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REDAKČNÍ ÚVODNÍK

Cyklisté loni zdvojnásobili
počet svých přestupků
Cyklisté v hlavním městě mají čím dál více problémů s dodržováním
pravidel. Strážníci v minulém roce totiž zaznamenali téměř dvojnásobný počet přestupků, kterých se právě cyklisté dopustili.
Zatímco v roce 2006 se jednalo o 886 přestupků, loni jich už bylo
téměř patnáct set.
Na jednu stranu to svědčí o nárůstu dopravních prostředků bez
motoru, což je nepochybně dobře. Ale cyklisté musí dodržovat pravidla stejně jako řidiči či chodci.
Nejčastějším přestupkem, který také strážníci nejvíce trestají, je
jízda po chodníku. Dalším velmi častým přestupkem je i jízda v protisměru v jednosměrných ulicích. Projíždějí proti autům a myslí si,
že když jsou úzcí a zabírají málo prostoru, že je vše v pořádku. Ale
páchají stejný dopravní přestupek, jako kdyby tam projížděl někdo
na motorce.
V Praze se nyní mění značky v jednosměrkách, kam smějí cyklisté
vjet z obou stran. Podle zkušeností ze zahraničí i podle policistů je
tato úprava při průjezdu městem nejbezpečnější. Jak řidič, tak i cyklista, kteří jedou proti sobě, se velmi dobře vidí. Ulice ale musí být dostatečně široká a s co nejmenším počtem vjezdů. Město se tak snaží
vytvářet podmínky pro rozvoj cyklistiky v Praze.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

Drahé neparkování

Již několik měsíců funguje v několika pražských obvodech
(brzy zřejmě ve všech, protože je to pro městské obvody
výhodné) systém zón placeného stání.

Skvělý institut, jak postihnout všechny
– rezidenty i turisty. Jediný, kdo na tom
netratí, je pokladna městské části. Podle
plánů městských částí na tom měli vydělat ti obyvatelé městského obvodu, kteří si
koupí parkovací kartu.
Pravidla jsou však nastavena tak, že na
tom rezidenti tratí téměř stejně jako
všichni ostatní. Není totiž rezident jako
rezident. Více parkovacích míst nevzniklo
a na seznam zbytečných poplatků přibyl
další: daň za auto stojící v některé z pražských ulic.
Systém zón placeného stání zavedla městská část Praha 1. V centru města sice žádná
parkovací místa nepřibyla, ale ubyla auta,
která se přesunula do jiných částí Prahy.
Všichni si byli spokojeni. Tedy rezidenti
mírně reptali, ale těch v centru zase tolik
není, zaplatili a občas místo i našli.

Problém parkování se nevyřešil. Rozhodně zavedením parkovacích karet nevzniklo
i více parkovacích ploch i více parkovacích
ploch. A problémů je více.
Zaprvé se znevýhodňují rezidenti, kteří si
v dobré víře kartu zakoupí a v podvečerních
hodinách stejně nezaparkují, protože vydaných karet je víc, než je parkovacích míst.
S rozšířením zón do dalších městských částí
odpadla i možnost zaparkovat „kousek dál“.

Zaparkovat o kousek dál? To už nejde
Zajímavý ekonomický přínos zaujal
i ostatní městské části. A zrodil se nápad
– rozšířit zóny i do Prahy 2, 3 a 7, poslední, kdo se hlásí o slovo, jsou městské části
Prahy 5 a 8.
Najednou však systém přesouvání aut
nefunguje. A k tomu přestalo fungovat
i pravidlo, že rezident má i trvalé bydliště v té části Prahy, kde bydlí a kde logicky chce i večer zaparkovat. Světe, div se!
V Praze bydlí lidé v určitých obvodech
s trvalým bydlištěm v jiných obvodech,
nebo dokonce v jiném městě!

Postih pro venkovany i podnikatele
Zadruhé dochází ke znevýhodnění těch, kteří
nemají trvalé bydliště v obvodě, kde bydlí, ti
si připlatí několikanásobně víc (24 až 36 tisíc
korun za rok marných večerních nadějí) a nezaparkují stejně jako ti v první skupině.
Zatřetí jsou za to postihováni všichni „venkované“, rozuměj turisté – naši i cizinci, kteří systém zón vůbec nechápou a jednoduše
dostanou botičku nebo jim auto odtáhnou.
Co však mají dělat, když přijedou například
na návštěvu do Prahy a ve městě se nevyznají? Kam své auto mají zaparkovat? To nikdo
neřeší.

Skvělý institut, jak postihnout
všechny – rezidenty i turisty.
Jediný, kdo na tom netratí, je
pokladna městského obvodu.

A začtvrté, postižení jsou všichni podnikatelé, kteří platí již tak dost poplatků
a k tomu přibyl ještě další za parkování
aut u kanceláří, obchodů a podniků. Ani
ti sice nemají parkování zaručené, ale
přece jen se během dne nějaké to místečko třeba najde.
Dodavatelé, opraváři a další živnostníci
– tak s těmi se vůbec nepočítá.
Za to, že přijedou třeba zákazníkovi
opravit pračku, zaplatí parkovné, které
v důsledku zaplatí zákazník s přirážkou
a s DPH. Placené parkovací zóny jsou jen
další problémy pro občany.
Parkování se očividně stává zajímavým
podnikáním. Modrá zóna bude zřejmě
brzy od Zličína po Černý Most. Parkování se tím sice zásadně nevyřeší, ale do
městských pokladen půjde více peněz.
A občanům? Těm nezbude než zaplatit
a doufat, že zaparkují nebo odvézt svého
miláčka do šrotu.
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Principy a trendy
v tramvajové dopravě
Tramvaj patří k městu. Proplétá se uličkami v těsné blízkosti obytných domů, kostelů, kašen i restaurací. Za sto let
své existence jako by srostla s městem. Někde ano, někde ne. Jsou i docela malá poklidná města, provozující tramvaje
a využívající jejich předností. Jejich obyvatelé si stěží dokáží představit život ve městě bez tramvají. Vedle toho však existují
velká rušná města, která žijí šťastně a tramvaje nemají.
Je mnoho států bez tramvajové dopravy, ze
statistických přehledů lze snadno zjistit, že ve
velké většině měst na světě tramvaje nejsou.
Náš pohled na městskou hromadnou dopravu,
v níže očekáváme tramvaje, je z celosvětového
hlediska poněkud netypický, neboť žijeme ve
státě, který má na 1,4 mil. obyvatel jeden tramvajový provoz, zatímco celosvětový průměr je
více než desetkrát větší, zhruba 18 mil. lidí na
jeden tramvajový provoz.
V České republice je činných sedm tramvajových provozů a nikoli jen 0,6, jak by odpovídalo rovnoměrnému rozmístění tramvají na
světě.
Sídlíme totiž v tramvajové oáze, kterou ze zeměpisného hlediska velmi hrubě řečeno vymezuje území Německa a bývalého Sovětského
svazu včetně jeho bývalých satelitů. Ne že by
v jiných zemích tramvaje nebyly, tu a tam je lze
nalézt, ale ne v takové míře. A přitom mnohde
ve velkém množství v minulosti existovaly.
Bilance 20. století
Tramvaje vnímáme jako užitečný prostředek
městské hromadné dopravy osob. Stejně tak

▲ Tramvaje na Václavském náměstí v roce 1939
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tomu bylo i před více než sto lety, koncem 19.
století, když tramvaje vznikaly. V té době se
vynález tramvaje rychle šířil po celém světě
a v mnoha městech prakticky všech světadílů
byly budovány rozsáhlé tramvajové systémy.
Vznikaly nejen v rušné Severní Americe či
střední Evropě, ale i v místech tak odlehlých,
jakými byla města ve střední či jihovýchodní
Asii. Začátkem 20. století bylo na světě v čilé službě kolem 3500 tramvajových provozů
(dopravních podniků).
Je však realitou, že 90 % z nich nepřežilo 20.
století. V současnosti se na světě nachází jen
přibližně 350 tramvajových provozů, tedy
jen jedna desetina jejich původního počtu.
A ačkoli v posledních letech několik nových
tramvajových provozů vzniklo, pokračuje
i trend likvidace tramvají. V chudší části světa
je i v současnosti nemálo měst, kde tramvaje
postupně chátrají a zanikají.
Příčina toho, proč 20. století přečkalo jen 10 %
tramvajových provozů a ostatní zanikly, je
vcelku prostá: v dotyčných městech tramvaje zestárly a nestačily držet tempo s dobou,
s technickým pokrokem, se stále lepšími kon-

kurenčními silničními vozidly. Staly se méně
rychlé a méně pohodlné než silniční vozidla,
a proto zanikly.
V době, kdy tramvaje v jednotlivých městech
začínaly, tedy, v posledních dvou desetiletích
19. století, případně v prvních letech 20. století, představovaly technickou špičku. Vozy,
jež dnes chápeme jako historické, byly ve své
době vysoce moderní. Elektrická trakce přišla
do ulic v době, kdy se na nich svítilo plynovými lampami a v domácnostech petrolejem.
I jejich, z dnešního pohledu, nevelká rychlost
byla ve srovnání s pěší chůzí či koňským potahem významným pokrokem.
Pak ale následovalo několik desetiletí stagnace. Zatímco se ostatní dopravní prostředky (osobní automobily, autobusy, trolejbusy)
v průběhu 20. století dynamicky rozvíjely,
zůstávaly ve většině měst tramvaje dlouhou
dobu bez inovací, tedy v podstatě na úrovni
doby svého vzniku. Po několika desetiletích
došlo ke konfrontaci zastaralých tramvají
s moderními silničními vozidly.
Avšak v okamžiku, kdy proti sobě stály zastaralé tramvaje a moderní automobily, už bylo
na nápravu pozdě. V nabídce výrobců již
byla moderní vozidla, místo rotačních konvertorů byly pro měnírny nabízeny statické
usměrňovače, ale ve městech žila technika
minulých let. Po léta investičně zanedbávané
tratě, napájení i vozidla nebylo možno v průběhu několika let přivést na vyšší technickou
úroveň. „Kdo chvíli stál, již stojí opodál“, pravil básník Jan Neruda.
Diagnóza úpadku
Často si s nostalgií prohlédneme staré fotograﬁe tramvají z Teplic, Mariánských Lázní či Jihlavy a říkáme si, jak byly roztomile
starosvětské a jaká je škoda, že je nechápaví
a bezcitní úředníci zrušili. Litujeme, že byly
nahrazeny fádními trolejbusy a autobusy, ze
zrušení tramvajových provozů obviňujeme
imaginární „automobilovou lobby“.
Ale pravda je jiná. Tisíce tramvajových provozů nikdo násilím nelikvidoval, ale zanikly
zcela přirozeně, neboť byly zastaralé. Zanik-
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ly proto, že nebyly svými provozovateli včas
radikálně inovovány, že nebyly přizpůsobeny možnostem a potřebám doby. Za včasný
rozvoj systému odpovídá ten, kdo jej vlastní
a kdo jej provozuje. Nelze se hněvat na výrobce automobilů a autobusů, že vytvořili levně
a technicky vyspělé automobily a autobusy.
O zrušení tramvajových provozů se nerozhodlo v posledním roce jejich provozu, ale
o nějakých deset, dvacet let dříve, kdy měla
přijít jejich zásadní technická obnova a nepřišla.
Odpověď na otázku, zda mělo smysl jednotlivé tramvajové provozy modernizovat, aby
obstály v konkurenčním střetu s ostatními
druhy dopravy, nebo zda tramvaje již splnily
své historické poslání a ustoupily jiné vývojové etapě, tedy zda je potřeba litovat zániku
90 % tramvajových provozů, není jednoznačná. Je potřeba zvlášť posoudit situaci v každém jednotlivém městě a rozumně zvážit nejen historické vazby, ale i realitu současnosti
a výhled do budoucnosti. Jsou města, pro něž
byly tramvaje jen vývojovou etapou v době,
kdy nebyly jiné možnosti dopravy, později
v nich zanikly a v současnosti jim nechybí,
a jsou města, kterým by se tramvajová doprava hodila i nyní.
Objektivní podmínky
Podmínky pro potřebnost tramvají se mění.
Růst osobního bohatství a osobní svobody,
tedy dva základní rysy vývoje společnosti ve
20. i 21. století, přirozeně vedou k individualizaci dopravy. Majetný a svobodný občan
inklinuje k individuální automobilové dopravě: má dost peněz na to, aby mohl jezdit automobilem, a nechce svojí mobilitu omezovat
jízdním řádem či vedením linek.
Naopak zpomalení hospodářského vývoje
experimentováním se socialismem, byly příčinou toho, proč právě bývalé socialistické
země náleží do již zmíněné tramvajové oázy.
Rušení tramvajových provozů se dotklo těchto zemí méně a ještě i ve druhé polovině 80.
let byly v některých z nich (bývalý Sovětský
svaz, Rumunsko) zřizovány nové tramvajové systémy. Dominantní pozice hromadné
dopravy v socialistických zemích byla dána
nikoliv její kvalitou, ale z velké části tím, že
občané neměli možnost jiné volby, automobily nevlastnili. Významné investice do rozvoje
tramvajových tratí například na Mostecku,
Ostravsku či v Košicích nebyly motivovány
ochranou životního prostředí ve městě, nýbrž potřebou přivážet tisíce lidí ze sídlišť do
továren.
To již je minulost. Současné hospodářské poměry jsou provázeny výrazné vyšším stupněm
automobilizace (ve velkých městech dosahuje
i více než 0,5 automobilu na obyvatele), a tedy
podstatně menší závislosti občanů na jakékoli
formě hromadné dopravy včetně tramvajové.
V neprospěch tramvají se vyvíjí i styl bydlení:
jak růst plochy bytu připadající na jednoho
obyvatele, tak i tendence bydlení v domcích

