburk 
hl.n. - Kolín 
• S3  Praha-Vršovice - Všetaty 
• S4  Praha Masarykovo n. -  Kralupy 
nad Vltavou 
• S5  Praha Masarykovo n.- Kladno 

• S6  Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - 
Beroun 
• S7  Praha hl.n. – Karlštejn - Beroun 
• S8  Praha-Vršovice - Vrané nad Vlta-
vou - Dobříš / Čerčany 
• S9  Praha hl.n. - Benešov u Prahy 
• S12  Poříčany – Nymburk hl. n. 
• S41 Praha-Libeň - Roztoky u Prahy
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CityElefant

Na linkách v Praze a Středočeském kraji je 
pravidelně nasazeno 25 moderních souprav 
CityElefant. Jde o nejmodernější vlakovou 
soupravu pro příměstskou dopravu, která kdy 
byla v České republice vyrobena. Oddíl první 
třídy, moderní pohodlné sedačky s opěrka-
mi hlavy, klimatizace, nízkopodlažní nástup, 
plošiny i sociální zařízení pro vozíčkáře, mís-
to pro několik jízdních kol v každém voze 
soupravy, rychlost 140 km/h nebo moderní 
informační systém pro cestující. To vše řadí 
tyto vlaky k evropské špičce příměstské do-
pravy. Cestující se se CityElefanty setkají na 
těchto tratích:

• 011 Praha – Český Brod – Kolín (100% 
spojů)
• 060 Poříčany – Nymburk (40% spojů)
• 231 Praha – Nymburk – Kolín (70% spojů, 
o víkendu 99%)
• 171 Praha – Beroun (50% spojů o víken-
du)
• 090 Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí 
nad Labem (vybrané spoje)

Regionova
V Praze a Středočeském kraji jezdí tři dvouvo-
zové nízkopodlažní jednotky Regionova a na-
víc ještě prototyp těchto souprav, který je až na 
drobné odlišnosti stejný jako Regionovy, ale je 
v zeleném nátěru. 

Regionovy jsou moderní motorové jednotky, 
které jsou částečně nízkopodlažní, mají speci-
álně upravené sociální zařízení pro vozíčkáře, 
pohodlné čalouněné sedačky s opěrkami hla-
vy i rukou a informační systém pro cestující 
uvnitř i vně soupravy. Cestující se s nimi se-
tkají v rámci Prahy a Středočeského kraje na 
těchto tratích:

• Městská linka Praha-Libeň – Roztoky 
u Prahy (100% spojů)
• 210 Praha – Dobříš/Čerčany (vybrané vla-
ky o víkendu)
• 120 Praha – Rakovník (vybrané spoje)

• 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou (vy-
brané spoje o víkendu)
• 160 Rakovník – Blatno u Jesenice (vybra-
né spoje)
• 061 Nymburk – Jičín (25% spojů)

Kromě jednotek CityElefant a Regionova za-
jišťují dopravu v okolí Prahy také moderní 
čtyřnápravové motorové vozy řady 854 s re-
konstruovanými vozy 054 a řídícími 954 (ty 
vznikají přestavbou nepotřebných poštovních 
vozů). Vznikají tak ucelené moderní motoro-
vé vlaky, které nabízí cestujícím vysoký kom-
fort cestování na regionálních tratích i v mo-
torových rychlících. Cestující se s nimi setkají 
především na trase Praha – Všetaty – Mladá 
Boleslav a Praha – Kladno – Rakovník.

Moderní vozidla v Praze a okolí
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Škody způsobené vandaly v pražské MHD se každoročně zvyšují 
o několik milionů korun. Letos za první čtvrtletí musel dopravce 
dát na nápravu škod na vozech metra 5,6 milionu korun, loni to 
bylo ve stejném období 3,9 milionu.
„Za rok 2006 jsme za práce na soupravách metra museli zaplatit 
přes šestnáct milionů korun,“ uvedl Ondřej Pečený z dopravního 
podniku (DP).

