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ZE ŽIVOTA MĚSTA

MAGISTRÁLA U MUZEA ZMIZÍ V ZEMI
Mezi I. P. Pavlova a Hlavním nádražím by tak
v budoucnu automobily projížděly tunelem
Frekventovaná a rušná magistrála před
budovou Národního muzea v centru Prahy zmizí. O zklidnění dopravy a přeložení magistrály pod zem se dohodla vláda,
Magistrát hl. m. Prahy s Ministerstvy dopravy a kultury. Memorandum k tomu
bude podepsáno 29. dubna 2008.
Dlouholetý plán zklidnit horní část Václavského náměstí a ulevit tak tomuto místu od hluku a prachu, získává konkrétní
podobu. První práce by mohly začít
spolu se zahájením rekonstrukce muzea
na jaře roku 2011 poté, co se z budovy
zcela vystěhují sbírky a kanceláře. Magistrála bude přeložena za muzeum do
tunelu, před Národním muzeem vznikne
pěší zóna a zůstane komunikace vedoucí
z Václavského náměstí do Mezibranské
ulice a průjezd z Wilsonovy ulice na Vinohradskou.

Peníze od fondu infrastruktury
Národní muzeum o zklidnění magistrály velice usiluje. Jde o jeden z největších projektů pro
zlepšení života v hlavním městě za posledních
nejméně 100 let. Postup při přípravě a rekonstrukci historické budovy Národního muzea,
jejím propojení s budovou bývalého Federálního shromáždění a napojení na stanici metra
Muzeum v horní části Václavského náměstí
koordinuje pracovní skupina. Jsou v ní zástupci Ministerstev dopravy a kultury, Národního
muzea, Hlavního města Prahy a Prahy 1.
Výsledkem má být také navrácení Národního
muzea na Václavské náměstí, které je dnes od
něj magistrálou odděleno.
Finance na zklidnění magistrály zřejmě uvolní
Státní fond dopravní infrastruktury.
Přeložení magistrály dává možnost, aby se okolí nového, rozšířeného a zrekonstruovaného
komplexu Národního muzea stalo společenským prostorem světové úrovně.

Pokud by souběžně s rekonstrukcí nezmizela magistrála, muzeum by nadále stálo na
nepříjemném ostrově mezi silnicemi, kam
se mezi auty snaží přejít návštěvníci.
Společná rekonstrukce muzea a zklidnění
magistrály umožní projekty řešit úsporněji. Obyvatelé a návštěvníci Prahy budou
tak zatíženi dvěma rozsáhlými stavbami
v samém centru města jen jednou. Pokud
by se magistrála překládala až po ukončení
rekonstrukce muzea, hrozilo by také poškození nově opravené budovy změnou statiky
při budování tunelu propojujícího původní
a novou budovu muzea, prašnost a otřesy
způsobené stavebními stroji.
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ZE ŽIVOTA MĚSTA

BEZPEČNĚJŠÍ TRAMVAJE
Pořádek v nočních spojích bude zajišťovat více strážníků
Stranou zájmu nezůstanou ani noční autobusy, jejichž bezpečnost městská policie
posílí druhou autohlídkou.
Autohlídka bude jezdit na pomoc řidičům, kteří se ocitnou tváří v tvář agresivním vandalům či opilcům. „Chceme pokrýt více nočních souprav. Proto se
počet strážníků, kteří budou
každou noc jezdit tramvajemi,
zvyšuje na třicet šest,“ potvrdil
náměstek pro bezpečnost Rudolf Blažek.
Pořádek a bezpečnost v MHD
nyní zajišťuje sto třicet pět městských policistů. Do dvou měsíců by se stavy měly zvýšit na sto
padesát, výhledově až na dvě stě
strážníků.
Od poloviny ledna loňského
roku do konce letošního února
zkontrolovali strážníci v nočních spojích přes 7500 lidí, 3614
bylo natolik neukázněných, že
bylo vykázáno.

Na úseku IV.C2 začala
další série zkoušek
O prodloužení linky C z Ládví do Letňan jsme již
několikrát psali. Stavební část byla dokončena podle harmonogramu a následná instalace veškerých
technologií také. Díky tomu se zde dne 7. 1. 2008
mohl uskutečnit první zkušební průjezd elektrického vlaku metra. Od toho dne byl zahájen seriál
náročných zkoušek, z nichž největší část zabere ověření všech funkcí a stavů zabezpečovacího zařízení
a vlakového zabezpečovače PA-135.
Zatímco při prvních jízdách se jednalo o ověření
signálu programového pásu PA-135, s druhou jednotkou se již zkouší vlastní činnost vlakového zabezpečovače, tedy obsazování kolejových obvodů
a následné bezpečné zastavení před nimi, a to ve
všech režimech systému PA-135 včetně automatického vedení vlaku.
Nový úsek metra se podle posledních informací
slavnostně otevře za účasti primátora Pavla Béma
8. května 2008.