vede k nižší plošné koncentraci obyvatelstva
ve městech. Tramvaj se hodí do městských
částí s hustou zástavbou vysokými domy,
tam žije v dosahu pěší dostupností tramvajových zastávek velké množství občanů, kteří
ji mohou využít. Avšak ve vilových čtvrtích,
kde jsou domy nízké a navzájem vzdálené,
bydlí na ploše vymezené pěší dostupností
tramvajové zastávky řádově méně lidí a pro
ně nemá logiku zřizovat tak výkonný a drahý dopravní systém.
Tramvajím komplikují rentabilitu i nově
zřizované kolejové dopravní systémy, například metro. Podzemní či nadzemní městské
dráhy jsou prioritně budovány v ose hlavních směrů pohybu obyvatelstva, tedy ve
stejných směrech, kde již byla v minulosti
zřízena tramvajová trať. Po převzetí původní
klientely metrem klesá tramvajím na jejich
předtím nejvíce zatížených tratích poptávka
po přepravě. Mnohé páteřní tratě tramvajového systému tak ztrácejí ekonomický smysl
své existence. Buď je na nich udržován slabý
provoz, zdaleka neodpovídající jejich možnostem i nákladům na jejich údržbu, nebo
jsou rušeny. Naopak vyvstává potřeba vydatně investovat do staveb nových tratí v netradičních relacích, odpovídajících změněné
poptávce po povrchové dopravě.
Příležitost i pro tramvaje
Tramvaje to nebudou mít lehké. Ale své
místo mají. Automobilismus nemá kvalitativní hranice: automobily budou čím dál
tím kvalitnější, modernější, dokonalejší. Do
rozvoje automobilismu budou občané, průmyslové i stavební společnosti, obce, města,
kraje i státy vkládat i nadále značné ﬁnanční
prostředky i kreativní myšlenky. Automobilismus však má své kvantitativní meze, které
jej limitují.
První mezi automobilismu je prostor. Bydlí-li například čtyřčlenná rodina v sedmipodlažním domě ve třípokojovém bytě s obytnou plochou 75 m2, pak na jednoho občana
připadá 2,7 m2 půdorysné plochy domu.
Podle statistiky však připadá na každého

člena této rodiny 0,5 automobilu. Automobil
potřebuje ke svému parkování plochu zhruba 2x4 m, tedy 8 m2 půdorysné plochy. To při
50 % automobilizaci znamená 4,0 m2 plochy
na jednoho občana. Automobily v klidu potřebují více plochy k parkování, než stačí
lidem k bydlení, za podmínek na ilustrativním příkladu je to téměř 1,5 násobek.
Čím se automobily pohybují rychleji, tím
mezi nimi musí být větší odstup (úměrně
délce dráhy ujeté za dobu reakce) a nároky
automobilů na plochu narůstají úměrně s jejich rychlostí. Již při jízdě rychlostí 50 km/h
jde zhruba o desetinásobek prostoru postačujícího pro parkování. Na venkově snad
lze prostor pro automobily najít, ve městech
však nikoliv, ta byla po staletí budována pro
lidi a ne pro jejich automobily. Jistě lze dimenze měst podřídit potřebám automobilové dopravy a zřídit v nich patřičně široké
komunikace a parkoviště. To však znamená
města zčásti zbourat a postavit znovu. I to je
možné. Je však otázka, jestli to má ještě na
těch (z historického hlediska) posledních
„pár let“ smysl.
Automobilismus má totiž i druhý kvantitativní limit a tím je jeho vysoká energetická
náročnost v kombinaci se závislostí na potřebě kapalných uhlovodíkových paliv, tedy
na přírodní ropě. Ropa vznikala asi 200 milionů let a při současném tempu její těžby
bude spálena zhruba v průběhu jednoho sta
let. Tedy tempo její spotřeby je asi dvoumilionkrát vyšší než tempo její tvorby. V zásadě
je jedno, zda stále rostoucí poptávka po ropě
překročí geologické limity intenzity těžby
této suroviny za dva roky, nebo za deset či
dvacet let, cena pohonných hmot zanedlouho výrazně vzroste a začne (nejen) automobilismus omezovat.
Tramvaje v budoucnosti
Současný stav jednotlivých tramvajových
provozů není ovlivněn tím, jak se v dotyčných městech starají o tramvaje právě letos,
ale odpovídá tomu, jakou měrou byly v posledních desetiletích obnovovány, tedy jak
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intenzivně a jak uvážlivě do nich bylo v uplynulých letech investováno.
Tuto skutečnost lze promítnout i do budoucích let. Nyní rozhodujeme o tom a máme
odpovědnost za to, jak budou tramvajové provozy vypadat a prosperovat v budoucnosti.
Nyní rozhodujeme o tom, zda budou v příštích letech tramvajové provozy likvidovány
pro svoji neslučitelnost s požadovaným stylem dopravy a pro nekonkurenceschopnost,
nebo zda vytvoříme základ stabilní a trvale se
rozvíjející moderní městské kolejové dopravy.
Nejde o nostalgické lpění na tradicích tramvajové dopravy, o opakování rušených provozů.
Jedná se především o to, zda bude potenciál
tramvají využitelný k řešení dopravních potíží, jež ve městech narůstají jak z důvodu růstu
počtu jejich obyvatel, tak i měst samotných,
nebo i z důvodu současných a budoucích
problémů individuálního automobilismu.
A pochopitelně jde rovněž o to, aby podnikání v oboru tramvajové dopravy bylo efektivní.
Na území dnešní ČR se od roku 1951 až do
současnosti stalo zvykem nabízet cestujícím
svezení ve vozech typu T1 a jeho následovnících T2, T3, K2, KT8 a T6A5. Technické
řešení těchto tramvají odpovídá americkým
vozům PCC, zdařile koncepčně a technicky
vytvořeným v USA prozíravými Conweyem
a Hirschfeldem, avšak již počátkem 30. let
minulého století. V samotné Americe dokázaly vozy PCC existenci tramvajové dopravy
o několik let prodloužit, ale nikoliv ji trvale
zachovat. Ve srovnání s dvounápravovými
tramvajemi s otevřenými plošinami a s vlečnými vozy působily i u nás čtyřnápravové jednosměrně vozy velmi moderně, ale od té doby
již uplynulo půl století.
V současnosti již 50 % obyvatel měst disponuje vlastním automobilem. Automobilem
soudobým, moderním, pohodlným, klimatizovaným. To je velmi zásadní změna. Nikoli
pěší chůze, nikoli jízda koňským povozem,
ale jízda pěkným automobilem je srovnávacím kritériem při hodnocení tramvají.
Zákony stárnutí
Kolejová vozidla jsou díky své větší robustnosti a hmotnosti trvanlivější než silniční
vozidla. Z hlediska odpisu investic je tato
vlastnost výhodou, ale z hlediska udržování
technické úrovně v průběhu jejich celé životnosti jde o nevýhodu. Silniční vozidlo fyzicky dožije dříve, než stačí technicky výrazně
zestárnout. Proto v průběhu jeho užívání
nevzniká příliš velký odstup mezi jeho technickou úrovní a aktuálním stavem techniky,
reprezentovaným zcela novými vozidly. Má-li
například silniční vozidlo životnost 10 let, tak
činí průměrné stáří postupně (rovnoměrně
každým rokem) obměňovaného parku vozidel 5 let. To znamená, že silniční vozidla jsou
v průměru 5 let opožděna za stavem techniky.
Dosahuje-li životnost tramvají 30 let, pak činí
jejich průměrné stáří 15 let, jsou-li pravidelně
(rovnoměrně každým rokem) obměňovány.
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Pokud však není pravidelná obnova vozového
parku tramvají prováděna tempem odpovídajícím prosté reprodukci (intenzita nákupu
daná podílem inventárního stavu vozidel a jejich technické životnosti n=N/Tž), tak je průměrné stáří vozidel vyšší a trvale se každým
rokem zvyšuje. Pokud jsou například ročně
obměňována nákupem jen 2 % z celkového
počtu vozidel, doba jejich dožití se postupně
blíží k hodnotě 50 let.
Rozdíl průměrného stáří tramvají a silničních
vozidel tedy činí v ideálním případě deset let.
Při zanedbání včasné obnovy parku tramvají
nákupem nových vozidel roste jejich dosahovaná životnost k hodnotě 40 až 50 let. V důsledku toho roste i časový rozdíl mezi průměrným věkem (a tedy i odstupem od aktuálního stavu techniky) provozovaných tramvají
a automobilů na 15 až 20 let.
To je i případ České republiky, kde vlivem zanedbání obnovy tramvají stouplo jejich průměrné stáří k hodnotě 25 let. Tato nepříznivá
hodnota se však nadále zvyšuje, neboť tempo
nákupu nových vozidel je dlouhodobě ještě
nižší než i padesátileté trvání životnosti odpovídající 2 % roční prostá reprodukce.
Tedy i v případě, že nové tramvaje jsou na
srovnatelné technické úrovni jako nové automobily (což vůbec nemusí být samozřejmostí), zaostává vozový park tramvají jako celek
o 10 až 20 let za technickou úrovní vozového parku automobilů, neboť obsahuje velké
množství starších vozidel.
K tomuto jevu docházelo již v průběhu 20.
století a jeho dopad na konkurenceschopnost
tramvajové dopravy byl pro ni velmi nepříznivý. To však byl jen začátek. Dynamika
technického rozvoje se trvale exponenciálně
zvyšuje, takže stejných 10 až 20 let ztráty zna-

mená v současnosti podstatně větší odstup ve
stavu techniky než před několika lety. V budoucnosti, o níž nyní rozhodujeme, bude
tempo inovací vozidel ještě větší, a proto se
bude kolem roku 2 025 ztráta 20 let za stavem
techniky projevovat ještě markantněji, intenzivní rozvoj techniky má i tyto důsledky.
Rozdíl mezi silničními a kolejovými vozidly v dopadu jejich stárnutí na technickou
úroveň provozovaných vozidel je patrný i ze
srovnání tramvají a městských autobusů
v ČR. Pomineme-li dnes již historické vozy
T1 a T2, lze za základ současného tramvajového parku považovat vůz T3, jehož prototyp
byl postaven v roce 1960, tedy před 47 lety. Je
vrstevníkem autobusů RTO a ŠM 11, jehož
funkční vzorek byl postaven již v roce 1961,
ale sériová výroba započala až v roce 1966.
Autobusy dodávané v 60. letech minulého
století však již, například v Praze, nahradila
pátá generace autobusů (RTO-ŠM 11-B 731/
732-B 931/932-City bus). Je proto logické,
že ve srovnání s autobusy působí na cestující
tramvaje zastaralým dojmem.
Konfrontace tramvají s osobními automobily
je tak příkrá, že připomíná neregulérní střet
různých kategorií. Vždyť vozy T3 jsou starší
než osobní automobily typu Škoda 1000 MB,
Trabant 601 či BAZ 2101 žiguli. Ale ani toto
srovnání nelze nevidět, neboť cestující má
možnost volby mezi soudobým automobilem
a tramvají, kterou mnohdy vnímá stále více
jako historické vozidlo, či dokonce jako historický systém než jako dopravní prostředek
současnosti.
Dokončení článku v příštím čísle
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10 tramvajových NEJ
Víte, kde má trať největší stoupání? A kde vozy obracejí?
Nejdelší tramvajová síť v Česku představuje 149 km dvoukolejných tratí, po kterých jezdí největší
počet provozovaných vozů, a to 975. Celková délka linek je 559 km.
To vše jsou pražská tramvajová nej, a to se do úvodu nevešla všechna. Další najdete ve výběru
nejzajímavějších pražských tramvajových rekordů.
Praha se může pyšnit různými technickými lahůdkami. Třeba stoupání ze zastávky Trojská do
stanice Hercovka měla do roku 2003 hned dvě prvenství. Ve zmíněném roce přišla o titul nejdelšího
stoupání v Praze (nyní vede trať na Barrandov), do dnešních dnů jí zůstalo jediné – největší stoupání
tramvajové trati. Na řidiče tu čekají hned dvě světelná návěstidla za sebou. Jsou zde proto, aby řidič
vyzkoušel funkčnost brzd. Nebo třeba tramvajový most přes Vltavu u holešovické elektrárny. Víte, že
byl původně jen provizorní? Když most Barikádníků v roce 1975 přestavovali, měly tramvaje jezdit
dočasně tudy. A jezdí tu dodnes. Tramvajáci mu říkají Rámusák.
1. Most v Tróji
Tramvajáci mu říkají Rámusák. Spojuje Holešovice s Trójou a je pouze pro tramvaje. Jezdí
na něm od roku 1981.