Ničitelé jsou dobře organizováni
Dopravní podnik chce kromě dalšího posilování ostrahy zázemí 
metra příští rok zahájit velkou informační a preventivní kampaň 
mezi cestujícími. Připravuje i psychologická školení pro řidiče, jak 
se mají při kontaktu s vandaly chovat.
Nejdražší je likvidace graffiti. Dopravce ale musí zaplatit i opra-
vy rozřezaných sedaček, ukradené hasicí přístroje či poškrábaná 
a rozbitá skla. Jen na mytí graffiti a náhrady rozbitých informač-
ních zařízení v metru vynaložil DP loni asi čtyři miliony korun. 
Škody na samotných stanicích ho stojí ročně 3,2 milionu korun.

Cílem útoků depo
Nejčastějším místem útoků na metro je depo, kde mají vandalo-
vé na svou činnost více času a prostoru. Ostraha těchto míst se za 
posledních deset let výrazně zlepšila, ale někdy je dobrý systém 
kamer v kombinaci se strážní službou neúčinný. „Jsou to organi-
zované skupiny, které prostředí už detailně znají a soustředí se na 
to, jak ochranu přelstít,“ uvedl odborový předák Jiří Obitko.
Řádění vandalů se však netýká jen metra, ale i dalších prostřed-
ků MHD. Celkové škody stoupají do závratných výšek. „Škody na 
tramvajích a autobusech způsobené vandalismem jdou ročně rov-
něž do milionů,“ přiznal Pečený.

Dopravní podnik chce příští rok rozjet preven-
tivní kampaň, psychologové řidiče naučí čelit 
sprejerům.

Jen opravy zastávkových přístřešků a staničních zařízení stojí ročně 
daňové poplatníky zhruba 6,5 milionu korun.
Podle psychologa Karla Humhala nejsou vyhlídky do budoucna dobré 
a ničení bude pokračovat. Nastupuje prý generace, která nemá úctu 
k sobě samé. „Mladí často mordují sami sebe, příznakem této doby je 
sebedestrukce. Jelikož nemají tito lidé úctu k sobě samým, tak ji ne-
mají ani k věcem, které pak ničí. Dopravní prostředky a zařízení jsou 
tak jednoduchým terčem,“ řekl Humhal.
Dopravní podnik chce od příštího roku kvůli vandalismu působit na 
řidiče a také na cestující.
„Je potřeba mezi nimi nastolit smír. Pokud se budou obě strany více 
respektovat, snad se ničení majetku sníží,“ sdělil Ondřej Pečený z DP.

Kampaň a školení
Od začátku příštího roku začne rozsáhlá kampaň. Má pracovní názvy 
Desatero dobrého řidiče a Desatero dobrého cestujícího. Lidé se se-
tkají hlavně s letáky, brožurami a plakáty. Kampaň naváže na již běžící 
projekt, díky němuž se mohou lidé na zastávkách MHD setkat s infor-
macemi o vandalismu v Praze.
Na psychologických kurzech budou řidiči probírat s odborníky situa-
ce, do kterých se mohou dostat při kontaktu s vandalismem.
„Právě jejich postoj a reakce totiž mohou řádění vandalů zastavit, 
nebo naopak podnítit,“ vysvětlil Pečený smysl psychologických kurzů 
pro řidiče MHD.

trápí vandalismus

Sídliště na Černém Mostě s centrem metropole spojují stanice Rajská zahrada a konečná Černý Most otevřené v roce 1998. Obě jsou shodně 
atypické v tom, že se jedná o povrchové zastávky bez vestibulů. Závěrečný úsek trati totiž není tradičně řazený či hloubený, ale trať je vedena 
nadzemním tubusem, který obě zastávky nezvykle spojuje. Přístupný je navíc i z povrchu jako promenáda pro pěší.
Kolejiště ve stanici Černý Most je umístěno uprostřed mezi dvěma nástupišti, které spojuje nadchod. Jižní straně stanice dominuje navíc 