http://magistrat.praha-mesto.cz

Metropolitní policie přispěje
k bezpečnosti v Praze
Rada HMP schválila věcný záměr zákona o metropolitní policii, nyní začíná
příprava jeho paragrafového znění. Nově zřízená metropolitní policie by měla mít
proti současné Městské policii hl. města Prahy pravomoci rozšířené tak, aby byla
schopna pokrýt celou oblast veřejného pořádku a bezpečnosti silničního provozu.
Metropolitní policii by mělo řídit vedení pražského magistrátu radnice, což
umožní, aby byly pružněji řešeny problémy, které metropoli nejvíc trápí. Metropolitní policie by nabídla v těchto oblastech plný komfort služeb. Zároveň budou
pravomoci metropolitní policie sladěny s pravomocemi Policie ČR, aby nebyly
nadbytečně dublovány. V kompetenci Policie ČR, resp. Správy hl. města Prahy,
by pak zůstalo hlavně řešení trestné činnosti.
Schválená varianta je výsledkem řady jednání mezi stranami, jichž se problematika zřízení metropolitní policie dotýká. Její zřízení by vyřešilo řadu problémů, se
kterými se bezpečnostní složky v Praze setkávají, ať už se týkají zlepšení komunikace, nebo lepší koordinace činnosti. Důležitý je i předpoklad, že připravované
změny by během dvou let zvýšily počet strážníků v ulicích Prahy ze současných
1700 na 2700, tedy o celý jeden tisíc. V roce 2010 by se mohl počet strážníků
zvednout dokonce na tři tisíce.
Pokud jde o otázky kvaliﬁkace metropolitních policistů a o požadavky na jejich
dosažené vzdělání a odbornou přípravu před začleněním do vlastní služby, jsou
u metropolitní policie prakticky stejné jako u Policie České republiky.
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DOPRAVNÍ PODNIK ZVYŠUJE
KVALITU SLUŽEB
Pražané mohou očekávat výrazné zlepšení komfortu v městské hromadné dopravě. Město chce svým obyvatelům
i dalším, kteří hromadnou dopravu využívají, vyjít maximálně vstříc.
Jednou z hlavních výhod pražské hromadné
dopravy je její preference před automobily. Jen
v letošním a následujícím roce hodlá město do
vyhrazení jízdních pruhů pro autobusy, oddělení tramvajových tratí od ostatní dopravy či
úpravy světelné signalizace investovat téměř
dvaatřicet milionů korun. Asi třetinu této
sumy získá Praha z fondů Evropské unie, aktuálním projektem je například vytvoření vysoce
kapacitního autobusového tahu mezi stanicí
metra Želivského a sídlištěm na Jižním Městě.
Dalším cílem města je snížit zdržení tramvají
o osmdesát procent. Jen loni se investovalo do
této oblasti téměř čtyřicet milionů korun.
Garantují snadný nástup
Mezi opatření, která mají zvýšit komfort v hromadné dopravě, patří i garance nízkopodlažních spojů. Ty například urychlují čekání
tramvaje v zastávce – každých pár vteřin, které
se podaří ušetřit v jednotlivých stanicích, je
přitom k dobru. Nově je garantováno dalších
šest tramvajových linek, na kterých budou jezdit nízkopodlažní vozy. Dosud jezdily na trasách linek č. 1, 3 a 24, nyní budou jezdit také
na linkách č. 2, 8, 10, 15, 19 a 26. Garantované
spoje jsou označeny v jízdním řádu i na čele
vozu symbolem invalidního vozíku.
Mezi další zkvalitnění, která pražský Dopravní
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podnik zavedl pro své cestující už ke konci loňského roku, patří například i bezplatná informační linka. Na telefonním čísle 800 19 18 17
získává cestující veškeré potřebné informace
o cenách jízdného, bezbariérových přístupech
a podobně. Vylepšený je i vyhledávač spojení,
který může pomoci při hledání čistě bezbariérového spojení po Praze i okolí, dostupný je na
internetových stránkách dopravce www.dpp.
cz. Pomoci má jak invalidům, tak i maminkám, které chtějí cestovat s kočárkem.
SMS jízdenka i nové tratě
Mezi doslova revoluční kroky se pak řadí spuštění systému SMS jízdenek, který od konce
loňského roku umožňuje zakoupit si jízdenku
přímo ve voze. Stačí k tomu mít mobilní telefon, po odeslání správného zadání pak získá
cestující platný doklad o zaplacení formou
textové zprávy.
Pracuje se také na rozšíření samotné sítě
MHD: během několika let se mohou Pražané
těšit na nové tramvajové tratě, mezi prvními to
bude prodloužení dosavadní trati až ke stanici metra Radlická - podzim 2008. Významně
se už v letošním roce rozroste i trasa metra C,
následovat ji bude prodloužení metra z nynější konečné na Dejvické směrem k nemocnici
v Motole a Letišti Praha a také zcela nová trasa

D, která by měla spojit centrum metropole se
sídlišti Novodvorská a Písnice.
Modernizace vozového parku
Starší a již opotřebované tramvaje a autobusy
město nahradí novými typy. Do roku 2010
pražský magistrát investuje do 33 nových
tramvají typu 14T a do roku 2017 bude brázdit pražské ulice 250 nových tramvají typu
15T. Pražský Dopravní podnik také plánuje
nákup 620 nových autobusů.
„Celkovou hodnotu kontraktu na nové tramvaje lze odhadnout včetně inﬂace na přibližně
šestnáct miliard korun bez DPH,“ informoval
radní Radovan Šteiner, do jehož kompetence
doprava v hlavním městě spadá. Doplnil, že
běžně opotřebovaná vozidla a nahrazená vozidla budou buď zlikvidována předáním do
šrotu, nebo pokud budou v přijatelném technickém stavu, budou prodána. V současnosti
Praha disponuje celkem 958 vozy. Než bude
vozový park obnoven, čeká tramvaje podle
radního modernizace a běžná údržba, aby odpovídaly zvýšeným nárokům veřejnosti.
Do roku 2011 by se mělo modernizovat až
padesát vozů ročně. Na modernizaci tramvají T3 se počítá s částkou přibližně 5 800 000
korun za jeden vůz. V případě potřeby nové
karoserie se cena zvyšuje až na částku zhruba 6,7 milionu korun, a pokud jde o částečně
nízkopodlažní karoserii, dosahuje cena až 9,8
mil. korun za vagón. Doposud bylo vynakládáno ročně na úpravy 300 milionů korun bez
DPH. Upřesnil, že rekonstrukce spočívá nejen v úpravě vozidla po stránce elektrické, ale
i v repasi karoserie včetně případného provedení částečně nízkopodlažní konstrukce.
Omlazeny mají být také pražské autobusy.
Stáří vozidel dosahuje v průměru 8,55 roku.
Tento stav není uspokojivý, a proto Dopravní podnik hlavního města Prahy připravuje
v současné době veřejnou zakázkou na nákup
620 autobusů s opcí sto vozů v letech 2008 až
2013. Odhadovaná cena za nové vozy představuje 3,7 miliardy korun bez DPH. Pořizovací
cena za jeden standardní nízkopodlažní autobus činila podle posledního výběrového řízení
více než 5,4 milionů korun a za kloubový nízkopodlažní 7,8 milionů korun.

100
LETVE
AUTOBUSŮ
V PRAZE
110
LET
SLUŽBÁCH
MĚSTA

100 LET AUTOBUSŮ V PRAZE
Už od počátku tramvajového provozu v Praze se marně dožadovala svého spojení oblast
Hradčan a části Malé Strany. Správní rada Elektrických podniků ale jen s obtížemi
hledala vhodné technické řešení. Značné stoupání přes 12 % nepřipadalo pro běžnou
pouliční dráhu v úvahu, a tak se zvažovala řešení v podobě ozubnicové dráhy a dokonce
existoval návrh zvláštní lanové dráhy, která by v nejkritičtějším úseku přepravovala
tramvajové vozy s cestujícími.
Ještě než byly zahájeny stavební práce, objevila se znovu myšlenka dopravy autobusové,
či jak se tehdy většinou říkalo - automobilovými omnibusy. Přípravy byly velmi pečlivé,
protože s novým dopravním prostředkem tu
nebyly příliš velké zkušenosti. Proto se nejdříve (vlastně celý rok před zahájením provozu) konaly ve dnech 10, 19. a 23. února 1907
za účasti Elektrických podniků a zástupců
Hradčan a Malé Strany zkušební jízdy, a to
úmyslně za nepříznivého počasí. Vůz zapůjčila ke zkouškám ﬁrma „První český automobilní průmysl a závod importní v Král. Vinohradech“, kterou vlastnil Ing. Julius Ženíšek.
Jízdy se zjevně osvědčily a zavedení nového
dopravního prostředku už nestálo prakticky
nic v cestě.
Dne 27. září 1907 udělil Magistrát královského hlavního města Prahy městské radě
(a jejím prostřednictvím vlastně Elektrickým
podnikům) koncesi k „živnostenskému provozování periodické dopravy osob automobilovými omnibusy s Křižovnického náměstí
v Praze I na Pohořelec v Praze IV.“ Správní
rada podala také nabídkový inzerát na obsazení 8 míst řidičů (chauﬀerů) autobusů a 5
průvodčích. Plat řidičů stanovila na 32 K týdně, plat průvodčích na 2,80 K denně.