5. Křižovatky
Praha má tři křižovatky s velkými tramvajovými hvězdami, tedy kolejemi do šesti směrů
(2 přímé a 4 oblouky).

2. Stoupání
Trať z Trojské na Hercovku má největší stoupání v Praze, až 80,15 procent. Dolů musí řidiči jet rychlostí 25km/h.

6. Obratiště
Na Zvonařce a Laurové jsou místo smyčky
obratové kříže. Řidič při otáčení vozu musí
použít ovládání na konci vlaku.

3. Stará kolej
Na budově školy naproti libeňskému zámku
se nachází Křižíkův závěs trolejového vedení
starý 111 let. Dosud funguje.

7. Výstavba
Tratě se neustále opravují. Právě se staví nová
trať z Laurové do Radlic. Poslední nový úsek
byl otevřen v roce 2003.

4. Moderní
Mezi stanicemi Hlubočepy a Sídliště Barrandov jezdí tramvaje 3,2 km dlouhou trasu po
nejmodernější trati v Praze.

8. Muzeum DP
V bývalé vozovně Střešovice se nachází muzeum MHD. Ve sbírce má 50 vozidel a 34 dalších předmětů.

XXXXXXXXXXX
Most v Tróji

Stoupání z Trojské na Hercovku

Muzeum DP ve Střešovicích

Moderní trať mezi stanicemi Hlubočepy a Sídliště Barrandov

9. „Porsche“
Dle čtenářů je model 14T v designu od Porsche nejkrásnější tramvají v Česku. Celkem
jich bude dvacet.
10. Výhledy
Do roku 2016 má v Praze vzniknout 14,17
kilometru nových tramvajových tratí. Letos
bude otevřena kolej z Laurové k metru Radlická, na schválení čekají i tratě z Barrandova
do Slivence, z Počernické na Sídliště Malešice
nebo stavba tratě na „Václaváku“.

www.dpp.cz
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DOPRAVNÍ NEHODY V PRAZE

Dopravní nehody v Praze
Nejrizikovější den, kdy se na pražských ulicích stane nejvíc nehod, je pondělí.
A čas? Od sedmnácti do osmnácti hodin.
Vyplývá to z policejních statistik za loňský rok.
Právě v pondělí se v hlavním městě stalo 5815 nehod. Pro srovnání v neděli,
která je nejklidnější, vyjížděli policisté k 2261 haváriím.
Počet nehod klesl…
Od ledna do prosince se stalo 33 484 nehod,
je to o 1205 méně než v roce 2006. Škody se
vyšplhaly na zhruba 1,5 miliardy korun.
„Za poklesem stojí několik faktorů. Jednak bodový systém, lidé si prostě začali dávat pozor
a situaci zlepšila také spolupráce s městskou
policií. Přispěla samozřejmě i neprůjezdnost
Prahy, což pomohlo zmírnit zejména následky nehod,“ hodnotí statistiku šéf pražských
dopraváků plukovník Pavel Švrčula.
Vysvětlil také, proč teď řidiči nejčastěji bourají právě v pondělí, když ještě nedávno měla
nehodovka nejvíc práce v neděli. Řada lidí si
zvykla jezdit ze svých chat až v pondělí rovnou do práce.

Pražské silnice jsou bezpečnější
také kvůli tomu, že město čerpá
více peněz z Evropské unie
na dopravní stavby.
A jsou tady ještě další důvody: podle odborníků do města v pondělí přijíždí mnoho lidí,
kteří sem cestují za prací. „A do Prahy také,
najíždí spousta těch, kteří tu přes týden bydlí
na ubytovnách a v ostatní dny už autem nejezdí,“ doplnil šéf dopravní policie.
„V pondělí bývají na úřadech úřední hodiny
a lidé se vydávají zařizovat osobní věci,“ přidala se dopravní psycholožka Pavla Rymečová, která upozornila, že za zvýšeným počtem
dopravních nehod v první pracovní den stojí
také větší nesoustředěnost řidičů.
Spousta lidí má ještě takzvaně v hlavě víkend
a v pondělí ráno se začíná aklimatizovat na
rytmus pracovního dne a týdne
.
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… a mrtvých je méně
Na pražských silnicích v loňském roce ubylo
nehod, při kterých někdo zemřel. O život přišlo třicet tři lidí. Na přechodu pro chodce jich
zemřelo třináct. U osmdesáti havárií bylo dítě
(některé ji přímo zavinily), žádné však o život
nepřišlo.
„Při nehodách zemřelo o dvacet tři lidí méně
než v předešlém roce. Napomáhá tomu mimo
jiné přeplněnost ulic. Až bude dostaven
okruh kolem Prahy a město bude průjezdnější, je možné, že se situace obrátí a počet nehod a mrtvých se zvýší,“ odhaduje plukovník
Švrčula.

Nehody v roce 2007
celkem nehod
celkem škody
nejvíc nehod: v pondělí
čas: 17.00 – 18.00
mrtví
těžce zranění
lehce zranění
nehod s chodci
zaviněno chodci
mrtví chodci
nehody s dětmi
nehody motocyklů
nehody cyklistů
srážky s parkujícím autem
zaviněno alkoholem
nepřiměřená rychlost
nesprávné předjíždění
nedání přednosti
nesprávný způsob jízdy
nehody v křižovatce
srážka s lesní zvěří
srážka s vlakem
srážka s tramvají
náraz do překážky
nehody taxislužby

33 484
1 553 068 800 Kč
5815
2408
33
352
1923
656
311
13
80
227
61
6562
774
1967
185
9800
20 632
6081
94
6
780
2656
78

NEJRIZIKOVĚJŠÍ MÍSTA
Jižní spojka

Velmi časté jsou nehody u sjezdu do ulice
V Korytech, pak u ulice Sulické.
Na Jižní spojce řidiči často havarují, když
přejíždějí z pruhu do pruhu. Silnice patří mezi
nejvytíženější v Praze. Například po Barrandovském mostě projede každý den přibližně
126 tisíc aut.

Vítězné náměstí

Odborníci je považují za místo, kde se
stává nejvíc nehod v celém Česku. Denně tu
projedou tisíce aut, přes náměstí navíc jezdí
tramvaje a mají tu stanoviště příměstské
autobusy i autobusy městské dopravy.

Pražané si kupují lepší auta
Za to, že v Praze ubývá smrtelných nehod,
může i zvyšující se životní standard Pražanů.
Auto stále vnímáme jako symbol společenského postavení, lidé si kupují luxusnější
a větší vozy, které jsou bezpečnější.
Pražské silnice jsou bezpečnější také kvůli
tomu, že město čerpá více peněz z Evropské
unie na dopravní stavby.
Řidiči loni nejčastěji bourali, když nedali
přednost – to byla příčina 9800 nehod.
„Lidé zapomínají na pravidlo pravé ruky nebo
nebezpečně přejíždějí z pruhu do pruhu,“ doplnil plukovník Švrčula.

Wilsonova

Nehody jsou časté v úseku od křižovatky
Bulhar k ulici Vinohradská. Řidiči často
havarují také u úseku od Nuselského mostu
až k Michli. Riziková je křižovatka ulic Milady
Horákové a Letenské náměstí, kde je velký
provoz a silnici kříží tramvajové koleje.

Štěrboholská radiála

Velmi vytížená komunikace. Nehody se stávají
zejména v úseku kolem ulice Průmyslová.

POLICIE ČR

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Dopravní policie slibuje:
bude nás uvidět!
Místo papírování kolem banálních nehod budeme dohlížet na provoz.
Bude nás víc, vybavíme se lepší technikou a kontroly budou i tam, kde
se nečekají, na dálnicích a silnicích první třídy.
Přesně to plánuje dopravní policie na rok 2008.
Chce tak zvrátit trend poslední sezóny, kdy na
českých silnicích zahynulo 1123 lidí, o 167 více
než předloni. Nárůst počtu smrtelných nehod
jde přitom na vrub mladým řidičům do 35 let,
policie je proto pro zavedení řidičských průkazů pro začátečníky.
Rok 2006 se zapsal do statistik jako nejúspěšnější od začátku 90. let. Ubylo nehod a počet
jejich obětí klesl poprvé v porevoluční historii
pod magickou tisícovku na 956. Jenže loni se
situace začala vracet do starých kolejí.
„Panovalo uspokojení, chyběl větší zájem a ve
třetím čtvrtletí nehodovost kulminovala,“ shrnuje loňský vývoj šéf dopravní policie Červíček.
Svou roli podle něj sehrál i nižší zájem médií
o dopravu. „V roce 2006 se pořád psalo o zavedení bodového systému. Ve statistikách nehodovosti se to projevilo už ve druhém čtvrtletí
a od léta, kdy vstoupil v platnost, spousta řidičů
raději vůbec nevyjela,“ říká šéf dopravní policie
a dokládá údaji Českého statistického úřadu
o poklesu spotřeby pohonných hmot ve druhé
polovině roku 2006.
Policie chce letos veřejnost opět vyburcovat.
Kromě nové koncepce práce v terénu připravuje také plošnou mediální kampaň.
Body ještě zafungují
Ačkoli strach ze ztráty bodů mezi řidiči postupně opadl, nedá ředitel dopravní policie na systém trestání přestupků zavedený předloni dopustit. „Efektivita bodového systému se teprve
projeví,“ slibuje. Body jsou podle něj kladivem
na notorické piráty silnic, kteří dříve pouze sbírali pokuty, ale nehrozila jim ztráta řidičského
průkazu. Teď jim ubývají body a o řidičáky začnou brzy přicházet.
Horší problém však představují černí jezdci, kteří
buď řidičské oprávnění vůbec nemají, nebo o ně
přišli, přesto však nadále usedají za volant. Loni
jich policie evidovala na čtyři tisíce.
Přibude kontrol
Dopravní policie si může od letoška dovolit posílit hlídky na silnicích. Po vstupu do schengenského prostoru ji totiž posílil příliv pracovníků
pohraniční policie.

Kontroly objeví na dosud zanedbávaných
dálničních úsecích, zejména na dálnici D1,
a frekventovaných silnicích 1. a 2. třídy.
V regionech mají o dopravně-bezpečnostních
akcích nadále rozhodovat ředitelé krajských
policejních správ znalí místních poměrů.
„Celostátní akce budou zaměřovány třeba na
provoz kamiónů,“ říká náměstek policejního
prezidenta Ivan Bílek. Policie chce podle něj
krajům a obcím nabízet také spoluﬁnancování kamerových systémů, stacionárních měřičů rychlosti nebo retardérů.
Zvláštní pozornost hodlá dopravní policie
věnovat dohledu na způsob jízdy a kontrolám
zaměřeným na alkohol.

Jde o zvýšení hranice způsobené škody, při
níž musí policie sepisovat obsáhlý protokol
o dopravní nehodě.
V navrhované verzi se hovoří o zvýšení z 50
na 250 tisíc korun. Podle policistů by si drobné nehody na silnicích měli vyřešit řidiči sami
se svými pojišťovnami a neodvádět pozornost
policie od dohledu nad provozem.
„Nebráníme se řešit každou nehodu, ale pokud budeme řešit pomačkané plechy, nezbude
nám čas na ostatní práci,“ podotýká I. Bílek.

Chtějí uvolnit ruce
V rámci změn v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, které aktuálně zpracovává expertní skupina na ministerstvu
dopravy, se policie těší zejména na jednu.