masivní autobusové nádraží, které je však v mírně zanedbaném stavu.
Zajímavějším rázem už se může pochlubit Rajská zahrada. Jednotlivé koleje jsou zde 
umístěny nad sebou. Směrem k sídlišti se pne mohutná prosklená stěna. Celá stavba 
je stylizována do tvaru válce zasazeného jednou polovinou šikmo do země. 
Jedinečný statut Rajské zahradě vtisklo i ocenění Stavba roku ’99, které atypická re-
alizace získala. Díky modernímu a nezvyklému vzhledu není projekt Patrika Kotase 
a Jaroslava Kápovského náhodou jednou z nejznámějších  a nejpovedenějších stanic 
pražského metra.
Ačkoli se svého času spekulovalo i o možném dalším prodloužení trasy B, která je už 
nyní nejdelší linkou pražského metra, směrem na Běchovice, Černý Most by měl být 
zdejší definitivní konečnou.

Dvě nové stanice před deseti lety přivedly na sídliště život
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Strahovský tunel slaví 
Tunel pod Strahovem se stavěl dvanáct let, 
teď si bez něj řidiči neumí představit jízdu 
po Praze. Je mu deset let.

Průnikové území je určeno pro parkování rezidentů a abonentů z Prahy 2 i 3. 
V Praze 3 zasahuje tato oblast náměstí Jiřího z Poděbrad, Škroupovo nám. 
a část Vinohradské a Slezské ulice.
„Od doby, kdy byla na dvojce spuštěna zóna, hodně lidí parkuje na Vinohrad-
ské straně,“ potvrdil mluvčí Prahy 3 Jan Sotona. „Už jsme vydali osm tisíc par-
kovacích karet, odhadujeme, že celkem si je pořídí asi dvanáct až třináct tisíc 
lidí. Do konce roku mají ale ještě čas,“ dodal.
Dopravní značení v modrých rezidenčních zónách placeného parkování je 
pro některé lidi i po třech týdnech od zavedení systému v Praze 2 stále nesro-
zumitelné.
Různě si vysvětlují hlavně význam nápisu Oblast 2 na spodní straně dopravní 
značky.
Někteří to chápou tak, že značka upozorňuje, ve které městské části se zóna 
nachází, tedy například Praha 2. Jiní si toto svislé značení modrých rezidenč-
ních zón pro změnu pletou s označením oranžových nebo zelených stání.
Jde ale o označení druhého cenového pásma pro abonenty. Celkem jsou tři 
oblasti. První a nejdražší oblast zahrnuje historické centrum – Prahu 1. Oran-
žové a zelené zóny jsou na svislém dopravním značení vyznačeny obrázkem 
parkovacího automatu.

Výstavba Strahovského tunelu v Praze patřila k nejsledovanějším dopravním 
stavbám v zemi. Otevřen byl před deseti lety, druhého prosince 1997.

O stavbě automobilového tunelu pod Strahovem přitom začalo město 
uvažovat už začátkem sedmdesátých let. Stavba sice začala v roce 1985, 
ale už o šest let dříve, od roku 1979 se na místě dnešního tunelu razila 
průzkumná štola.

Hodně let a hodně lidí
Úctyhodná nebyla jen doba, kterou si stavba tunelu vyžádala, ale i počet 
lidí, kteří se na ní podíleli. V některých chvílích pracovalo na stavbě na-
jednou až pět set lidí. A kolik tunel stál? Investiční náklady činily téměř 
pět miliard korun, další miliardy stály související stavby. Denní kapacita 
tunelu je 43 tisíc aut.
Řidiči jedoucí z Břevnova na Smíchov jím projíždějí celé dva kilometry.

celková délka tunelu 2004 m

z toho raženo 1544 m

hloubené části 460 m

počet jízdních pruhů 2

šířka jízdního pruhu 3,5 m

podjezdová výška 4,8 m

podélný sklon 3,2 %

doba výstavby 1985 – listopad 1997

cena 4,8 miliardy Kč

Na některých zónách dvojky zaparkují i lidé z Prahy 3
Na rozhraní Prahy 2 a 3 je tzv. prolínací zóna. Přestože ještě nebyly spuštěny zóny placeného parkování v Praze 3, obyvatelé třetí 
městské části si už kupují parkovací karty, protože mohou už dnes v těchto rezidenčních zónách dvojky parkovat.
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Pokud každé ráno trávíte čas v přeplněných soupravách metra, vozech tramvají nebo autobusech 
pražské MHD, pak se můžete začít těšit představou, že za rok za dva bude lépe.