Dne 7. března 1908 v 8 hodin ráno se Nerudovou ulicí na Malé Straně poprvé rozjel
autobus Elektrických podniků královského
hlavního města Prahy. První linka neměla
žádné označení. Na vozech byl pouze nápis
Omnibusy král. hlav. Města Prahy, patrně až
o něco později byly do oken zavěšeny malé
tabulky s názvy konečných stanic. Na trati
z Malostranského náměstí přes Hradčanské

náměstí, Zámeckou ulici, Kostel sv. Kajetána,
Rampu, Královský hrad, Toskánský palác,
Loretánské náměstí, Úvoz a Pohořelec (též
označována jako Hradčany). Jejich názvy byly
stanoveny v koncesi z roku 1907. Další navržená zastávka, Loretánská ulice, zřejmě odpadla. Linka byla dlouhá 1600 m a v provozu

byla každý den od 6 hodin ráno do čtvrt na
jedenáct večer (poslední spoj z Pohořelce).
Jezdilo se v intervalu 15 minut a za jízdu zaplatil dospělý cestující 20 haléřů. Dítě do 10 let
12 haléřů. Přestup na elektrickou dráhu nebyl
možný. Vzhledem k tomu, že byly dodány zatím jen dva vozy, mohl být provoz na první
autobusové lince zahájen zatím jen na části
původně navržené trasy, mezi Malostranským
náměstím a Země braneckými kasárnami na
Pohořelci.
(20. března byl dodán třetí autobus od ﬁrmy
Gaggnau, takže bylo možné od 1. května 1908
linku prodloužit přes Karlův most na Křižovnické náměstí. V novém úseku se tak objevil
již čtvrtý prostředek veřejné dopravy. Po omnibusech zde jezdila v letech 1883–1905 koněspřežná tramvaj, která na obou předmostích
s ohledem na prudký sklon tratě vyžadovala
tzv. přípřež. V roce 1905 byla koňka po dlouhém hledání technického řešení, které by bralo estetický ohled na starobylý most, nahrazena Křižíkovým systémem elektrické dráhy
se spodním kontaktovým přívodem proudu.
Jednalo se ale o technicky náročné a bohužel
velmi poruchové zařízení, což mělo za následek nesnáze s pravidelností zdejší tramvajové
linky. Proto se zavedení autobusové v dané

▼ Autobus Ariés z roku 1908

▲ Autobus Laurin & Klement HOP z roku
1908 v holešovické centrále.
době zdálo být nejvýhodnějším řešením. Autobusová linka po tomto prodloužení dosáhla
celkové délky 2,268 km. Poslední autobus,
francouzský Ariés, Elektrické podniky obdržely až 7. května.

www.dpp.cz
Zdroj: Publikace Pražské autobusy 1925–2005, autoři: P. Fojtík a F. Prošek
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DOPRAVNÍ NEHODY V PRAZE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEHODÁCH NA ÚZEMÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2007
Vývoj dopravní nehodovosti v loňském roce byl v celkovém hodnocení oproti
roku 2006 příznivý. V absolutním počtu dopravních nehod, počtu usmrcených
a počtu zraněných osob došlo oproti roku 2006 k poklesu. Naopak k nárůstu
došlo v počtu dopravních nehod, kde byl zjištěn u účastníků alkohol.
V kontextu údajů od roku 2007 bylo při dopravních nehodách nejméně osob usmrcených, těžce zraněných i lehce zraněných. Počet dopravních nehod byl 3. nejnižší po roce
2004, kdy bylo zpracováno 29 598 případů
a roce 2005, kdy došlo k 33 349 dopravním
nehodám.
Podle údajů počítačového systému evidence
dopravních nehod v silničním provozu bylo
v roce 2007 na území hlavního města Prahy
zpracováno celkem 33 484 nehody, při kterých bylo:
usmrceno
33 osob
těžce zraněno
352 osob
lehce zraněno
1923 osob
Odhad způsobené škody je ve výši
1 553 068 800,- Kč
Porovnání hodnot základních ukazatelů
s rokem 2006
Pokles zaznamenáváme u :
počtu nehod o - 1205, t. j. - 3,74 %
počtu usmrcených o - 23, t. j. - 41,07 %
počtu těžce zraněných o -5, t. j. - 1,40 %
počtu lehce zraněných o - 124, t. j. - 6,06 %

stále v průměru dochází na území hlavního
města Prahy v každé 15 minutě a 39 sekundě k dopravní nehodě. Ke zranění účastníka
nehody dochází každou 3 hodinu a 50 minutu. Každý jedenáctý den dochází k usmrcení
osoby.
V historii novodobé statistiky nehod od roku
1989 na území hl. m. Prahy se rok 2007 zapsal jako rok, kdy zemřelo při dopravních
nehodách nejméně účastníků.
V následující tabulce je uveden poměr rozložení nápadu celkového počtu nehod dle
jednotlivých Obvodních ředitelstvích Praha I
– IV v porovnání s rokem 2006 :
Obvodní
ředitelství
Praha I
Praha II
Praha III
Praha IV

Počet DN za Počet DN
rok 2007
za rok 2006
6815
7075
7729
8142
7880
7732
11 060
11 741

Rozdíl
-260
-413
148
-681

Do konce roku 2007 se ze statistického hlediska považuje za usmrcenou osoba, která zemře
na místě nehody, při převozu do nemocnice
nebo nejpozději do 24 hodin po dopravní nehodě.
VÝVOJ ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ NEHOD OD ROKU 1997 (viz. tabulka 1)
I přesto, že v roce 2007 došlo k poklesu počtu
dopravních nehod a taktéž k poklesu osob,
které byly při nehodách usmrceny či zraněny,
Tabulka 1

Rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
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Počet nehod
39 479
42 131
44 192
40 560
34 195
35 888
35 589
29 598
33 349
34 689
33 484

Usmrceno
90
65
74
80
67
82
65
56
61
56
33

Těžce
zraněno
539
353
540
521
452
477
466
428
393
357
352

Lehce zraněno
3721
3568
3558
3260
3521
3679
3509
3313
2603
2047
1923

Hmotná škoda
1 410 574 300
1 760 931 800
1 648 376 300
1 581 199 200
1 658 700 800
1 883 445 600
1 875 381 500
1 799 100 000
1 890 800 000
1 814 789 600
1 553 068 800