» » » Nehody od roku 1990 » » »
rok

počet nehod

usmrceno

těžce zraněno

lehce zraněno

škoda v mil. Kč

1990

94 664

1174

4519

23 371

606

1991

101 387

1194

4833

22 806

1014,2

1992

125 599

1395

5429

26 708

1794,2

1993

152 157

1355

5629

26 821

2988,3

1994

156 242

1473

6232

29 590

4262,9

1995

175 520

1384

6298

30 866

4877,2

1996

201 697

1386

6621

31 296

6054,4

1997

198 431

1411

6621

30 155

5981,6

1998

210 138

1204

6152

29 225

6834

1999

225 690

1322

6093

28 747

7148,8

2000

211 516

1336

5525

27 063

7095,8

2001

185 664

1219

5493

28 297

8243,9

2002

190 718

1314

5492

29 013

8891,2

2003

195 851

1319

5253

30 312

9334,3

2004

196 484

1215

4878

29 543

9687,4

2005

199 262

1127

4396

27 974

9771,3

2006

187 965

956

3990

24 231

9116,3

2007

182 736

1123

3960

25 382

8467,3
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TRAMVAJE A CHODCI

Test? tramvaj brzdí 26 metrů
Razantním způsobem se vložil městský dopravce do diskuse o tom, zda mají mít chodci přednost před tramvajemi. Stejně jako ji
mají před auty.
Srovnal délku brzdné dráhy tramvaje a autobusu – na cvičné trati ve svých hostivařských
dílnách. Na „startovací čáru“ pracovníci podniku postavili cvičnou tramvaj a nízkopodlažní autobus.
Oba vozy se prudce rozjely, a když dojely do
„cíle“ ve čtyřicetikilometrové rychlosti, řidiči šlápli na brzdu. Pneumatiky autobusu na
mokré betonové silnici zakvílely, vzduchem
se nesl pach spálené gumy. Vůz zastavil po
dvanácti metrech, které vyznačil do betonu
černou šmouhou. Tramvaj jela dál a zastavila
o 14 metrů dále než autobus. A to řidič tramvaje použil nouzovou brzdu. Kdyby ji použil
v provozu, tak je velké nebezpečí, že se mu
cestující ve voze zraní.
Navíc podle řidičů tramvají má smysl nouzovou brzdu používat jen při nižších rychlostech, protože když jede tramvaj rychle, dostane brzda vůz do skluzu.
Pokud sešlápne řidič osobního auta ve čtyřicetikilometrové rychlosti na brzdu, zastaví na
šesti metrech. Proto má většina lidí pocit, že
takovou brzdnou dráhu má i autobus nebo
tramvaj. Ale nemá.
Jak se šestnáctitunová tramvaj chová, když
řidič potřebuje vyrazit přes křižovatku, nebo
když naopak potřebuje prudce zabrzdit, drtivá většina cestujících vůbec netuší.
Cvičná tramvaj s ručním ovládáním se rozjela
celkem svižně. Páka ručního „plynu“ byla po
chvilce na doraz, pod koly drkotaly spoje kolejnic, elektromotor příjemně bzučel.

Když jede vůz téměř čtyřicetikilometrovou
rychlostí, má člověk pocit, že nad tramvají ztrácí kontrolu a že sloupy ubíhají kolem
vozu až příliš rychle.
Tachometr ukazuje rychlost 46 kilometrů
v hodině a hlouček lidí stojících u místa, kde
má vůz zastavit, se rychle blíží.
„Tak a teď brzděte,“ pokynul instruktor.
S pákou rychle do opačné polohy – člověk
čeká, že tramvaj začne prudce brzdit podobně jako auto, ale ta jede dál. Jako kdyby jen
zpomalovala. Člověk si připadá, jako když
dostane smyk v autě. To sice zpomaluje, ale
nelze ho ovládat. Kdyby v cestě někdo stál,
nevyhne se mu.

Tramvaj jela dál
a zastavila o 14 metrů
dále než autobus.
Dát nouzovou brzdu znamená přitáhnout
páku úplně k sobě. V ten moment hlouček
lidí uctivě opouští koleje, do nichž se zakousla elektromagnetická brzda. Řidič má pocit,
že každou chvíli drcne hlavou do čelního
skla – kdyby začal brzdit s vozem plným lidí,
už by leželi na zemi. Za bočními okénky se
střídají obličeje lidí stojících podél trati.
Od chvíle, kdy začal brzdit, ujela prázdná
tramvaj ještě víc než čtyřicet metrů – nepříjemně dlouhých čtyřicet metrů při vědomí,
že pod kola mohl spadnout chodec.

Dopravní podnik protestuje proti
nápadu dát chodcům přednost
před tramvajemi
Návrh nemá šanci projít
Ministerstvo dopravy, kde se o možné změně přednosti chodců v provozu začalo hovořit, nyní tvrdí, že to byl „jen jeden z návrhů
na diskusi“. Přednost před tramvajemi nemá
šanci projít a navíc by byl v rozporu s evropskými pravidly.
Přesto má podle expertů jen zmínka o změně
přednosti své výhody. Tato diskuse upozorní
chodce, že nemohou mít absolutní přednost
v provozu. ani před auty ani tramvajemi.
Přece si člověk nemůže myslet, že může
vstoupit do silnice, když je od něj auto jen
pár metrů. Odborníci navrhují, aby se chodci naučili při přecházení na řidiče aut mávat
a tím dát o sobě včas vědět.

Kdy zastaví
při rychlosti 40 km/h
osobní auto
autobus (nouzová brzda)
tramvaj (nouzová brzda)

6m
12 m
26 m

Přednost chodců před tramvají
Výhody
Lidé, kteří nevědí, že nemají přednost,
budou více v bezpečí. Už to funguje v pěších a obytných zónách – tam
tramvaj ohrozit chodce nesmí.
Změnu zákona by provázela osvěta,
která by lidem vysvětlila, že nemají na
přechod vstupovat, když si nejsou jisti,
že vůz zastaví.
Nevýhody
Dlouhá brzdná dráha tramvaje.
Ohrožení bezpečnosti cestujících, kteří se mohou ve voze zranit.
Opotřebení brzd a vyšší spotřeba energie při neustálém rozjíždění.
Zpomalení hromadné dopravy.

www.dpp.cz
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PREVENCE KRIMINALITY

Z PRAŽSKÝCH ULIC
SE ZTRÁCÍ MÍŇ AUT

Téměř čtyřicet procent
kradených aut se najde

Z ulic města loni zmizelo opět méně aut a policisté mají pro majitele vozů ještě jednu, příjemnější zprávu
– téměř čtyřicet procent kradených aut se podařilo najít a vrátit zpátky majitelům.
Počty ukradených aut se v hlavním městě daří snižovat dlouhodobě. Zatímco ještě v roce 2002 policie řešila
10 500 krádeží, loni jich bylo už „jen“ 6 648. Majitelům se vrátilo přes dva a půl tisíce aut.
Policie rozbila gang zlodějů
Počet ukradených aut poklesl hlavně proto,
že se policistům v uplynulém roce podařilo
rozbít několik gangů, které se právě krádežemi aut zabývaly. Jedenáct lidí zadrželi kriminalisté v polovině listopadu při akci s krycím
názvem Peugeot.
Dvojice pachatelů se zaměřovala na vozy vyrobené kolem roku 2000. Ty dokázala ukrást
během několika málo minut za pomoci donesených řídicích jednotek, vyrobených klíčů a podobně. Podle něj další pachatel vozy
převážel na určité místo, a to za odměnu dva
tisíce korun.
S vyhledáváním ukradených aut však pomáhají také strážníci – loni zkontrolovali přes
340 tisíc vozidel. Využíváme tři vyhledávací
systémy, kterými jsme zkontrolovali přes sedmdesát procent prověřených aut.
Nejžádanější je Volkswagen
Auta se kradou na objednávku a je to podobné, jako kdyby zákazník přišel do autobaza-

ru. Klient v cílové zemi zadá typ vozidla, rok
výroby, obsah a barvu a specializované automobilové gangy mu přesně takový typ v Praze
ukradnou.
Loni byla mezi zloději nejžádanější značka
Volkswagen, na druhém místě se umístily fordy a na třetím Škoda Octavia.
Starší vozy skončí na vrakovištích, kde se
rozprodávají na náhradní díly. Novější auta
se vyvážejí mimo republiku. Asi sedmdesát
procent z nich pak skončí v zemích bývalého
Sovětského svazu.
Zloději aut by to v Praze měli mít časem ještě
těžší. Náměstek pražského primátora Rudolf
Blažek plánuje, že letos začne ve městě fungovat radar, který zachytí poznávací značku
auta a do deseti vteřin upozorní policisty, že
po silnici jede kradené auto. Policejní hlídka
za ním pak vyrazí.
Město si vytipovalo v Praze jedenadvacet míst,
kde by se měly objevit první „snímače“. Bude
mezi nimi šestnáct úseků, které sledují radary
městské policie, a pět nových ještě přibude.

Jak se kradou auta
Rok
Ukradených aut
Denně ukradeno
Nalezeno

2006
7264
20
2029

2007
6648
18
2550

Nejčastěji kradená v roce 2006
1. Volkswagen
2. Škoda Octavia
3. Ford

Nejčastěji kradená v roce 2007
1. Volkswagen
2. Ford
3. Škoda Octavia
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LONI CESTOVALO VLAKEM
182 MILIONŮ LIDÍ
Cestujících, kteří využívají služeb Českých drah, rok od roku
přibývá. Loni jich bylo skoro o milion víc, než v roce 2006. Celkem
vlaky přepravily v roce 2007 přes 181,9 milionu lidí.
“Ve vnitrostátní přepravě vzrostl počet cestujících o 0,5 %, v mezinárodní
o 1,25%. Stoupající trend sledujeme už několik let. V roce 2005 s námi cestovalo 178 milionů lidí, v dalším roce to bylo 180,9 milionu a loni o další milion
víc,“ doplňuje Luďka Hnulíková, ředitelka Odboru osobní dopravy a přepravy
ČD. Důvodů je několik. Cena jízdného je ve srovnání s individuální dopravou
stále příznivá a v úsecích, kde se právě nestaví, jsou vlaky velmi spolehlivé.
Cestující láká do vlaků také jejich postupná obnova a modernizace. Jen letos do
ní České dráhy investují 3,6 miliardy korun. Na tratě by mělo vyjed například
29 Reginov, 8 CityElefantů nebo stovka modernizovaných komfortních vozů pro dálkovou dopravu.
Lidé hojně využívají i slev v rámci zákaznického programu Českých drah. In-kartu, která s tříletou aplikací In-zákazník o čtvrtinu zlevňuje
jízdné včetně traťových jízdenek, si loni nově pořídilo 150 000 zákazníků. Jen za leden 2008 pak přibylo dalších 24 000 držitelů In-karet/
Rail plus.
Příkladem úspěchu vlakové dopravy u cestujících může být železniční stanice Hněvice u Štětí. Když tam zhruba před rokem začaly zastavovat rychlíky, stály na parkovišti dvě auta. Dnes prakticky není kde zaparkovat, protože si lidé zvykli přijet na nádraží autem a do Prahy
pokračovat vlakem. Zatímco benzín by při každodenním dojíždění přišel za měsíc na 5 až 6 000 korun, traťová jízdenka s In-kartou/Rail
plus stojí jen 1596 korun a lze ji použít i o víkendech.

Dráhy zkoušejí automaty na jízdenky
Čekání v dlouhých frontách u pokladen na nádraží by se letos pro řadu cestujících ve velkých městech mohlo stát minulostí.
České dráhy totiž začínají instalovat nové prodejní automaty, které umí přijímat čipové In-karty (dříve zákaznická karta),
jež jdou nově používat jako elektronická peněženka.
Prvních pět automatů je umístěno na brněnském hlavním nádraží. Zatím se jedná o pilotní
provoz, který s sebou nese některá omezení. Lze například kupovat pouze jízdenky do 2. třídy
a na maximální vzdálenost 120 kilometrů. Kredit na kartu si mohou cestující dobít ve více než
stovce významnějších stanic. Minimální vklad je stokoruna, maximální čtyři tisíce.
Během příštích týdnů se automaty objeví také v Ostravě , Olomouci , Pardubicích a Praze–Holešovicích. V první etapě budeme instalovat 112 automatů.
Postupně bude také odstraněn vzdálenostní limit než a půjde zakoupit i jiné jízdenky než do
2. třídy. Vyvíjí se také verze s mincovníkem, aby mohli automaty využívat i cestující, kteří In-kartu nevlastní.
Dojde i na platební karty
Mimo plány drah zatím stojí automaty schopné přijímat bankovky. Důvodem jsou obavy z toho, že po zavedení eura bude nutné zařízení pro příjem
bankovek znovu vyměňovat. A to je složitější než instalace nového mincovníku.
Do budoucnosti na drahách počítají i s tím, že by automaty přijímaly klasické platební karty. O technologii bude jasno do poloviny roku.
Automaty by mohly fungovat podobně jako terminály banky UniCredit na
parkovišti u pražského letiště. To se v roce 2006 stalo v Česku prvním místem,
kde lze samoobslužnou platbu za služby provést.
Nové přístroje nebudou nijak levnou záležitostí – cena nejchytřejšího automatu se bude blížit půl milionu korun.
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JÍZDENKU MHD
KOUPÍTE I VE VLAKU
V pokladnách Českých drah jsou k dostání speciální
jízdenky na pražskou hromadnou dopravu
Jednodušší cestování mají od pondělí cestující, kteří míří do hlavního města vlakem na
krátkou návštěvu. Ve všech pokladnách Českých drah jsou totiž k dostání nejen jízdenky
do všech koutů republiky či Evropy, ale také
na pražské autobusy, tramvaje a metro.
Jízdenky označené T+R, neboli „train and
ride“, ocení zejména ti cestující, kteří míří do
Prahy po železnici na nákupy, krátkou návštěvu či služební cestu. Nebo tu jen přestupují na jiný spoj a potřebují se dostat z jednoho nádraží na druhé.
Cestující si mohou koupit nové jízdenky na
nádraží kdekoli v Česku, ale také ve vlaku
u průvodčího. Pak už nemusí shánět lístek
na MHD.
Zatím jsou v prodeji tři druhy jízdenek. Průvodčí ve vlaku i jakákoli osobní pokladna
Českých drah nově prodává celodenní a dvaatřicetihodinové síťové jízdenky, platné na
území Prahy.
Celodenní jízdenka přijde na 80 korun a vypadá stejně jako klasický lístek Českých drah.
Lidé ušetří 20 korun – celodenní lístek na
MHD v automatu totiž stojí stovku.
Jízdenka platí ode dne vydání do jedné hodiny ranní příštího dne s tím, že cestující si ji
v Praze jinak neoznačují.