Radní pro dopravu Radovan Šteiner totiž říká, že s pomocí peněz z městského rozpočtu 
nabídne Dopravní podnik klientům pohodlnější a modernější cestování.
A co víc – přibližně v roce 2009 by se cestující mohli dočkat i jedné zajímavé novinky: prů-
chozího metra, které může jezdit jen na trase C.
To by se nám docela líbilo. Teď jsou všichni namačkaní v prostředních vagonech, zato kraj-
ní dva jsou poloprázdné. Takhle by se mohli lidi rozptýlit,“ říkají někteří cestující, kteří 
hojně využívají trasu C pro cesty z Kobylis na hlavní nádraží.
O tom, zda město pro Dopravní podnik pět průchozích souprav typu M1 pořídí, totiž s vý-
robcem – společností Siemens – jen vyjednává. „Osobně mi to ale přijde jako zajímavý 
nápad,“ myslí si radní Šteiner a připomíná, že by upravená verze vlaku stála stejně jako ta 
s odděleným vagony. Tedy zhruba 200 milionů korun.

Vlaky jako „housenka“
Mluvčí společnosti Siemens Petr Sedláček upozorňuje, že není problém průchozí vlaky vy-
robit. „Záleží jenom na přání zákazníka,“ přitakává Sedláček.
A jak by vypadalo nové metro?
„Hodně laicky řečeno, byla by to taková „housenka“, něco na způsob kloubových autobusů. 
Bez přepážek, dveří nebo zvýšených plošin,“ vysvětluje Veronika Němcová z firmy Siemens 
a dodává, že s podobnými vlaky podzemní dráhy se už nyní mohou lidé setkat například 
v Mnichově nebo ve Vídni.
I bez průchozích souprav však čeká na cestující několik vylepšení, která by jim měla zpří-
jemnit jízdu. „Zlomovým momentem bude otevření nových stanic Střížkov, Prosek a Let-
ňany,“ zdůrazňuje radní Šteiner událost, která by v kalendáři měla obsadit první půli května 
roku 2008.
Postupně z podzemí zmizí také staré soupravy vyrobené v Sovětském svazu ještě v éře so-
cialismu. „Poslední dojezdí ke konci roku 2009,“ říká radní Šteiner. Pak už budou brázdit 
všechny trasy jen modernizované nebo nové vlaky.
O rok později, v roce 2010, už by Prahou neměly jezdit ani nemoderní tramvaje. „Teď se 
ještě ve špičce objevují staré vozy typu T3. Ty vyřadíme a na kolejích se objeví jen moder-
nizované tramvaje nebo tramvaje designu Porsche,“ říká radní Šteiner.
Už teď má navíc Praha uzavřenou smlouvu se společností Škoda na 250 zcela bezbariéro-
vých tramvají typu 15R, což jsou ještě o něco modernější vozy, než jsou typy Porsche.

Metro na trase C by mohlo být průchozí

Metropole omezila vjezd do 
pěších zón v centru

Řidiči, kteří si nedovoleně zkracují ces-
tu přes pěší zóny, mají v první pražské 
městské části smůlu. 
V ulicích se totiž objevily pevné sloupky, 
díky kterým se automobily nedostanou 
tam, kam nesmějí. Doplňují je výsuvné 
sloupky, které je možné ovládat čipovou 
kartou.
Opatření, které chrání zóny v Celené 
a Železné a v ulicích Na Příkopě a 28. 
října, stálo zatím 6,5 milionu korun.