NEHODY PODLE ZAVINĚNÍ
V počtu usmrcených podle sledovaných
údajů, jednoznačně vyplývá, že převážnou
většinu nehod (97,33 %) zavinili řidiči motorových vozidel, kdy nezanedbatelný podíl na
nehodovosti má také střet se zvěří (126 případů) a uplatněná technická závada na vozidle,
jako příčina dopravní nehody. Řidiči uplatnili
závadu ve 115 případech.
Dále jsou uvedeny některé kategorie řidičů
uvedených při dopravních nehodách :
• řidiči osobních vozidel 23 182 DN
• řidiči nákladních vozidel 4335 DN
• řidiči autobusů 604 DN
• řidiči motocyklů a mopedů 249 DN
• cyklisté 61 DN
• nezjištěno, řidič ujel 3989 DN
Ze statistik vyplývá, že v roce 2007 ujelo z místa nehod 3989 řidičů – pachatelů, což je v celkovém součtu o 34 případů méně než v roce
2006. Při těchto nehodách byla jedna osoba
usmrcena, 22 osob utrpělo těžká a 95 lehká
zranění. Oproti roku 2006 došlo v těchto případech k nárůstu počtu usmrcených o 1 osobu,
u těžce zraněných o 10 osob. Naopak u lehce
zraněných dochází k poklesu o 12 osob.
Usmrcení podle kategorií účastníků silničního provozu v roce 2007 je v porovnání s rokem 2006.
HLAVNÍ PŘÍČINY DOPRAVNÍCH
NEHOD (viz. tabulka 2)
V roce 2007 bylo nejčetnější příčinou dopravních nehod na území hl. m. Prahy nedodržení
bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem – 8918
nehod a dále nevěnování potřebné pozornosti
při řízení vozidla – 6503 případů a jako třetí
jsou následky, způsobené nedáním přednosti
v jízdě při přejíždění z pruhu do pruhu – 2901
nehod.
Jako nejtragičtější příčina byla dále nevěnování potřebné pozornosti při řízení vozidla, kdy
byly 2 osoby usmrceny, 30 osob utrpělo těžká
a 148 lehká zranění. V komplexním hodnocení řidičů jako druhá nejvýznamnější příčina
je nedání přednosti chodci na vyznačeném
přechodu, kde došlo k 68 těžkým zraněním
a 163 lehkým poraněním chodců.
V tabulce 1 je uveden přehled 15 nejčetněj-
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ších příčin nehod řidičů motorových vozidel
na území hlavního města Prahy
NEHODY ZAVINĚNÉ POD VLIVEM
ALKOHOLU
V roce 2007 zjistili policisté požití alkoholických nápojů u účastníků dopravních nehod
celkem v 724 případech, kdy oproti roku
2006 došlo k rapidnímu nárůstu a to o 168
případů. U řidičů motorových vozidel – pachatelů DN – bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před nehodou v 665 případech,
což je o 153 případů více než v roce 2006. Při
nich došlo k usmrcení 1 osoby, 11 těžkým
a 104 lehkým zraněním. U chodců byl zjištěn alkohol v 52 případech, kdy opět došlo
k nárůstu počtu osob o 12. Při tomto bylo
5 osob těžce a 42 lehce zraněno. U cyklistů
bylo zjištěno požití alkoholických nápojů v 5
případech, což je o 2 více než v předchozím
roce.
Ve statistice jsou uvedené počty případů na
jednotlivé účastníky DN, kteří byli pod vlivem alkoholu v porovnání s rokem 2006.
Jak je patrno, vyjma řidičů motocyklů a autobusů, v ostatních kategoriích v roce 2007
dochází k nárůstu počtu účastníků DN, kteří byli v době dopravní nehody pod vlivem
alkoholu.
NEHODY ZAVINĚNÉ CHODCI
A S ÚČASTÍ CHODCE
Obecně vzato, chodci v silničním provozu
představují nejméně chráněnou kategorii
před působením mechanismu nehody, přitom sami patří k poměrně významné skupině
pachatelů. V roce 2007 zavinili chodci celkem 311 dopravních nehod, t.j. 0,93 %, kdy
ve sledovaných ukazatelích zavinění ostatními účastníky nehod jsou chodci po řidičích
motorových vozidel na druhém místě. Je
nutno konstatovat, že oproti roku 2006 došlo
u nehod zaviněných chodci k poklesu zaviněných případů nehod chodci o 17. Při těchto
nehodách bylo 13 lidí usmrceno, což je o 1
osobu více než v roce 2006. Naopak dochází
k poklesu těžce zraněných o 1 osobu (došlo
k 62 zraněním). Lehce zraněných osob bylo
197 (pokles o 32 osoby). Při těchto nehodách

bylo 52 chodců pod vlivem alkoholu, kdy
došlo oproti roku 2006 k rapidnímu nárůstu
počtu a to o 12 případů.
Ve srovnání s celkovými počty dopravních
nehod v celé ČR vychází hlavní město Praha
hůře, neboť v rámci celého území ČR chodci
zavinili celkem 1576 nehod z celkového počtu
nehod 182 736, t.j. 0,86 %. Z tohoto srovnání
vyplývá, že v Praze chodci zavinili 19,73 %
z celkového počtu těchto nehod.
Děti – chodci se podílely vlastním zaviněním
ve 43 případech, což je pokles o 2 případy
oproti roku 2006. Při těchto nehodách bylo 9
dětí těžce zraněno (nárůst o 3 případy) a 33
lehce zraněno (pokles o 6 případů). V roce
2007 nedošlo ani k jednomu úmrtí při těchto
zaviněných nehodách oproti roku 2006, kdy
zemřelo jedno dítě.
Na celkovém počtu dopravních nehod zaviněných chodci se podíleli:
• muži - 166 případů
• ženy - 84 případů
• děti do 15 let - 41 případů
• skupina chodců - žádný případ
• jiná skupina - 20 případů
V roce 2007 došlo k 232 dopravním nehodám, ke kterým došlo na vyznačeném přechodu pro chodce a jejichž příčinou bylo
„nedání přednosti chodci na vyznačeném

přechodu“. V následující tabulce je znázorněn
vývoj nehodovosti včetně následků při těchto
nehodách od roku 2000.
ČASOVÉ ROZLOŽENÍ DOPRAVNÍCH
NEHOD (viz. tabulka 5 a 7)
Vývoj dopravní nehodovosti v roce 2007
oproti roku 2006 se ze statistického hlediska
dá považovat za příznivý, neboť v roce 2007
bylo zpracováno na území hl.m.Prahy oproti roku 2006 o 1205 nehod méně, t.j. o 3,48 %.
Tyto údaje se dají připsat zvláště mírnému
průběhu zimních měsíců v roce 2007, kdy
de facto nedošlo téměř k žádné sněhové
kalamitě v delším časovém úseku. Pokud
bychom se však zaměřili na měsíční počty
nehod za období let 2005–2007, docházíme k závěru, že od počátku II. pololetí roku
2006, tzn. po nabytí účinnosti novely zák. č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dochází k rapidnímu poklesu
nápadu DN, avšak již další rok tento stav
opět narůstá. Pro názornost jsou uplynulé
3 roky rozděleny na jednotlivá pololetí tak,
aby byly zřejmé údaje o vývoji nehodovosti
(viz. tabulka 5 a 7).
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Tabulka 2

Příčina nehod řidičů motorových vozidel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nedodržení bezpečnostní vzdálenosti za vozidlem
Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Nedání přednosti při přejíždění z pruhu do pruhu
Jiný druh nesprávné jízdy
Nedání přednosti proti DZ „Dej přednost v jízdě“
Nesprávné otáčení nebo couvání
Nedání přednosti při otáčení nebo couvání
Nedání přednosti při odbočování vlevo
Nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
Vyhýbání se bez dostatečné vůle
Nedání přednosti vozidlu přijíždějícímu zprava
Jízda na červené světlo SSZ
Jízda po nesprávné straně vozovky, protisměr
Nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky
Nedání přednosti při zařazování do proudu jedoucích vozidel

Počet nehod
8918
6503
2901
1804
1760
1726
1535
1023
913
696
577
493
438
362
360
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Tabulka 4: Usmrcení dle kategorií účastníků silničního provozu v r. 2007 v porovnání s r. 2006
Rok 2007
13
2
0
18
33