Mezi nádražími za 18 korun
Druhá jízdenka stojí 100 korun a platí od 16
hodin dne vydání do 24 hodin následujícího
– platí tedy dvaatřicet hodin. Takový lístek na
MHD vůbec neexistuje. Jízdenka je vhodná
pro cestující, kteří jeden den odpoledne přijedou do Prahy a odjíždějí zpět až druhý den
večer. Díky síťové jízdence mohou neomezeně cestovat Pražskou integrovanou dopravou
po celém hlavním městě.
Pro lidi, kteří v hlavním městě pouze přestupují z jednoho vlaku na druhý a potřebují se
dostat z jednoho nádraží na druhé, je zajímavá třetí nabízená jízdenka.
Takzvaná transferová jízdenka stojí 18 korun.
„Cestující ji mohou využít, když třeba přijedou na hlavní nádraží, ale další spoj jim odjíždí z nádraží v Holešovicích nebo z Masary-

kova nádraží,“ naznačil Filip Drápal, mluvčí
společnosti Ropid. Lidé na ni tedy mohou jet
jen v jednom směru, a to na nejkratších linkách mezi jednotlivými nádražími.
Všechny nové typy jízdenek na městkou hromadnou dopravu platí jen ve spojení s příslušnou jízdenkou z vlaku, takže pražští revizoři zkontrolují pasažérovi obě jízdenky.

Nové jízdenky T+R
Typy jízdenek

Celodenní jízdenka T+R
Platnost: ode dne vydání do jedné hodiny
ranní následujícího dne
Cena: 80 korun

32hodinová jízdenka T+R

Platnost: od 16 hodin dne vydání do 24
hodin následující dne
Cena: 100 korun

Transferová jízdenka T+R

Platnost: v den vydání, v jednom směru na
linkách mezi nádražími
Cena: 18 korun

Kde je lze koupit

U všech pokladen Českých drah i u průvodčího ve vlaku

Jak jízdenky vypadají

Mají stejný formát jako klasická drážní
jízdenka

Kde se jízdenky označují

Jízdenka se neoznačuje – platí od okamžiku vydání po určitou dobu

ČESKÉ DRÁHY
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POJÍZDNÉ PRODEJNY
CENNÝCH ZNÁMEK
Důležitou změnou v systému předprodeje cenných známek bylo zavedení tzv.
pojízdných prodejen. K jejich výrobě bylo použito vyřazených vlečných tramvajových vozů. Místo tradiční vozové skříně se objevila kancelář se třemi prodejními okénky a zastřešenou podélnou jednostrannou plošinou. Tyto prodejny byly
dopravovány ve dnech prodeje známek na vybraná stanoviště a tam byly vykolejeny a odstaveny přímo na dlažbu nebo na povrchové koleje, ve výjimečných
případech mohly zůstat stát na manipulační koleji.
První pojízdná prodejna (č. 5034) zahájila
zkušebně činnost 30. května 1928 u Muzea.
Pro velký úspěch byla ještě v témže roce
urychleně postavena a 30. prosince dána do
provozu druhá prodejna (5035) na Karlově
náměstí. V letech 1930–1933 Elektrické podniky zhotovily další tři stejné pojízdné prodejny a v roce 1934 byl park pojízdných prodejen
cenných známek rozšířen ještě o vůz č. 5039,
který byl delší než předchozí a kupující měli
k dispozici čtyři okénka. Kromě již dříve uvedených dvou míst se ostatní prodejny cenných
známek odstavovaly na náměstí Republiky, na
Klárově, na dnešním náměstí Bratří Synků, na
Palmovce a na Smíchově v dnešní Stroupežnického ulici. Dalším předprodejním místem se stala čekárna na Čechově náměstí ve
Vršovicích. Byla to budova, která původně od
roku 1900 do roku 1926, stála na náměstí Republiky (Josefském). Kdy přesně byla prodejna ve Vršovicích zřízena, není přesně známo.
Zřejmě se tak stalo kolem roku 1930. Od 1.
prosince 1934 bylo možné po téměř 22 letech
zrušit prodej cenných známek ve vozovnách,
kde se výpravčím značně ulevilo.

V roce 1935 byla otevřena nová prodejna na
náměstí Republiky v bývalé dopravní kanceláři z roku 1926. Naproti tomu dopravní
kancelář (dispečink) se přestěhovala k „Jindřichovi“. Lístkárna a předprodej cenných
známek se přestěhovaly i do nové Ústřední
budovy EP v Bubenské ulici. Když v roce 1936
EP převzaly od ČSD autobusové linky Z a X,
zavedly na nich měsíční předplatní traťové
jízdenky plnocenné a žákovské, opravňující
k libovolnému počtu jízd na těchto linkách.
Nové opatření se osvědčilo, a proto od 1.
ledna 1938 byly podobné měsíční předplatní
jízdenky zavedeny i v některých úsecích dalších autobusových linek, s odlišnými sazbami
pro tzv. vnitroměstské a okrajové úseky. I zde
šlo o jízdenky traťové (linkové), a nešlo tedy
o jízdenky síťové, i když na některé bylo možné mezi autobusovými linkami přestupovat.
V roce 1938 už existovalo 28 druhů „předplatních lístků“. Tento vysoký počet byl dán
především různými zlevněnými jízdenkami
pro některé skupiny obyvatel. Od 1. října 1939
byly traťové měsíční předplatní jízdenky zavedeny i na pražských trolejbusových linkách.

▲ Pojízdná prodejna na Červeném Vrchu v roce 1970
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V květnu 1941 byla zbourána prodejna na náměstí Republiky a nahrazena novou prodejnou v bývalém dvoře ﬁnančního ředitelství,
kde sloužila až do zahájení stavby metra I.B.
I na dalších místech docházelo čas od času
k dílčím změnám. Například v roce 1948
bylo zrušeno stanoviště pojízdné prodejny na
Klárově a Dopravnímu podniku byl pronajat
krám vedle tzv. Výstavního pavilonu, ve kterém byla otevřena nová malá prodejna cenných známek.

Opravdu síťové jízdenky
Zcela zásadní změnu přinesl do městské hromadné dopravy v Praze konec roku 1951, kdy
se k 31. prosinci uskutečnila změna tarifu.
Došlo sice k mírnému zvýšení základního
jízdného z 2,50 Kčs na 3 Kčs, ale protože od
tohoto dne byl v celé síti MHD zaveden jednotný tarif, kdy cestující mohli na stejnou jízdenku s jednotným jízdným libovolně přestupovat i mezi jednotlivými druhy dopravy, tj.
mezi tramvajemi, trolejbusy a autobusy, bylo
zdražení ve srovnání se zásadní tarifní změnou nepodstatné. Od té doby síťové předplatní jízdenky platily opravdu v celé síti MHD,
a ne jen na tramvajích. Cena „ročního síťového lístku“ byla 3300 Kčs (při ceně základní jízdenky 3 Kčs), čtvrtletní jízdenka stála
900 Kčs, měsíční 360 Kčs. I nadále existovaly
předplatní měsíční jízdenky jedno-, dvoua třítraťové, jakož i jízdenky školní.
Systém předprodejů se nezměnil. Předplatní
jízdenky i cenné známky se stále vydávaly
v Ústřední budově v Bubenské ulici, na náměstí Republiky, případně v tradičních pojízdných prodejnách. Zda v té době existoval
předprodej i v čekárně na Čechově náměstí,
není spolehlivě známo. Od 25. května 1962
přibyla pracovníkům předprodejů práce spočívající v přerazítkovávání cenných známek

MALÁ HISTORIE MHD
školských předplatních jízdenek za uplynulý
měsíc, aby bylo zabráněno podvodům s cennými známkami. Toto opatření se udrželo po
celou dobu existence cenných známek.
Aby nedocházelo k zbytečným kumulacím
cestujících, kteří požadovali vydání předplatní jízdenky, byla během doby v předprodeji
jízdenek učiněna některá organizační opatření. Například na rok 1963 se zpočátku nevydávaly nové čtvrtletní jízdenky, ale prodloužila se platnost jízdenek(legitimací) vylepením
známky na 1. čtvrtletí 1963 (tedy páté známky), čímž byla odložena doba výměny jízdenky až na přelom 1. a 2. čtvrtletí.Protože počet
uživatelů předplatních jízdenek vzrůstal, ukázalo se jako nezbytné postupně zřizovat další místa, kde bylo možné nechat si jízdenku
vystavit nebo koupit cenné známky. V roce
1968 se jedním z nových předprodejních míst
stal i přístřešek na náměstí Říjnové revoluce (dnešní Vítězné náměstí), který stával na
chodníku u tramvajové zastávky ve směru do
centra. Původně tu bylo stanoviště dispečera.
Požadavek na předprodej jízdenek v oblasti Prahy 6 nakonec vedl k jeho rekonstrukci
a byla zde zřízena čtyři předprodejní okénka,
kde se, jak bývalo zvykem, předplatní časové
jízdenky vydávaly, případně se k nim v příslušných termínech prodávaly cenné známky.
Podobný kiosek měl být postaven také na náměstí Bratří Synků, ale záměr se neuskutečnil. Bohužel nemáme k dispozici bližší údaje
o zřizování předprodejních míst. Nároky na
předprodejní místa čas od času ovlivnila i tarifní opatření. Například k 1. říjnu 1967 byly
zavedeny pro vybrané autobusové linky tzv.
překryvné sítě, na kterých platil nepřestupný
tarif jízdné 1,- místo dosavadních 60 haléřů.
Současně na těchto linkách přestaly platit
předplatní časové jízdenky základní sítě a pro
zájemce byly nově vydány dražší celosíťové
jízdenky platné i pro oba druhy autobusových linek. Původní jízdenky v základní síti
platily i nadále.
Všeobecné zdražení jízdného od 1. ledna
1970 (uskutečněném poprvév roce 1951, respektive 1953, kdy se uskutečnila měnová
reforma, která se ve výši jízdného projevila
přepočtem 1:5) mělo za následek pozvolný
nárůst podílu předplatních jízdenek na tržbách. Za rok 1970 připadalo na předplatní
jízdenky 18,5 % vybraných tržeb. O dva roky
později už příjmy z prodeje předplatních jízdenek činily 20,9 % tržeb.

kupon si cestující musel napsat číslo kmenového listu. Jen tak byla jízdenka platná. Výhodou nového typu jízdenek bylo, že si uživatel
mohl podle potřeby sám operativně rozhodnout, jaký kupon si koupí. Různé zvýhodněné
jízdenky měly zvlášť označené kmenové listy.
Protože kmenový list platil více let, došlo ke
zjednodušení výdeje nových předplatních jízdenek. Výměna „tramvajenek“ byla poměrně
složitou akcí. Nejdříve se prodávaly jízdenky
roční, avšak s ohledem na chystanou změnu
tarifu výjimečně jen s platností na půl roku;
později museli držitelé jízdenek pro nový
kupon. Měsíční jízdenky se prodávaly s platností od 1. února. Staré školní „legitky“ pak
platily až do konce školního roku 1973/1974.
Zahájení provozu na první trati pražského
metra přineslo celou řadu změn v pražské
MHD. Od 9. května 1974 byla zrušena funkce průvodčích, takže kontrolu předplatních
jízdenek prováděli od té doby už jen revizoři. Současně byl v pražské MHD zaveden
nepřestupný tarif. To znamenalo, že cestující
musel při přestupu použít novou jízdenku.
Současně ale došlo ke zlevnění předplatních
jízdenek. Roční jízdenka nyní stála 780 Kčs
(existovala i roční přenosná za 1560 Kčs).
Měsíční jízdenka zlevnila o 38,5 % ze 130
na 80 Kčs, čtvrtletní jízdenka stála 210 Kčs.
S ohledem na změny v linkovém vedení bylo
složitější i vydávání jízdenek pro několik linek. Plnocenné kupony k předplatním jízdenkám se prodávaly v rozsáhlé předprodejní
síti. Dopravní podniky v roce 1974 měly už
32, později 34 prodejen cenných kuponů, ve
kterých pracovalo 193 osob. Předprodejní
místa byla zřizována i ve stanicích metra, na
sídlištích a také v mnoha velkých pražských
továrnách. I v roce 1974 ještě sloužily i tradiční pojízdné prodejny, které stály jednak v tradičních lokalitách – na Palmovce, na náměstí
Bratří Synků a na Karlově náměstí, nově pak
také u tramvajových smyček na Červeném
Vrchu (tehdy se jmenovala Vokovice), Nádraží Braník a Spořilov. Proti dřívějším dobám
se ale prodejny už každý měsíc nestěhovaly,
ale zůstaly na příslušných místech odstaveny
dlouhodobě. Otevřeny byly zpravidla jen ve
dnech předprodeje. Už v roce 1975 ale jejich
éra skončila. Jedna z těchto prodejen se stala
zajímavým exponátem podnikového muzea.
V roce 1978 už měli cestující k dispozici 194
míst, kde bylo možné zakoupit cenné kupony
nebo předplatní jízdenku