Parkovací automaty začaly na 
levém břehu Prahy 1 fungovat

Parkovací automaty v levobřežní části 
Prahy 1 jsou již v provozu. Druhá měst-
ská část si na jejich spuštění počká do 1. 
ledna, nyní tam firma Parking Praha in-
staluje zařízení na výběr parkovného.
V obou částech byly zatím v provozu 
pouze takzvané „modré zóny“ pro míst-
ní obyvatele a podnikatele. Pro návštěv-
níky nyní začnou platit zóny oranžové, 
v nichž budou řidiči moci parkovat nej-
výše dvě hodiny, a zelené s až s šestiho-
dinovým stáním. Na levém břehu Prahy 
1 bylo nainstalováno devět automatů, 
jsou pomalované pruhy. Na pravém bře-
hu první městské části je placené parko-
vání od poloviny devadesátých let. 
V Praze 2 bude 108 parkovacích auto-
matů a další zřejmě přibudou.

TO PSK OLYMP PRAHA
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V předvánočním provozu o sobotách a nedělích 
od 8. 12. do 23. 12. budou na linkách č. 6 a 18 cca 
od 10.00 do 19.30 hodin zkráceny intervaly na 7 
až 8 minut, o nedělích v tomto období pojedou 
linky č. 4, 7, 9 a 11 podle sobotních jízdních řádů. 
O sobotách a nedělích od 15. 12. do 23. 12. budou 
na linku č. 4 nasazeny vlaky 2xT. V neděli 23. 12. 
nepojede linka č. 143.
O vánočních prázdninách od 22. 12. 2007 do 2. 
ledna 2008 včetně nepojedou školní autobusové 
linky a školní spoje na lince č. 365.
Na Štědrý den v pondělí 24. 12. pojedou všechny 
denní linky MHD podle sobotních jízdních řádů. 
V metru budou od 19.00 hodin do ukončení pro-
vozu na všech linkách intervaly 20 minut.
Provoz denních tramvajových linek bude 24. 12. 
postupně omezován (odjezdy z konečných za-
stávek budou dodrženy podle platných jízdních 
řádů do 16.30 hodin včetně) a kromě linky č. 23 
ukončen mezi 18.00 a 19.00 h, linka č. 23 pojede 
od 19.00 cca do 1.30 hodin dne 25. 12. v interva-
lech 30 minut a bude zastavovat v zastávce Lazar-
ská. Noční provoz v intervalech 30 minut bude 
zahájen v 19.00 hodin a ukončen cca v 7.00 hodin 
dne 25. 12. (první přestup v uzlu Lazarská bude 
v 19.00 h, poslední v 6.45 h). Na linky č. 19 a 57 
budou nasazeny vlaky 2xT. Provoz lanové dráhy 
na Petřín bude ukončen jízdou v 17.00 hodin.
Denní provoz městských i příměstských auto-
busových linek (vyjma linek níže uvedených) 
bude dne 24. 12. ukončen mezi 18.00 a 19.00 h 
(do 18.30 hodin včetně budou dodrženy odjezdy 
z konečných zastávek podle platných jízdních 
řádů). Do cca 0.30 hodin budou v provozu tyto 
linky:
102 Nádraží Holešovice – Staré Bohnice (int. 40 
minut)
103 Ládví – Březiněves (int. 60 minut)
107 Dejvická – Suchdol (int. 20 minut)
118 Dvorce – Roztyly (int. 40 minut)
136 Sídliště Ďáblice – Koleje Jižní Město (int. 40 
minut)
137 Na Knížecí – U Waltrovky (int. 40 minut)
139 Želivského – Na Beránku (int. 20 minut)
140 Palmovka – Čakovice (int. 40 minut)
152 Kobylisy – Sídliště Čimice (int. 40 minut)
154 Koleje Jižní Město – Skalka (int. 40 minut)
174 Špejchar – Velká Ohrada (int. 40 minut)
177 Chodov – Poliklinika Mazurská (int. 40 mi-
nut)
179 Nové Butovice – Letiště Ruzyně (int. 60 mi-
nut)
187 Ládví – Palmovka (int. 40 minut)
198 Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice (int. 40 
minut)
205 Zelený pruh – Komořany (int. 40 minut)
207 Florenc – Ohrada (int. 40 minut)