Kategorie
Řidič
Spolujezdec
Cyklista
Chodec
Celkem

Rok 2006
25
6
0
25
56

Rozdíl
- 12
-4
0
-7
- 23

t.j. %
- 48,0 %
- 66,6 %
0
- 28,0 %
- 41,1 %

Tabulka 5: Časové rozložení dopravních nehod
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
1. pololetí celkem

Rok 2005
2623
2538
2575
2605
2888
2771
16 000

Rok 2006
2946
2930
3526
3231
3474
3507
19 614

Rok 2007
2448
2262
2765
2846
2949
2890
16 160

Lehce zraněno
132
232
235
199
206
176
157
162

Nezraněno
0
2
2
2
0
10
5
15

Rok 2006
1742
2263
2415
3076
2935
2644
15 075

Rok 2007
2554
2708
3024
2993
3295
2750
17 324

Tabulka 6: Vývoj nehodovosti a jejich následků od roku 2000

V celkovém průměru celého kalendářního
roku je nejvíce zatíženým dnem, stejně jako
v roce 2006 z pohledu šetřených dopravních
nehod pondělí, kdy v roce 2007 policisté šetřili celkem 5815 nehod. V pořadí četnosti
nápadu dopravních nehod následuje čtvrtek s 5712 nehodami, středa s 5692 případy a úterý s 5638 nehodami. Z pracovních
dní bylo zpracováno nejméně nehod v pátek a to 5547 případů. Standardně v sobotu
a neděli dochází k rapidně menšímu počtu
nehod, kdy nejlépe jsou na tom neděle, kdy
padlo „pouze“ 2261 nehod. O sobotách došlo
k 2819 nehodám.
K nejvíce smrtelných zranění došlo v pondělí a v úterý (po 6 usmrcených osobách).
Naopak k nejmenšímu počtu usmrcených
došlo ve středu, kdy byly usmrceny 2 osoby.
V sobotu došlo k největšímu počtu dopravních nehod, při kterých účastník požil alkoholické nápoje. Toto bylo zjištěno ve 128
případech. Hned za sobotou následují se 112
případy pátek a pondělí, naopak k nejmen-

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Počet DN
183
319
324
261
260
231
197
232

Usmrceno
6
11
9
6
5
9
5
0

Těžce zraněno
57
82
87
67
62
47
47
68

Tabulka 7: Časové rozložení nehod
Měsíc
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
2. pololetí celkem

Rok 2005
2326
2578
2922
3092
3102
3329
17 349

šímu počtu DN pod vlivem alkoholu došlo
v úterý, kdy policisté šetřili 78 případů.
MÍSTA A ÚSEKY S NEJVYŠŠÍM
NÁPADEM DOPRAVNÍCH NEHOD
Stejně jako v předchozím roce i v roce 2007
došlo k nejvyššímu počtu dopravních nehod
na křížení Jižní spojky a ulice 5. května, kde

policisté šetřili celkem 112 dopravních nehod,
při kterých byla 1 osoba těžce zraněna a 1 osoba
lehce zraněna. Z toho vyplývá, že zde dochází
k lehčím střetům vozidel, při kterých byla odhadnuta škoda ve výši 5 670 000 Kč, tzn. v průměru 50 625 Kč na jednu nehodu. Oproti roku
2006 zde došlo k poklesu o 29 případů. Jako
druhé nejhorší místo v Praze je křižovatka
Pod Chodovem – Ryšavého, kde došlo k 86
nehodám, při kterých bylo 6 osob lehce zraněno a hmotná škoda zde byla odhadnuta na
3 022 500 Kč.
Na sledovaných úsecích komunikací mezi
křižovatkami byl v roce 2007 nejnebezpečnější úsek ulice Brněnské mezi sjezdem na
Chodovec a přípojkou Chodov, kde došlo
k 185 nehodám, při kterých byla jedna osoba
těžce a 9 osob lehce zraněno. Hmotná škoda
se zde vyšplhala na 12 883 500 Kč a jako druhý nejnebezpečnější úsek na území hlavního
města Prahy je dálnice D1 mezi sjezdem na
Šeberov a hranicí Prahy, kde došlo k 170
nehodám, při kterých bylo 11 osob lehce
zraněno. Hmotná škoda zde vyšplhala na
13 213 500 Kč.
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METROBUSY V PRAZE

AUTOBUSY S „ABSOLUTNÍ“ PŘEDNOSTÍ
Ropid, společnost, která má organizaci pražské hromadné dopravy na starosti, připravuje pro cestující
zejména z okrajových částí, kde nejezdí tramvaje, nový druh spojení. Takzvané metropolitní autobusové
linky, zkráceně metrobusy.
Linky mají mít podle představ Ropidu před
ostatními auty v ulicích přednost. Ať už pomocí vyhrazených pruhů nebo úpravou semaforů, kde jim automaticky naskočí zelená.
Autobusy by mohly jezdit i po tramvajových
kolejích.
Tím budou spoje rychlejší, ale také se bude
lidem jednodušeji přestupovat na společných
zastávkách s tramvajemi.
Podobných úprav se už dočkala linka 176
po rekonstrukci křižovatky na Palackého
náměstí. Zatímco dříve popojížděly autobusy v zácpě před Jiráskovým mostem, dnes
kolony jednoduše objedou po kolejích mezi
Karlovým a Jiráskovým náměstím. Nyní se
toto opatření připravuje v Chodovské ulici
v Záběhlicích.
Rychlé linky by měly také například spojit
Suchdol s Dejvicemi nebo Jižní Město s Vršovicemi – tedy ty čtvrti, kde by mohla v budoucnu jezdit tramvaj.
Mají tvořit páteř autobusobé dopravy ve městě. Za základ budoucích metrobusů lze považovat třeba současné trasy linek 136, 139,
174, 177, 217, 107, 119, 140 nebo 253. V řadě
případů dojde k úpravám tras nebo sloučení
některých souběžných linek.
Na spoje mají být nasazovány kloubové autobusy, do nichž se vejde více lidí. Konkrétní
intervaly se dolaďují, nicméně základem je
6 minut v ranní špičce a 7 a půl minuty v odpolední. Mimo špičku se uvažuje o intervalu
15 minut.
Podobné „rychlé“ linky již v Praze jezdily.
Třeba mezi Modřany a Kačerovem jezdila
před několika lety v ranní špičce linka 157,
která zastavovala jen v Modřanech a pak až
u stanice metra. Jezdila pouze jedním směrem, zpět do Modřan jezdily autobusy bez
cestujících.
„Rychlé“ linky jezdily i po povodních, kdy
autobusy suplovaly metro a měly v ulicích vyhrazené pruhy.
Praha se při plánování metrobusů inspirovala
v zahraničí – v Mnichově, Berlíně či Hamburku, kde tamní dopravní podniky zavedením
páteřních linek dokázaly do MHD nalákat
nové cestující.
Ze zahraničních zkušeností jednoznačně vyplývá, že jednoduchý a přehledný systém páteřních linek s krátkým intervalem je pro lidi
atraktivnější.