Kmenové listy s kupony
Na počátku roku 1974 došlo k zásadní změně předplatních jízdenek. Po 61 letech byly
zrušeny kartonové jízdenky s nalepovanými
cennými známkami a nahradil je zcela nový
typ. Základem předplatní časové jízdenky se
stal tzv. kmenový list o rozměru 60x65 mm
s fotograﬁí držitele vložený do plastikového
pouzdra. K němu bylo možné zakoupit kupon
jednotného rozměru 53x33 mm pro zvolené
časové období – měsíc, čtvrtletí nebo rok. Na

Pro kupony i do traﬁky
Už od roku 1986 se připravovalo zavedení
nových předplatních jízdenek. Také tentokrát
byl základem kmenový list, avšak tentokrát
„naležato“, o rozměru 110x60 mm. Pod fotograﬁí držitele bylo barevné pole určující druh
jízdenky. Vzhled kuponů zůstal prakticky
stejný. Rozdíl spočíval v tom, že na kmenový
list i na kupon si uživatel musel napsat svoje
rodné číslo, aby se omezily různé machinace
s jízdenkami. Nejdříve se vyměňovaly školní

jízdenky počínaje školním rokem 1988/1989.
Na přelomu roku přišly na řadu i ostatní jízdenky. Starý typ „tramvajenek“ přestal platit
1. dubna 1989.
V roce 1988 již existovaly 364 předprodejních
míst, kde bylo možné zakoupit cenné kupony!
Tento nárůst způsobila skutečnost, že běžné
kupony bylo možné zakoupit i ve vybraných
traﬁkách. Od října 1992 se uskutečnila významná změna v systému předprodeje. Ten
začala pro Dopravní podnik v jeho předprodejních místech zajišťovat soukromá ﬁrma
Šoch. Během dalších let docházelo k celé
řadě různých změn. Pod vlivem úprav tarifu
a především v souvislosti s rozvojem systému
Pražské integrované dopravy výrazně vzrostl
počet různých druhů kuponů, které si cestující mohl zakoupit. Současně se v organizaci
předprodeje začaly uplatňovat moderní technologie – především výpočetní technika.
Cenný kupon – malé umělecké dílo
Protože se veřejnosti staly dostupné různé
možnosti velmi kvalitního barevného kopírování, musel Dopravní podnik přikročit
k postupnému zavádění četných ochranných
prvků u časových kuponů, aby zamezil jejich
padělání. Kromě složitějších gilošových vzorů zavedl od roku 1993 papír s vodoznakem,
od roku 1994 číslování kuponů a konečně od
roku 1996 i hologramy v různé podobě, zpočátku jako úzkého pásku po kraji. Zajímavou
podobu dostaly od roku 1997 roční jízdenky.
Protože jejich cena byla už poměrně vysoká,
což bylo v případě ztráty citelné, rozdělil Dopravní podnik jízdenku do pěti kuponů (prodávaných jednorázově jako celek) s platností
pro jednotlivá čtvrtletí; na pátém kuponu byla
informace o ceně a druhu jízdenky. Od roku
2000 se cena objevovala i na jednotlivých
kuponech (šlo o alikvotní částku pro každé
čtvrtletí. Cenné kupony se staly doslova malými uměleckými díly, které by mohly soupeřit s bankovkami, akciemi či jinými cennými
papíry).
Současnost
Nynější předplatní jízdenky se skládají z průkazky velikosti kreditní karty a z nových větších kuponů. Pod vlivem nových právních
předpisů zmizela z jízdenek rodná čísla a zavedla se opět identiﬁkační čísla. Ochranné
prvky (hologram, 2D čárový kód aj.) se objevily i na průkazce. Vydávají se i tzv. klouzavé
jízdenky (jízdenky s volitelnou dobou platnosti), možností je dnes mnoho. A budoucnost jistě přinese do systému předprodejů
ještě mnoho novinek. Podíl předplatních jízdenek na tržbách v roce 2006 činil 56,38 %!
Zdroj DP Kontakt 1/2008
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DOPRAVNÍ UZAVÍRKY

UZAVÍRKY NENÍ
KUDY OBJET

Při opravách pražských ulic se tvoří
kolony nejen v jejich okolí, ale i na
vzdálených místech

Řidiči v hlavním městě při uzavírkách v ulicích neblokují jen místa, která jsou v nejbližším okolí stavby, ale doprava
kolabuje také na několik kilometrů vzdálených úsecích. Auta se totiž do ulic metropole fyzicky už nevejdou.
Ukázala to informativní zpráva o dopadech uzavírek na pražskou dopravu v letošním roce, kterou zpracoval magistrát
společně s Úsekem dopravního inženýrství.
Jakmile se někde uzavře silnice, řidiči si automaticky začnou sami hledat objízdné trasy.
Jenže ulice v centru jsou zcela naplněny a další auta se tam nevejdou, proto se řidiči vydají
vzdálenějšími komunikacemi.
V ulicích Prahy se pak denně pohybuje na půl
milionu aut.
Ukázkovou situací byla tříměsíční uzavírka
na Palackého náměstí, kde dělníci kompletně
opravili vozovku a tramvajové koleje.
Obvykle se sedmdesát procent řidičů přesune
na nejbližší objízdné trasy. V případě uzavírky
na Palackého náměstí to bylo jen čtyřicet dva
procent. To tento jev jednoznačně dokazuje.
Uzavírka například způsobila, že přes Barrandovský most, který je od Palackého náměstí
vzdálen přibližně pět kilometrů, projelo denně 131 300 aut. Obvykle je na mostě 126 600
aut.
Od Palackého náměstí se pak navíc oběma
směry tvořily kolony. Ve směru do centra pak
auta stála až do Podolí.
Kvůli opravám kolabuje osobní doprava
i tramvaje
Rekonstrukce a omezení provozu se ale podepsaly i na tramvajové dopravě. U Národního
divadla běžně projede čtyřicet pět tramvají za
hodinu, během rekonstrukce jich tu projíždě-

16

lo šedesát osm.
Obvykle má DP již před začátkem prací naplánovánu organizaci dopravy, která se nemění, tady se ale muselo v průběhu oprav zvýšit
počet vypravených vozů metra na trase B.
Další vážnou komplikací v dopravě byla v letošním roce oprava Štefánikova mostu, která
byla naplánována od února až do srpna.

Obvykle se sedmdesát procent
řidičů přesune na nejbližší
objízdné trasy. V případě
uzavírky na Palackého náměstí to
bylo jen čtyřicet dva procent.
Na Hlávkově mostě se počet automobilů zvýšil o 9600 aut za den, tedy o 12 procent. Na
Čechově mostě to bylo o polovinu víc aut
(o 8300 automobilů více), navíc tu nabíraly
zpoždění také tramvaje.
„Na Čechově mostě se nárůst automobilového provozu odrazil ve vyšším zdržení tramvají o jednu až dvě minuty,“ uvádí zpráva o dopadech uzavírek na provoz v ulicích.

Hlávkovu mostu se dopravní potíže vyhnuly
Na Hlávkově mostě problém nevnikl, provoz
totiž není ani na jednom jeho konci omezen
semafory. Tramvaje tu navíc jedou po vlastním pásu, takže jim cestu neblokují auta.
Pevné nervy však potřebovali řidiči i cestující městskou hromadnou dopravou při rekonstrukci kolejí na křižovatce ulic Na Slupi
a Svobodovy. Ta byla dva měsíce pro tramvaje i auta zcela uzavřena. Kolony se tvořily
dokonce až v Bělehradské ulici na Vinohradech.
Zpomalení dopravy tu totiž způsobilo, že auta
i tramvaje zůstávaly stát v dlouhých, pomalu
popojíždějících kolonách. Tramvaje tady nabíraly zpoždění až pět minut.
Zablokovány byly také ulice Benátská a Lípová, kde řidiči trávili v kolonách o čtyři minuty
více než obvykle.
Problémy s kolonami a ucpanými ulicemi ale
nemusí vzniknout při každém dopravním
omezení.
Například při uzavření jízdního pruhu v Radlické nebo Pomořanské ulici se neobjevily
vážnější dopravní potíže.
Radlickou ulicí sice projelo každý den třicet
tisíc osm set automobilů, drobné kolony tady
však bez ohledu na rekonstrukci a výstavbu
způsobují semafory, především pak ty na křižovatce s Městským okruhem.
„Zúžení mělo v běžném provozu vliv pouze
na zpomalení dopravy,“ uvádí materiál.
Stejná byla situace při uzavření Husitské ulice
na Žižkově. Do okolních ulic se tu auta bez
problému vešla.

ZMĚNY V PROVOZU MHD

V NEDĚLI SI NA
TRAMVAJ POČKÁTE

Dopravní podnik v únoru prodlouží
intervaly nedělních ranních
tramvajových linek a metra

Pokud v neděli v době, kdy ostatní ještě spí, máte ve zvyku vyrazit na výlet, za nákupy či návštěvami, pak si budete muset ještě více přivstat
nebo zůstat v posteli o pár minut déle. Ovšem za předpokladu, že k cestování po hlavním městě využíváte hromadnou dopravu.
Od začátku února se totiž prodloužíli intervaly téměř všech tramvajových linek a navíc třinácti autobusů, které vyjíždějí z vozoven a garáží
mezi sedmou a devátou hodinou ranní.
„Interval prodlužujeme z patnácti minut na dvacet,“ potvrdil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která pražskou integrovanou dopravu
organizuje. To znamená, že všechny tramvajové linky, které v neděli ráno vyjíždějí do ulic, pojedou místo čtyřikrát do hodiny jen třikrát.
Výjimkou je linka číslo 9, která naopak pojede častěji. Mezi sedmou a osmou hodinou
ráno na ni cestující budou čekat dvacet minut,
po osmé hodině ale už jen deset minut. Devítka je vytížená stále. Proto před polednem
jezdí v ještě kratších intervalech – a to po 7,5
minutách.
Spolu s tramvajemi se v neděli ráno lidé svezou také menším počtem souprav metra.
Od půl sedmé do půl deváté budou jezdit po
deseti minutách. Tramvajové spoje a metro
na sebe musí navazovat, i proto upravujeme
intervaly.
Důvody pro prodlužování intervalů většiny
tramvajových linek a metra jsou dvojí. Zejména ten, že podle průzkumů klesá počet
lidí, kteří ráno tramvaje na zastávkách vyhlížejí. Obsazenost ranních spojů je nižší. I turisté začínají cestovat po městě čím dál tím
později.
Metro už nebude končit na Smíchově a ve
Vysočanech
Druhý důvod je ten, že Dopravní podnik
chce ušetřit peníze, aby mohl zlepšit cestování
podzemní dráhou. Od prvního února už totiž
nebudou soupravy metra na trase B končit

ve stanici Českomoravská nebo Smíchovské
nádraží.
Zatímco nyní musí cestující často vystoupit
právě v těchto stanicích, přestože potřebují
jet dál. Brzy už nebudou muset vystupovat,
protože až na konečnou do Zličína pojedou
všechny vlaky. Stejně tak na druhé straně metropole už nebudou cestující muset vystupovat na Českomoravské.
Intervaly podzemní dráhy se nezmění ani po
zprovoznění nového úseku metra C mezi Kobylisy a Letňany v květnu letošního roku. A to
přesto, že soupravy metra budou jezdit po asi
o tři kilometry delší trase. Dopravní podnik
už má nakoupené nové vlaky, které zajistí, že
interval, na který jsou Pražané zvyklí, bude
zachován.
Změny v MHD od 1. února 2008
Metro
Trasa A a C: v neděli od 6.30 do 8.30 hod. se
prodlužuje interval na 10 min.
Trasa B: všechny vlaky pojedou po celé trase
Zličín–Černý Most. V neděli od 6.30 do 8.30
hod. se prodlužuje interval na 10 min.
Tramvaje

Linky číslo 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26: v neděli od
7.00 do 9.30 hod. se prodlužuje interval na 20
min.
Linka číslo 9: v neděli od 7.00 do 8.00 hod.
se prodlužuje interval na 20 min. Od 8.00 do
9.30 hod. se zkracuje interval na 10 min.
Autobusy
Linka 101, 138, 208, 224: v neděli od 7.00 do
9.00 hod. se prodlužuje interval na 40 min.
Linka 137, 140, 187, 188, 198, 218, 235:
v neděli od 7:00 do 9:00 hod. se prodlužuje
interval na 20 min.
Linka 155: posunují se spoje s odjezdem ze
zastávky Sídliště Malešice ve 22.30 na 22.32
hod. V neděli se pak posunuje odjezd některých ranních spojů ze zastávky Sídliště Malešice a ze zastávky Želivského.
Linka 239: v neděli se posunuje odjezd některých ranních spojů ze zastávek Želivského
a Rektorská.
Linka 508: zavádí se spoj s odjezdem ze zastávky Anděl v 0.34 hod.
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PARKOVÁNÍ V NAŠICH ULICÍCH

Parkování pro invalidy
má špatné značky
Tisícům pražských držitelů propůjčených
míst pro parkování vozů určených pro přepravu invalidů hrozí, že policie a strážníci
nebudou pokutovat ty neukázněné řidiče,
kteří jim na jejich místech parkují.
Také úřady nemají v ochraně práv invalidů
a v určení toho, co musí jejich vybraná místa splňovat po stránce dopravního označení,
jasno. Problém je v tom, čím vším musí být
takové místo, určené pro vozidlo přepravující
osobu zvlášť tělesně postiženou (ZTP), označené, aby splňovalo zákonné podmínky pro
udělení statutu ZTP místa. A také na čí náklady se toto označení vyrobí, zda z rozpočtu
městské části, nebo samotného invalidy.
Radnice Prahy 12 se však spíše kloní k tomu,
aby tato místa nadále sloužila invalidům pro
parkování vozidel určených k jejich přepravě, mělo by být parkovací místo doplněno
také namalovaným symbolem vozíčkáře. Na
dotaz, co tedy invalida potřebuje k tomu, aby
mohl své místo k parkování plně využívat,
ale vedoucí jejího odboru dopravy uvedl,
že vzhledem k nadřazenosti svislých značek
před namalovanými vodorovnými značkami by k označení těchto míst pro ZTP měla
stačit plechová značka s číslem poznávací
značky.