Vánoční a novoroční doprava
V předvánočním, vánočním a novoročním období se každoročně upravuje provoz městské hromadné 
dopravy podle očekávaného zájmu cestujících. V prosinci 2007 a počátkem ledna 2008 dojde na 
linkách pražské MHD provozovaných Dopravním podnikem hl. m. Prahy k následujícím změnám.

230 Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí (int. 
40 minut).

Noční autobusové linky pojedou podle pravidel-
ných jízdních řádů, na linky č. 504, 509 a 513 bu-
dou vypraveny kloubové vozy. O svátcích v úterý 
25.12. a ve středu 26.12. pojedou linky MHD pod-
le nedělních jízdních řádů, linka č. 143 nebude 
v provozu.

Provoz denních tramvajových linek bude dne 
25.12. zahájen cca v 7.00 hodin.
Ve čtvrtek 27. 12. a v pátek 28. 12. pojede metro 
podle prázdninových jízdních řádů, na lince B 
v ranní špičce pojede každý druhý vlak pouze 
v úseku Nové Butovice – Českomoravská, v do-
poledním sedle a v odpolední špičce do cca 16.00 
hodin pojede každý druhý vlak pouze v úseku 
Smíchovské nádraží – Českomoravská. Na tram-
vajových linkách budou rovněž platit prázdninové 

V předvánočním, vánočním a novoročním období se každoročně upravuje provoz městské hromadné 

213 Jižní Město – Želivského (int. 40 minut)
215 Kačerov – Sídliště Libuš (int. 40 minut)
217 Dejvická – Na Knížecí (int. 40 minut)
229 Depo Hostivař – Koloděje (int. 80 minut)
235 Nové Butovice – Velká Ohrada – Nad Malou 
Ohradou – Nové Bučovice (int. 20 minut)
241 Smíchovské nádraží – Lipence (int. 60 minut)
244 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín (int. 60 
minut)
247 Chaplinovo náměstí – Pod Lochkovem (int. 60 
minut)
250 Černý Most – Sídliště Rohožník (int. 40 minut)
254 Dejvická – Přední Kopanina (int. 60 minut)
259 Českomoravská – Vinoř (int. 60 minut)
267 Háje – Lipany (int. 60 – 80 minut)
271 Skalka – Háje (int. 40 minut)
273 Hloubětínská – Ve Žlíbku (int. 40 minut).
Do cca 1.30 h budou v provozu tyto linky:
114 Kačerov – Šeberák (int. 40 minut)
131 Hradčanská – Bořislavka (int. 40 minut)

Vánoční 
a novoroční 

doprava
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První listopadový týden se otevřely cestující veřejnosti dveře nově 
zrekonstruovaného infocentra ve stanici metra Muzeum na lince 
C. Návštěvníkům nabízí zcela nový design, přehledné uspořádání 
stojanů s informačními letáky, mapy, dotykovou obrazovku pro 
neslyšící či promítání aktuálních a historických okamžiků z pro-
vozu městské hromadné dopravy na území hlavního města.
Všechna infocentra Dopravního podniku poskytují standard-
ní rozsah služeb, který zahrnuje podávání aktuálních informací 
o dopravě, tarifu, jízdních řádech, informačních materiálech, 
jízdních dokladech, mapách a publikacích, distribuovaných in-
formačních a propagačních materiálech ve třech jazycích.
Infocentrum na Muzeu patří k nejvytíženějším. Každý den do něj 
zavítá více než tisíc cestujících, kteří po personálu chtějí přesné 
informace týkající se dopravy. Denně se zaznamenávají stovky 
telefonních hovorů se stejnými požadavky. Rekonstrukce právě 
tohoto infocentra byla důležitá i z toho důvodu, že se jedná o vý-
kladní skříň Dopravního podniku v centru města. Stanicí Muze-
um projde denně více než 100 tisíc cestujících.
Architektonický návrh zpracovaly architektky Tereza Dvořáková 
a Lucie Čihařová. Je to velký skok vpřed oproti bývalému stánku, 
je funkční a moderní a Pražané si nové pojetí velice chválí. Nechť 
následují i další… 