Je i úspornější, protože provozování nepřehledně velkého množství linek s různou trasou a dlouhými intervaly má za následek poloprázdné vozy. Zvlášť když autobusové linky
kopírují jiný druh veřejné dopravy.
O metrobusech se hovoří také v obcích kolem
Prahy. V Jesenici či Psárech na jih od hlavního města prosazují tento druh dopravy již
čtyři roky. Uvažuje se o tom, že by linky vedly
po zcela nových silnicích, kam by jiná auta
nemohla.
Autobus s přívěsem
Na termín „metrobus“ si mohou Pražané pamatovat ještě v jiném textu. Ještě v sedmdesátých letech byly totiž v ulicích k vidění autobusy s vlekem bez motoru. Nasazovány byly
například na trasu z Prahy do Kladna.
Nyní se hovoří o tom, že by se i tento druh
dopravy do českých měst vrátil. „Autobusy
s vlekem jsou určitě řešením pro místa, kde
je silná doprava a nejsou peníze na to, stavět
třeba tramvaj.“ Velkokapacitní vozy by své využití našly jistě i u příměstských linek.
Nejdřív by se ovšem musel změnit zákon, který přívěsy za autobusy nepovoluje.
Praha o vlecích v tuto chvíli nepřemýšlí.
Vleky mají přitom pro dopravce řadu výhod
– jejich provozem mohou výrazně ušetřit,
protože svezou až 80 pasažérů navíc. Díky
tomu by lépe zvládly dopravní špičky. Přívěsy s cestujícími jezdí například v rakouském
Innsbrucku.
Je to alternativa místo dodatečných spojů
v ranních a večerních špičkách, kdy je více
cestujících. Do jedné soupravy s vlekem se
vejde až 195 lidí.

Metrobusy v Praze
Co znamenají metrobusy
Uvažuje se o zavedení zhruba třiceti linek, jež
by tvořily páteř autobusové dopravy. Doplnily
by tramvaje a metro.
V čem budou rychlejší
Mají jezdit ve vyhrazených pruzích, po kolejích a mají mít na křižovatkách přednost. Nebudou stavět na všech zastávkách.
Jaké budou intervaly
V ranní špičce 6 minut, v odpolední 7,5 minuty. Mimo špičku pak budou jezdit po 15
minutách.
Kdy začnou jezdit
Nultá etapa (nové intervaly i vozy, ale označení ještě staré) se připravuje k 9. květnu, kdy
začne metro C jezdit do Letňan.

Návrhy některých linek
Kunratice-Ďáblice
po trase dnešní linky 136
Chodov-Bohnice
po trase dnešní linky 177
Smíchov-Suchdol
po trase linek 217 a 107
Dejvice-Ruzyně
po trase dnešní linky 119
Libeň-Čakovice
po trase dnešní linky 140
Modřany-Smíchov
po trase dnešní linky 253
Modřany-Žižkov
po trase dnešní linky 139
Letná-Velká Ohrada
po trase dnešní linky 174
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České dráhy vstupují do projektu EUROKLÍČ
Cílem mezinárodního projektu EUROKLÍČ je na důležitých místech postupně zpřístupnit sociální zařízení a schodišťové
plošiny handicapovaným pomocí univerzálního „euroklíče“. V Evropě je v současné době registrováno přibližně sto tisíc
„eurozámků“. „Smyslem projektu je, aby handicapovaní občané měli jednodušší přístup na mnoho míst – na nádraží, do
muzeí, do kin či na úřady. Jedním klíčem mohou otevřít toalety nebo spustit schodišťovou plošinu. Důležité je, aby tento
drobný klíč v budoucnu snížil nejistotu všech handicapovaných, kteří se chtějí co nejvolněji pohybovat po našich městech
a obcích,“ říká hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.
Sociální zařízení, výtahy nebo schodišťové
plošiny na nádražích Českých drah i na jiných
veřejných místech jsou bohužel často terčem
vandalů, proto je nutné je zamykat. Euroklíč
tak umožní handicapovaným použít toalety, aniž by museli žádat zaměstnance ČD
o klíč, a zároveň zůstane účelně ochráněn
majetek Českých drah. Vůbec první eurozámek byl nainstalován právě na nádraží ve
Stránčicích.
„Zpřístupňování železnice handicapovaným
patří k našim prioritám, ve Středočeském
kraji teď instalujeme osm eurozámků. Půjde
například o Kladno, Benešov, Vlašim, Zruč
nad Sázavou nebo Poděbrady,“ říká Petr Žaluda, generální ředitel Českých drah. „Středočeský kraj se jako první v republice chopil zavádění euroklíčů ve velkém, jsem rád, že můžeme
takto úzce spolupracovat.“ Projekt ﬁnancuje
Evropská unie ze strukturálních fondů a koordinuje Národní rada osob se zdravotním
pojištěním ČR ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v ČR. „Národní rada podporuje projekt EUROKLÍČe velmi intenzivně,
protože pomáhá lidem s tělesným postižením
cestovat bez stresu a v pohodlí. Jsme moc rádi,
že se do tohoto celorepublikového projektu zapojily také České dráhy,“ uzavírá Václav Krása,
předseda NRZP ČR.

▲ Speciální nástupní plošina
Nový web pro handicapované
České dráhy minulý měsíc spustily upravené internetové stránky pro handicapované
cestující na adrese www.cd.cz/bezprekazek.
Stránky jsou vytvořeny na základě konzultací
s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a odpovídají i požadavkům nevidomých. Uživatelé na nich najdou také on-line

▲ Vlaková souprava s nástupní plošinou v rámci projektu Euroklíč.
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formulář, přes který si mohou cestující na vozíku objednat svou cestu a asistenci zaměstnanců ČD při nástupu do vlaku.
Na stránkách jsou všechny důležité informace od souhrnu vlakových spojů, které jsou
vybaveny vozy a zařízením pro vozíčkáře,
přes seznamy bezbariérových stanic a stanic
se zdvižnou plošinou, přímé telefonní kon-

▲ Výtah, který handicapované vyveze až na
vlakové nástupiště.

ČESKÉ DRÁHY

▲ Nádraží Libeň je kompletně připraveno pro handicapované cestující
takty na nádraží, až po informace o tom, jak
jsou vozy pro zdravotně postižené vybaveny
a kolik za cestu handicapovaní zaplatí.
Internetové stránky www.cd.cz/bezprekazek
maximálně zohledňují mezinárodní pravidla
Blind Friendly Web. Prakticky to znamená,
že si mohou zrakově postižení nechat celý
text nahlas přečíst pomocí tzv. Screen Readeru, tedy „mluvící hlavy“.
Aby nebyli cestující zaskočeni nečekanými
přestupy kvůli stavebním pracím na tratích, je
aktuální přehled výluk zveřejňován na www.
cd.cz/vyluky.
Lidský přístup techniku nenahradí
České dráhy zahájily školení zaměstnanců
v železničních stanicích, kteří se učí vidět
provoz očima zdravotně postižených cestujících. Cílem školení je naučit zaměstnance
vidět překážky tam, kde je nejsou zvyklí hledat,
a také považovat služby pro zdravotně postižené za zcela standardní. Nejde jen o nasazování
souprav, které usnadní cestování vozíčkářům