Úřady se bojí odtahovat
neoprávněně parkující
vozidla.
Rozpory jsou i kolem
úhrady za vymezení místa

Panují nejasnosti
Nejistota v posuzování toho, co lze považovat za místo vyhrazené pro ZTP občany, se
odráží i v postojích městské a republikové
policie, která vyjíždí k případům, kdy nezodpovědní řidiči parkují na místech pro
ZTP. Zatímco někde tyto řidiče bez pardonu
pokutují nebo jejich auta odtahují, například
v Praze 12 strážníci, možná i pod vlivem
nejasností panujících ve výkladu zákona na
radnici, občas nevědí, jak přestupek vyřešit.
Za všechno prý může Jágr
Opravdu platí, že k zákonnému označení
místa pro parkování invalidů je nutné, aby
bylo doplněno i namalovaným symbolem
vozíčkáře. Jinak se nejedná o místo vyhrazené pro osoby ZTP.
Současnou právní džungli negativně ovlivnila kauza hokejisty Jaromíra Jágra. Ten byl
před časem zachycen na Václavském náměstí, jak se svým vozem parkuje na místě pro
invalidy. Jeho právník však našel v zákoně
kličku, díky které se Jágr vyhnul sankcím.
Jeho postup však napodobili další výtečníci
v Čechách.
I když to místo nesplňuje podmínku stání
pro invalidu, stále je tam zakázáno stání,

Místa určená pro parkování vozidel invalidů by
měla být doplněna také namalovaným symbolem
vozíčkáře.

takže dotyčný se dopustil přestupku tak jako
tak. Praxe městské policie je taková, že tyto
přestupky už neřeší parkovačkou zastrčenou
za sklo, ale situaci na místě nafotí. Pak se
všechno pošle ke správnímu řízení, kde jsou
sankce mnohonásobně vyšší. To ale situaci
přímo na místě samozřejmě nevyřeší.
Kdo zaplatí značku?
Nejistota a rozpory zůstávají i v tom, za čí
peníze budou značky označující místo pro
ZTP pořízeny. Podle nekterého výkladu je
tato povinnost jednoznačně na invalidovi,
resp. žadateli o místo vyhrazené pro ZTP
osoby.
Instalaci dopravního značení je povinen zabezpečit ten, v jehož zájmu je povolení vydáno. Rada hlavního města odsouhlasila, že
držitelům speciálního označení O1 (svislá
plechová značka, pozn. red.) bude provedeno první svislé dopravní značení Technickou
správou komunikací (TSK) na její náklady.
Jakékoli další úpravy značení hradí držitelé.
S tím však nesouhlasí ministerstvo dopravy.
Tato povinnost spadá na vlastníka komunikace, nikoli na jednotlivé občany, pro něž je
místo vyhrazeno.
Také podle magistrátu nemají za výrobu tohoto značení invalidé nebo žadatelé platit.
To nepřichází v úvahu, aby to platil občan.
Žadatel se má o úpravu značení obrátit na
správce komunikace, který na základě rozhodnutí správního orgánu, kterým je místní
radnice, a ta vydá souhlas s úpravou značení
pro parkování ZTP osob. Tím pak pověří
buďto TSK, nebo správce komunikace, aby
úpravu provedl na jejich náklady.
Určit přesný počet míst, vyhrazených pro
parkování invalidních občanů v Praze, které podmínku namalování symbolu ZTP na
silnici dosud nesplňují, je obtížné. Jen např.
na trase mezi Vinohrady a Žižkovem a také
na sídlišti Modřany je ale poměr mezi místy
vyhrazenými pro parkování vyznačenými
jen značkou a pruhy a těmi, která mají ještě
domalovaný symbol ZTP, zhruba 3:1.

www.publicpdm.cz
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BODOVANÝCH ŘIDIČŮ POPRVÉ UBYLO – O 7096
Počet řidičů, kteří mají na kontě alespoň jeden
trestný bod, poprvé od zavedení bodového
systému mírně poklesl.
Zatímco na konci listopadu 2007 jich bylo 550 541, tedy
8,76 procenta ze všech, konec roku znamenal pokles jejich
počtu o 7096 řidičů.
Trestné body za nejrůznější přestupky a trestné činy za
volantem na konci loňského prosince zatěžovaly konto
543 445 řidičům, 8,65 procenta ze všech.
Body si odmazalo 188 714 řidičů
Řidiči, který od data udělení blokové pokuty nebo od připsání trestných bodů nespáchá 12 měsíců za volantem žádný přestupek nebo
trestný čin oceněný body, se automaticky odečítají čtyři trestné body.
Jen loni v prosinci se to povedlo 34 566 řidičům. Od července roku
2007, kdy se s odečítáním bodů začalo, si je již odmazalo 188 714
řidičů.
„Podle mne je to hlavně důsledek toho, že se policie začala místo
kvantity zaměřovat na kvalitu. Nesvítících řidičů nachytají za hodinu
dvacet, ale jeden případ alkoholu za volantem jim zabere minimálně
dvě hodiny práce. Je to pozitivní trend,“ řekl dopravní expert Stanislav Huml. Další možností poklesu je podle něj fakt, že hodně řidičů,
kteří na začátku platnosti nového silničního zákona dostali body, se
již stihlo umravnit a začalo jezdit podle předpisů.

Z bodovaných je jen 16,05 % žen
Mírně klesl také počet cizinců s alespoň jedním trestným bodem na kontě. V listopadu jich ministerstvo dopravy registrovalo
64 717, v prosinci to bylo 63 442. Na celkovém počtu bodovaných
řidičů se tedy cizinci podílejí 11,67 procenta. Avšak například
v Karlovarském kraji je to celých 34,12 procenta, tedy zhruba každý třetí.
Počet řidičů, kteří dosáhli dvanáctibodové hranice pro odebrání
řidičského průkazu, byl na konci roku 5106, z toho 4844 mužů
a 262 žen. Nejvíce z nich má 21 let, následují je šoféři ve věku 22,
23 a 24 let. Ze všech bodovaných řidičů tvoří muži 83,95 procenta,
ženy jen 16,05. Mezi registrovanými řidiči je ale 60 procent mužů
a 40 procent žen.

Řidičům má nová značka nařídit zimní pneumatiky
Řidiči aut se možná už od března setkají na komunikacích v Česku se zcela novou dopravní značkou.
Bude jim nařizovat, že dál mohou pokračovat v cestě jen se zimními pneumatikami.
Plyne to z návrhu novely vyhlášky k silničnímu zákonu, který do meziresortního připomínkového řízení předložil ministr dopravy Aleš
Řebíček. Pro zavedení nové značky stačí podpis ministra.
Návrh počítá s tím, že jednotliví provozovatelé komunikací, tedy stát,
kraje a obce, mohou po vyjádření policie určit, že na určitých úsecích
dálnic a silnic budou stát tyto nové značky.
Řidič bez zimních pneumatik, který na silnici uvidí tuto značku, bude
povinen uhnout na jinou komunikaci, kde značka nebude umístěna.
Pokud bude dál pokračovat v původní trase, spáchá dopravní přestupek, za který při přistižení dostane blokovou pokutu dva tisíce korun
a ztratí jeden bod.
Půjde o modrou příkazovou značku se symbolem osobního auta
a sněhovou vločkou. Podle vyhlášky bude platit od 1. listopadu do
30. dubna.
Provozovatel komunikace ale může dodatkovou tabulkou umístěnou pod touto značkou stanovit jinou lhůtu, například jen do konce
března.
„Návrh řeší letité spory o to, zda mají být zimní pneumatiky povinné
či nikoli. Ministerstvu se to zdá jako nejrozumnější způsob, jak řešit

bezpečnost silničního provozu v zimě. V jiných zemích, například
Rakousku, jsou daleko přísnější. Pokud je silnice pokrytá sněhem
a ledem, tak musí mít řidič zimní pneumatiky, jinak trestu neunikne.
I když se nová značka může na českých silnicích objevit již po 1.
březnu, bude to ale patrně spíš vzácností. Jednak vzhledem k tomu,
že březen a duben si už zpravidla tolik zimní pneumatiky nevyžadují, jednak proto, že provozovatelé komunikací si nejprve musí nechat
značku vyrobit. Lze opravdu předpokládat, že ve větší míře se značka přikazující jízdu se zimními pneumatikami uplatní až pro příští
zimu.
Řidiči, který na značku narazí, nebudou podle jeho slov stačit jakékoli zimní pneumatiky. Musí je mít v dobrém stavu, to je zejména
hlavní dezénové drážky hluboké nejméně čtyři milimetry.
Ministerstvo se domnívá, že nová značka českým řidičům život nezkomplikuje. Většina našich řidičů je v tomto směru disciplinovaná.
Bez zimních pneumatik se jezdí spíš ojediněle, zpravidla jen sváteční
řidič.
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Placené parkování?
Od 18. února
Řidiči, kteří se svými auty často parkují
na Žižkově, by si měli do diáře výrazně poznamenat datum 18. února. Od
tohoto dne se totiž bude za parkování
v Praze 3 platit.
Nejdříve budou v provozu jen zóny
určené jen pro místní obyvatele a podnikatele. Parkovací automaty přibudou
v ulicích o něco později. Ve třetí městské části měly být zavedeny zóny placeného stání koncem loňského roku jako
v Praze 2 a na Malé Straně. Plán ale
zbrzdilo odvolání proti výsledku výběrového řízení na jejich správce.
Žižkovská radnice chtěla spustit zóny
co nejdříve právě s ohledem na to, že
ve druhé městské části již jsou. Zvýšil se
tím neúměrně počet parkujících přespolních vozů o automobily řidičů, kteří
byli zvyklí parkovat v Praze 2.
Radnice Prahy 3 dosud prodala asi osm
tisíc parkovacích karet. Očekává ale, že
jich vydá ještě dalších pět tisíc. Karta
pro první vozidlo pro obyvatele stojí
700 korun.

JÍZDA NAČERNO ZA 700
Dopravní podnik zvýšil od ledna pokutu • Loni zaplatili lidé bez jízdenky 100 milionů

Cestující v městské hromadné dopravě, kteří si
nekoupí a neoznačí platnou jízdenku, se musí
připravit na to, že si za jízdu načerno připlatí.
Revizoři Dopravního podniku totiž letos od černých pasažérů vybírají sedm set korun. Ještě
v loňském roce to byla pětistovka.
Navýšení se týká černých pasažérů, kteří zaplatí pokutu revizorovi přímo na místě, nebo následně v doplatkové pokladně v budově Dopravního podniku. Pokud přistižený hříšník pokutu v patnáctidenní lhůtě nezaplatí, nebo se při kontrole prokáže padělanou jízdenkou, bude jej
jízda načerno stát stejně jako dosud – devět set padesát korun.

Pokuty nad tisíc korun nemají šanci?