Infocentrum Muzeum 
v novém kabátě

► Generální ředitel ing. Martin 
Dvořák slavnostně zahajuje pro-
voz infocentra.

jízdní řády prodlužující intervaly ráno, dopoledne 
a odpoledne o 1 až 2 minuty. Autobusové linky 
pojedou podle jízdních řádů pro pracovní den, na 
některých linkách budou ráno a odpoledne pro-
dlouženy intervaly o 1 až 3 minuty, linky č. 122, 
135, 170, 176, 182, 183, 189, 203, 212 a 218 poje-
dou podle zvláštních jízdních řádů. Linky č. 13, 
134, 143, 146, 168, 201, 238, 274 a 277 nebudou 
v provozu. V sobotu 29. 12. a v neděli 30. 12. bude 
v celé síti MHD provoz podle obvyklých sobotních 
a nedělních jízdních řádů, linka č. 143 dne 30. 12. 
nepojede. Na Silvestra v pondělí 31. 12. pojede 
metro podle sobotních grafikonů, ráno budou na 
linkách A a B zkráceny intervaly na 225 s a na lince 
C na 300 s. Od 20.00 hodin bude na všech linkách 
metra provoz v intervalech 10 minut prodloužený 
do cca 1.20 hodin dne 1. 1. 2008.
Tramvaje pojedou dne 31. 12. podle sobotních 
jízdních řádů, na linky č. 4, 16, 19, 25 a na všech-
ny noční linky budou nasazeny vlaky 2xT. Noční 
provoz bude zahájen podle pravidelných jízdních 
řádů od 0.30 hodin a ukončen cca v 7.00 h dne 1. 1. 
2008 (první přestup v uzlu Lazarská bude v 0.30 h, 
poslední v 6.45 h). Provoz lanové dráhy na Petřín 
bude ukončen jízdou v 18.00 hodin.

Autobusové linky pojedou dne 31. 12. podle upra-
vených jízdních řádů pro pracovní den obdobně 
jako 27. 12., v provozu nebudou linky č. 134, 143, 
146, 157, 168, 183, 201, 238, 274 a 277. Denní pro-

voz městských i příměstských linek vyjma linek níže 
uvedených bude ukončen mezi 20.00 a 21.00 hod. (do 
20.30 hod. včetně budou dodrženy odjezdy z koneč-
ných zastávek podle platných jízdních řádů). Do cca 
2.00 hod. dne 1. 1. 2008 budou v provozu tyto linky:
102 Nádraží Holešovice – Staré Bohnice (int. 20 mi-
nut)
103 Ládví – Březiněves (int. 60 minut)
107 Dejvická – Suchdol (int. 20 minut)
114 Kačerov – Šeberák (int. 20 minut)
118 Dvorce – Roztyly (int. 20 minut)
131 Hradčanská – Bořislavka (int. 20 minut)
136 Sídl. Ďáblice – Koleje Jižní Město (int. 20 minut)
137 Na Knížecí – U Waltrovky (int. 20 minut)
139 Želivského – Na Beránku (int. 20 minut)
140 Palmovka – Čakovice (int. 20 minut)
152 Kobylisy – Sídliště Čimice (int. 20 minut)
154 Koleje Jižní Město – Skalka (int. 20 minut)
174 Špejchar – Velká Ohrada (int. 20 minut)
177 Chodov – Poliklinika Mazurská (int. 20 minut)
179 Nové Butovice – Letiště Ruzyně (int. 30 minut)
187 Ládví – Palmovka (int. 20 minut)
198 Smíchovské nádraží – Sídliště Písnice (int. 20 
minut)
205 Zelený pruh – Komořany (int. 20 minut)
207 Florenc – Ohrada (int. 30 minut)
213 Jižní Město – Želivského (int. 20 minut)
215 Kačerov – Sídliště Libuš (int. 20 minut)
217 Dejvická – Na Knížecí (int. 30 minut)
229 Depo Hostivař – Koloděje (int. 80 minut)