nebo jinak handicapovaným lidem, ale o to,
umět se dívat jejich očima a všímat si zdánlivých maličkostí, které jim mohou udělat
cestu neprůchodnou.
Školení má také motivovat zaměstnance, aby
se snažili překonávat vlastní předsudky při
jednání se zdravotně postiženými. Zaměstnanci se trénují v umění naslouchat, vyjádřit podporu, nestydět se a nebýt lhostejní
k potřebám handicapovaných.
Nové vlaky jsou standardně bez bariér
České dráhy vypravují v tomto jízdním řádu
přes osm tisíc vlaků denně, přibližně 10 %
z nich umožňuje bezproblémové cestování
i vozíčkářům. Jen v Praze a okolí vyjíždí
v pracovní dny přes 500 spojů vhodných
pro vozíčkáře. Vlaky, které dnes České dráhy
nakupují, jsou standardně vybaveny prostory
pro vozíčkáře, včetně náležitě upraveného
sociálního zařízení. Aktuálně mají České dráhy 193 vozů nebo souprav, které svezou pohodlně vozíčkáře v oddílu pro cestující, a do
kterých vozíčkáři bez komplikací nastoupí.
Do konce roku počet takto upravených souprav převýší číslo dvě stě dvacet.
„Pravidelně jezdí vozíčkáři v pendolinu mezi
Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem. Nejde
ale jen o dálkové vlaky, které jsou často vybaveny speciálními plošinami pro nástup vozíčkářů.
Na regionálních tratích v celé České republice
jezdí už přes 40 Regionov. V Praze, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jezdí patrové klimatizované jednotky CityElefant, které
mají pro vozíčkáře speciální plošiny i sociální
zařízení,“ doplňuje za České dráhy generální
ředitel Petr Žaluda.

ČESKÉ DRÁHY
▲ Generální ředitel ČD P. Žaluda v rozhovoru s hejtmanem Středočeského kraje P. Bendlem při
předváděcí jízdě vlakové soupravy projektu Euroklíč.
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VRÁTÍ SE NÁDRAŽÍ NA TĚŠNOV?
Pražská železnice V centru města byla dříve tři nádraží. Jedno z nich muselo
ustoupit autům. Také se plánovalo, že by se zbourala všechna a vzniklo jedno ústřední
nádraží u Florence. Z toho sešlo. Nyní se pražská nádraží začínají měnit na obchodní
a společenská centra.
Těšnovem otřásl mohutný výbuch a budova bývalého nádraží s obrovským rachotem zmizela v oblaku prachu. Psal se 16.
březen roku 1985 a třaskavina ukončila
více než stoletou historii Denisova nádraží, jež stávalo v místech dnešní tramvajové
smyčky na Těšnově.
Památkáři dosud nemohou tehdejším
představitelům města odpustit, že budovu strhli, a dokonce to považují za jeden
z „nejdrastičtějších“ zásahů do kulturní
podoby Prahy. Nyní se hovoří o tom, že
by se budova znovu postavila.
Nádraží Praha:
dvě nástupiště nad sebou
Nádraží na Těšnově fungovalo do sedmdesátých let minulého století pro cestující
zajíždějící do centra metropole vlakem
souběžně s Masarykovým a Hlavním
nádražím – ty měl přitom podle plánů
některých dopravních inženýrů potkat
stejný osud.
Jak klasicistní budovu Masarykova nádraží, tak i secesní Fantovu budovu nádraží
hlavního měla zničit trhavina a bagry.
„V šedesátých letech tehdejší ministerstvo
uvažovalo o tom, že by místo těchto tří
nádraží bylo jedno, které by se nazývalo
Ústředním.
Ústřední nádraží mělo vyrůst pod Vítkovem v místech, kde dnes Správa železnič-

ní dopravní cesty staví nový železniční uzel
– tedy mezi Seifertovou ulicí a autobusovým
nádražím na Florenci.
Aby nové nádraží dokázalo pojmout všechny
spoje, uvažovalo se o tom, že by bylo dvoupatrové. Tedy že by mělo dvě nástupiště nad
sebou. Vlaky přijíždějící z jihu by stavěly
v jednom patře a vlaky ze severu pak v druhém patře.
Přímo pod nástupišti pak měly vzniknout
přestupní stanice metra. Podle plánů měli mít
cestující možnost přestoupit z vlaku rovnou
na tři linky metra. Tehdy se uvažovalo o tom,
že by se zde křížila linka C a B, jejichž trasa
v tehdejších plánech se od té současné příliš
neliší, a také trasy A, která ale měla vést od
Vršovic přes Vinohrady a pak dále na Letnou
a do Dejvic.
Z plánů sice sešlo, ale přesto jedno nádraží
z mapy zmizelo. To Denisovo, pojmenované
po významném francouzském historikovi
a slavistovi Ernestu Denisovi.
Poslední osobní vlak odjel z nádraží 1. července 1972 a opuštěná novorenesanční budova s monumentálním vstupem se sloupy
z roku 1875 poté postupně chátrala. V sedmdesátých letech byla část nádražní budovy
zbourána kvůli výstavbě magistrály a tramvajové trati na Hlávkův most. Přestože architekti zpracovali studie na záchranu budovy
tím, že by ji pootočili a přestavěli na muzeum,
nikdy se tak nestalo. Před deﬁnitivní demolicí

byla z budovy odmontována výzdoba, jež je
dnes v depozitářích Muzea hlavního města
Prahy a Národního muzea, a na Těšnov přijely buldozery…
Denisovo nádraží, které dnes „přežívá“ pouze v pamětech Pražanů a na fotograﬁích,
však možná čeká znovuzrození. Alespoň
o to usiluje Společnost o znovuzrození torza Denisova nádraží. Zástupci společnosti
navrhují, aby byla na Těšnově postavena
přední fasáda hlavní budovy a za ní pak
prosklená hala. K jakých účelům pak bude
budova sloužit, to se rozhodne až v roce
2010, až se bude schvalovat územní plán.
Může to být informační centrum pro olympijské hry nebo něco jiného.
Monumentální průčelí by také mohlo být
vstupem do plánovaného oceanária, jež by
se zde postavilo místo na Letné, kde proti
němu lidé bojují.
Z Prahy mělo zmizet i Masarykovo nádraží,
o jehož demolici se uvažovalo ještě v devadesátých letech minulého století. Hovořilo
se o tom, že vlaky by místo sem zajížděly na
Hlavní nádraží a koleje mezi ulicí Na Florenci a Hybernskou ulicí by vytrhaly bagry.
Také se uvažovalo o tom, že by se nádražní
budova proměnila na obchodní nebo administrativní centrum a v místech, kde dnes
vlaky drkotají přes výhybky, by se postavily
nové obytné domy.
Ale o tom se však v současné době neuvažuje. Vlaky sem budou i nadále zajíždět, ale
budovu čeká velká rekonstrukce.
Do Holešovic nebo na „hlavák“?
Z nápadů na radikální přestavbu pražské
železniční sítě nakonec sešlo. Vlaky dnes
zajíždějí na Hlavní nádraží, ale ne všechny.
Regionální spoje ze směru od Kolína či od
Kladna končí na Masarykově nádraží, důležité rychlíky končí zase v Holešovicích. A to
proto, že mezi Hlavním a holešovických
nádražím nevede přímá trať a vlaky mohou
jezdit pouze oklikou přes Libeň.
To se má změnit. Hlavní nádraží nabude na
významu po dokončení železničního uzlu
pod Vítkovem letos v zimě.