Někteří pražští politici přitom ještě na konci loňského roku, kdy Dopravní podnik společně
s magistrátem chystal zdražení jízdného, požadovali, aby byla pokuta za jízdu načerno zvýšena
až o dvojnásobek.
„Lidem by se mělo přestat vyplácet jezdit bez jízdenky a spoléhat se, že sem tam zaplatí revizorům,“ řekl v listopadu 2007 první náměstek primátora Rudolf Blažek.
Nakonec se tak nestalo. „Částka 950 korun zůstává i letos stejná. Pokud by totiž přesáhla hranici tisíce korun, posunulo by se vymáhání do vyššího advokátního tarifního pásma a výsledná
vymáhaná částka by byla neúměrně vysoká. Proto nedošlo k dramatičtějšímu navýšení pokut
pro černé pasažéry. Jestliže pokutu vymáhá pro městského dopravce advokát, výsledná cifra,
kterou černý pasažér zaplatí, je pět tisíc osm set korun.
„V případě zvýšení by to pak bylo až osm a půl tisíce. Navíc zvýšení přirážky nad tisíc korun
by nepovolil Drážní úřad. Zvyšovat se nebudou ani postihy za zapomenutou tramvajenku,
nezaplacené nadměrné zavazadlo nebo za psa, kterému majitel nekoupil jízdenku.
Zapomenutá tramvajenka tak i nadále vyjde na padesát korun, za zavazadlo a psa bez jízdenky je přirážka sto korun. Podle odhadů Dopravního podniku se načerno ročně v Praze sveze
městskou hromadnou dopravou přibližně sedmdesát milionů lidí. Ročně pak městský přepravce sveze 1,2 miliardy cestujících.
V loňském roce udělali naši revizoři 592 512 kontrol. Revizoři Dopravního podniku uložili
loni celkem 228 914 pokut, což je o třicet tisíc pokut méně než v roce 2006.
Od černých pasažérů pak loni vybrali zhruba sto jedna milionů korun. Nejvíce pokud revizoři rozdali v květnu, kdy se jejich počet vyšplhal až na dvaadvacet tisíc, naopak nejméně jich bylo v prosinci – 15 tisíc. Nyní kontroluje cestující v městské hromadné dopravě
sto třicet pět revizorů.

SILNICE ZAPLNILO 250 TISÍC NOVÝCH AUT
Češi koupili nejvíce aut v historii. Potíží na silnicích přibývá.

Ještě nikdy v historii Česka nepřibylo na silnicích za jediný rok tolik osobních aut jako loni:
více než 250 tisíc.
Dohromady už jich po českých silnicích jezdí téměř 4,4 milionů. Tedy o milion více než v roce
2000. Nová čísla zveřejnil Svaz dovozců automobilů. Výrazně rychleji než nových aut přibylo
ojetin z ciziny. Třetina z nich je starší než deset let.
S počtem aut přibývá i problémů, které musí dennodenně řešit stále více lidí. Špatné silnice, málo parkovacích míst, znečištěné ovzduší,
zácpy. Stát i města hledají recepty, jak se s tím vypořádat, ale zatím bezúspěšně. Potíže nemají jen města typu Praha, Brna nebo Plzně, ale
i mnohem menší.
Ministerstvo dopravy zatím žádnou koncepci, jak se vyrovnat s rostoucím počtem osobních aut, nemá. Řešením je třeba zatraktivnění
veřejné dopravy, zejména železniční.
Dopravě ve městech by mohla podle expertů ulehčit výstavba záchytných parkovišť na jejich okrajích a zkvalitnění hromadné dopravy.
Zatím nemá smysl zavádět mýtné za vjezd do center, jako to plánují v Německu, protože chybějí místa, kde by mohli řidiči odstavit auta.
Přeplněné jsou i silnice. Podle tři roky starých statistik připadlo v Česku na kilometr silnice 68 aut, zatímco například ve Francii je to polovina.
Stejně rekordně jako prodej aut rostla v Česku i jejich výroba. Ta táhne dopředu celou ekonomiku a v nejbližších letech se na tom nic
nezmění. Ve střední a východní Evropě je po autech stále velký hlad, o odbyt se tak ﬁrmy bát nemusí.
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NA SILNICÍCH SE UMÍRALO ZABÍJELA HLAVNĚ RYCHLOST
Na silnicích loni výrazně přibylo mrtvých. Celkem 1123 obětí nehod znamená sedmnáctiprocentní nárůst proti roku 2006.

Za padesát procent mrtvých může rychlá jízda. Policie se proto
zaměří na její měření. Přibude i kontrol na alkohol a návykové
látky, letošní desetiprocentní nárůst nehod pod vlivem alkoholu
je alarmující stejně jako fakt, že policie „odchytila“ přes 4000
osob bez řidičského průkazu. Volá také po zpřísnění podmínek
pro mladé řidiče, kteří zavinili skoro třetinu nehod, a také pro
řidiče nákladních vozů do 3,5 tuny. Počet jimi zaviněných nehod totiž vzrostl dvojnásobně.
Ředitel dopravní policie Martin Červíček vítá vše, co uvolní dopravákům ruce, aby měli více času na preventivní činnost na
silnicích. „Za dobrý považuje nápad, že by se policie nemusela
zabývat nehodami bez zranění až do výše škody 250 000 korun
nebo případy, kdy vůz patří jiné osobě než řidiči,“ říká.
Pro taková opatření je také dopravní expert Stanislav Huml.
„Dnešní stav jde proti pojišťovnám samotným. V koloně, která
se vytvoří za havárií při čekání na policii, dojde k dalším pěti
nehodám,“ vysvětluje. Navíc není důvod, aby policie dokumentovala jasné případy pro pojišťovny.
Kromě zbytečných výjezdů trápí policisty i ostatní povinnosti,
např. doprovody nadměrných nákladů. „Proti 1873 dopravně
bezpečnostním akciím jsme řešili 10 412 doprovodů,“ stěžuje
si Červíček.
Navrhovanými změnami se zabývá komise expertů ministerstva
dopravy. Kromě již zmíněného by součástí změn měl být zánik
možnosti svést vinu za přestupek na osobu blízkou, zákaz jízdy
kamionů v nejrychlejším jízdním pruhu nebo zvýšení rychlosti
na některých úsecích dálnic až na 160 kilometrů za hodinu.
Rozpor vyvolal návrh zavést přednost chodců před tramvajemi,
který by podle některých expertů mohl zpomalit dopravu.

ČERNÁ ČÍSLA
LOŇSKÉHO ROKU

mrtví
2006

mrtví
2007

nárůst

Celkem

956

1 123

167

III. čtvrtletí (nejhorší období roku)

243

346

103

Zavinění nákladním vozem do 3,5 t

29

68

39

Nesprávné předjíždění

35

67

32

Nerespektování rychlosti, stavu silnice

147

198

51

Nehody červenec

73

120

47

STRÁŽNÍCI OHLÍDAJÍ NOČNÍ AUTOBUSY
Tramvaje, autobusy i metro by se v letošním roce měly
dostat pod častější kontrolu strážníků.
Již příští měsíc by hlídky strážníků měly začít provádět
namátkové kontroly nočních autobusů.
Jsou vytipované trasy, na kterých se budou strážníci objevovat. Jak budeme přibírat další lidi, budou kontroly
častější.
Strážníci již nyní hlídají noční autobus 504, brzy by se
kontroly měly rozšířit i na autobusy 505 a 511.
Městská policie se také chystá zavést druhou autohlídku,
která bude vyjíždět na pomoc řidičům tramvají a autobusů v okamžiku, kdy je bude ohrožovat agresivní cestující.
Autohlídka přijede, i pokud bude řidič potřebovat někoho ze soupravy dostat ven. Také tito strážníci se zaměří na
kontrolu konečných stanic nočních spojů.
Od zahájení kontrol minulý leden již hlídky v nočních
tramvajích zkontrolovaly přes sedm tisíc cestujících. Kvůli podnapilosti či znečištěnému oděvu pak vykázali zhruba třetinu zkontrolovaných lidí a zjistili přes šest stovek
přestupků. Při kontrolách odhalili městští policisté několik osob hledaných policií.
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ŘIDIČI JSOU POKUTOVÁNI ZA DOKLAD O ZDRAVÍ
Zákon o provozu na pozemních komunikacích ukládá řidičům ve věku šedesát
a více let, aby kromě dokladu o povinném ručení, řidičského, občanského a technického průkazu měli u sebe i doklad o své zdravotní způsobilosti.
Na to, jak má vypadat, ale mezi policisty panují nejasnosti a někteří řidiči na to už doplatili.
Při silničních kontrolách nejde skutečně o žádnou legraci. Podle zmíněného zákona může
být za absenci platného dokladu o zdravotní způsobilosti řidiči udělena pokuta 5000 až
10 000 korun, zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok a v rámci bodového systému mu na
konto přibude celých pět bodů. Pokud platný doklad má, ale například jej zapomene doma,
může dostat blokovou pokutu až do výše 2 tisíc korun.
Řidič je povinen podrobit se lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65
a 68, a nejpozději v den, kdy dosáhne tohoto věku. Po dovršení 68 let je pak řidič povinen absolvovat lékařskou prohlídku každé dva roky.
Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu. Posuzující lékař v posudku uvede zjištěný zdravotní stav řidiče a hodnocení
jeho zdravotní způsobilosti. Takto problematiku posuzuje zákon.
Legislativní úprava je celkem jasná. V zákoně ale není řečeno, jaký formát má mít doklad o zdravotní způsobilosti , který řidiči senioři
musejí v autě vozit s sebou pro případ silniční kontroly. Rozhodně to nemusí být A4, jak by mohlo vyplývat z původní přílohy k vyhlášce ,
vydané ministerstvem zdravotnictví (MZ).
To potvrdil i mluvčí MZ Tomáš Cikrt. „Příloha naší původní vyhlášky sice obsahovala vzor posudku ve formátu A4, ale nešlo o žádný striktní požadavek, jen o metodickou pomůcku lékařům,“ vysvětluje mluvčí.
Aby při výkladu vyhlášky policisty a lékaři nedocházelo ke zmatkům, ministerstvo zdravotnictví ji v závěru loňského roku novelizovalo.
Jsou v ní teď vyjmenovány náležitosti, které doklad o zdravotní způsobilosti musí mít, avšak neobsahuje už žádný vzor tohoto dokladu.
Policisté by tedy měli respektovat jakýkoli doklad, vystavený řidiči seniorovi posuzujícím lékařem, i když v něm budou požadované údaje
napsány třeba ručně a ne na psacím stroji či počítači.
„Nevíme, kolika řidičům byly takto neoprávněné pokuty uděleny, ale víme minimálně o několika případech ze středních Čech.
Senioři, kteří pokutu dostali a zaplatili ji, mohou využít institutu přezkumného řízení. To je ale ze zákona nenárokové. To neoprávněné
uložení pokuty znamená, že i kdyby se prokázalo neoprávněné uložení pokuty, policie může její vrácení odmítnout.

ZADĚLÁNO
NA PRŮŠVIH?

XXX
XXXX XX
XXX
XXXX XX
XXX
XXXX XX
XXX
XX
XXXX
XXX
XXXX XX
XXX
XXXX XX
XXX
XXXX XX
XXX
XXXX XX

Řádný termín pro výměnu řidičských průkazů (ŘP) vydaných od 31. prosince 1993 vypršel. Kdo si nestihl obstarat nový, má jedno
jisté – v novém roce ho proces přijde minimálně na 50 Kč. Zatímco loni vše probíhalo zdarma, v roce 2008 budou úřady účtovat tuto
částku (připadá v úvahu i při výměně poškozeného ŘP či změně údajů). Zaktualizovat zbývá ještě přibližně 550 000 průkazů.Více
než polovina z tohoto množství připadá na řidiče a řidičky starší 60 let. Tedy zřejmě na ty, kteří aktivně neřídí, a proto výměnu nijak
neiniciují.
Neplatný ŘP nemusí ti, kteří již řídit nechtějí, nutně vracet. Za volant s ním ale sednout nesmějí. V případě, kdy policie řidiče s prošlým, a tedy neplatným řidičákem při kontrole odhalí, hrozí pokuta na místě do 2000 Kč – teoreticky tedy připadá v úvahu pouhá domluva.
Na řidiče budou muži zákona v takovém případě automaticky pohlížet jako na toho, kdo
jezdí bez příslušného oprávnění. Policisté tak mohou na místě neplatný ŘP zadržet, majitel
„propadlíka“ nebude moci pokračovat v jízdě.
Ve správním řízení hrozí pokuta 1500–2500 Kč. Úředníci při udělování pokut zohlední
i fakt, zda měl řidič v době policejní kontroly o nový průkaz zažádáno. Lhůta vydání je totiž 20 pracovních dní (při expresním provedení do pěti dnů platí zájemce 500 Kč). Bodové
sankce ale nehrozí. Kvůli výměně musí řidič na příslušný úřad, zamýšlená varianta podání
žádosti přes Českou poštu se ukázala nereálná již v listopadu 2007.
Již nyní odstartovala další fáze výměny průkazů. Tentokrát jde o ty, které byly vydány
v období od 1. 1. 1994 až 31. 12. 2000. Týká se to přibližně 1 300 000 řidičských oprávnění.
Do roku 2013 na výměnu celkem ještě 2 600 000 řidičáků.
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Každou hodinu. S In-kartou/Rail plus již od 35 Kč
www.eshop.cd.cz
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