230 Sídliště Stodůlky – Řeporyjské náměstí (int. 
30 minut)
235 Nové Butovice – Velká Ohrada – Nad Malou 
Ohradou – Nové Butovice (int. 20 minut)
241 Smíchovské nádraží – Lipence (int. 60 minut)
244 Smíchovské nádraží – Sídliště Radotín (int. 60 
minut)
247 Chaplinovo náměstí – Pod Lochkovem (int. 
60 minut)
250 Černý Most – Sídliště Rohožník (int. 20 mi-
nut)
254 Dejvická – Přední Kopanina (int. 60 minut)
259 Českomoravská – Vinoř (int. 60 minut)
267 Háje – Lipany (int. 60 – 80 minut)
271 Skalka – Háje (int. 20 minut)
273 Hloubětínská – Ve Žlíbku (int. 30 minut)

Provoz nočních autobus. linek bude zahájen cca 
v 1.30 hodin dne 1.1.2008, intervaly linek č. 505 
a 511 budou zkráceny na 10 až 20 minut, linka č. 
508 pojede v intervalech 15 minut a linky č. 509 
a 513 v intervalech 20 až 40 minut. Na linky č. 504, 
509 a 513 budou vypraveny kloubové vozy. Na 
Nový rok v úterý 1. 1. 2008 pojedou linky MHD 
podle nedělních jízd. řádů, denní tram. linky za-
hájí provoz cca v 7.00 hodin. Ve středu 2. 1. 2008 
bude na všech linkách MHD provoz podle pravi-
delných jízdních řádů pro prac. den, nepojedou 
pouze školní linky a školní spoje na lince č. 365.

Vánoční a novoroční doprava
jízdní řády prodlužující intervaly ráno, dopoledne 
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Každou hodinu. S In-kartou/Rail plus již od  35 Kč
www.eshop.cd.cz 
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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.lexus-praha.cz

RX 400h (4x4) od 1.544.000,- Kč

LS 600h - V8 (4x4) od 2.894.000,- Kč

 motor  výkon 0-100 spotřeba

 motor  výkon 0-100 spotřeba
 3,3  200 kW  <7,6 sec. < 8,1 l

V touze po dokonalosti

Od 1. října 2007 je pro Vás a vaše vozy otevřen jeden 
z nejluxusnějších a nejmodernějších autosalonů. Interiér 
a služby jsou pro naše klienty nastaveny ve vyšším stan-
dardu než jaké obecně značka Lexus předepisuje. 

Již dvanáct roků dodáváme vozy Lexus nejen do hl. m. 
Prahy, ale i do celé České republiky. Tato tradice nás 
zavazuje a slibujeme, že budeme akceptovat vaše po-
žadavky na další zvyšovaní úrovně našich služeb.
  

• nejkratší termíny dodání všech modelů Lexus v ČR  

•  vlastní sklad všech modelů Lexus 

•  čekání na servis vozů, které vám zpříjemníme 
 občerstvením zdarma

• vlastní odtahovou službu 

• využití náhradních vozů Lexus 
 nejen po dobu opravy Vašeho vozu 

• 5letou garanci do 150.000 km

•  mycí linku se speciálními molitanovými pásky, 
 které při mytí nepoškodí váš lak 

• celoročně mytí vozů všem našim 
 „Lexus klientům“ zdarma

• odvoz vozem LS 460 po hlavním městě   
 Praze zdarma

NEJVĚTŠÍ LEXUS CENTRUM  V ČR NOVĚ OTEVŘENO!

5 let garance

Nabízíme:

P R O D E J  V O Z Ů
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