ČESKÉ DRÁHY
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Příměstské vlaky se dočkaly loga se symbolem S
Systém značení příměstských železničních spojů a zmodernizovaná železniční zastávka v Praze-Běchovicích – to jsou
zatím nejviditelnější změny v příměstské dopravě, kterých si cestující mohou všimnout. Další novinkou je možnost
zakoupit síťové jízdenky pražské integrované dopravy přímo ve vlacích či u pokladen nádraží.
Už několik týdnů lze v tramvajích, autobusech
a metru slyšet hlášení upozorňující na možnost přestupu na příměstské železniční linky
souborně nazývané „Esko“. Tyto spoje, které jezdí v současné době na jedenácti tratích
a představují často nejjednodušší a nejrychlejší spojení míst ve Středočeském kraji s Prahou, se tak dočkaly jasného označení i vlastního loga se symbolem S. „Intervaly na příměstských tratích se stále zkracují. Podle posledního
jízdního řádu jezdí na nejfrekventovanějších
tratích spoje každou půlhodinu a v ranní špičce díky vloženým vlakům dokonce ještě častěji,“ řekl radní pražského magistrátu Radovan
Šteiner, který má dopravní otázky v hlavním
městě na starosti.
Na příměstských linkách „Eska“ přibývají
nové, moderní soupravy CityElefant a Regionova. Vedle tarifu Českých drah v nich platí tarif Pražské integrované dopravy (PID).
Cena jízdenky PID, kterou lze použít, se liší
podle počtu projetých pásem od pásma P,
které označuje spolu s pásmy O a B samotnou
Prahu, až po pásmo 5. Dojet se dá například
do Českého Brodu, Berouna či Kralup nad
Vltavou.
Novinkou je prodej síťových jízdenek plat-

ných i v pražské MHD u pokladny kteréhokoli nádraží či přímo u průvodčího ve vlaku.
Tyto jízdenky stojí podle doby platnosti od
osmdesáti do sta korun a platí ve vlacích a autobusech spadajících pod pražskou integrovanou dopravu, v metru či tramvajích. Zakoupit
u průvodčího či v pokladnách nádraží lze
i tzv. transferovou jízdenku za 18 Kč, pomocí
které se mohou cestující přepravit MHD mezi
jednotlivými nádražími v centru Prahy (Holešovice-Hlavní nádraží nebo Holešovice-Masarykovo nádraží). Všechny uvedené nové
jízdenky PID platí jen ve spojení s příslušnou
jízdenkou z vlaku.
České dráhy rozšířily také prodej měsíčních
a čtvrtletních kupónů PID pro vnější pásma.
Od 1. února je lze zakoupit stejně jako síťové
jízdenky na každém nádraží. A to nejen ve
stanicích, které spadají pod Pražskou integrovanou dopravu, ale prakticky po celé České republice. Předplatní kupóny nyní vypadají jako
klasická vlaková jízdenka s vytištěnou informací o příslušném počtu pásem a s časovou
platností. Po zakoupení doplňkového kupónu
v podobě vlakové jízdenky tak cestující může
pouze jízdenku přeložit na polovinu a vložit ji
do klasického pouzdra průkazky PID.

České dráhy modernizují
Osobními vlaky Českých drah, a. s., cestuje
ročně 180 milionů cestujících. V této oblasti
se společnost řadí mezi přední dopravce Evropské unie, v počtu cest na jednoho obyvatele patří ČD s velkým náskokem první místo
mezi středoevropskými členskými zeměmi
unie.
ČD v současné době věnují zvýšenou pozornost modernizaci a investicím do železničních stanic a vlaků. Každoročně se investuje
do obnovy stanic a vlaků několik miliard korun. V oblasti modernizace stanic se realizuje
strategie Živá nádraží, která má za cíl zrevita-

lizovat během 10 let všechna klíčová nádraží
v České republice. Nádraží se tak stávají moderními obchodními a společenskými centry
s bohatou nabídkou služeb nesouvisejících
přímo s cestováním.
Velká pozornost je věnována modernizaci
vlaků a zlepšení služeb pro zákazníky železnice. České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky pendolino a to pod značkou špičkového
produktu osobní přepravy evropské úrovně –
SC Pendolino. Pokračuje výroba moderních
patrových příměstských vlaků. Pro regionální tratě jsou modernizovány lehké motorové
vlaky s nabídkou pohodlného cestování také
vozíčkářům, matkám s kočárky a cyklistům
– Regionova. České dráhy také kladou velký důraz na zlepšování a rozšiřování služeb.
V poslední době se tak rozšířila síť půjčoven
jízdních kol ČD a zavedla se možnost rezervace míst v rychlících i pro jízdní kola.
Současně České dráhy rozšiřují internetový
prodej jízdenek. Prostřednictvím internetového eShopu dnes nabízejí jízdenky s rezervací na 60 spojů kategorií IC, EC a SC denně.

Nový generální ředitel ČD
Od 1. února 2008
je novým předsedou představenstva a generálním ředitelem
Českých
drah
Petr Žaluda, dosavadní ředitel
společnosti AXA
pro Českou a Slovenskou republiku. Redakce Pražského dopravního magazínu
dodatečně gratuluje ke zvolení a v nové
funkci přeje mnoho úspěchů.

Trasy vlaků se symbolem S
S1 Praha-Masarykovo nádraží-Poříčany-Kolín
S2 Praha-Masarykovo nádraží-Nymburk-hl.n.-Kolín
S3 Praha-Vršovice-Všetaty
S4 Praha-Masarykovo nádraží-Kralupy
nad Vltavou
S5 Praha-Masarykovo nádraží-Kladno
S6 Praha-Smíchov-Rudná u Prahy-Beroun
S7 Praha-hl.n.-Karlštejn-Beroun
S8 Praha-Vršovice-Vrané nad Vltavou-Dobříš/Červany
S9 Praha-hl.n.-Benešov u Prahy
S12 Poříčany-Nymburk-hl.n.
S41 Praha-Libeň-Roztoky u Prahy
(Poznámka: Označení linek S se plně nekryje s rozsahem PID).
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ZAUJALO NÁS V DP KONTAKTU

JAK SE TVOŘÍ JÍZDNÍ ŘÁDY?
Ing. Z. Vojtíšková, Ing. L. Herfurth, odbor Jízdní řády. Obrázky: Software pro tvorbu JŘ, DP Kontakt 2/2008
Jízdní řády se od roku 2002 tvoří v programu
pro tvorbu jízdních řádů od ﬁrmy CHAPS spol.
s r. o. Podkladem pro tvorbu graﬁkonu je tzv.
Trvalá změna dopravy (dříve Zadávací karta)
vydávaná organizací ROPID a Oběžník dopravního ředitele vydaný oddělením Projektování
a organizace dopravy. V zadání je vedení linky
po jednotlivých zastávkách, rozsah provozu
a intervaly v jednotlivých částech dne a týdne,
typ nasazovaných vozů a dále časové polohy odjezdů z konečných zastávek, případně proklady
a návaznosti mezi linkami. Polohy spojů jsou
určovány s ohledem na koordinaci jízdních řádů
linek jedoucích ve stejném úseku a též zajišťují
přestupní vazby mezi linkami PID v přestupních
uzlech. V případě tvorby výlukových jízdních
řádů jsou trasa a parametry provozu případné
náhradní dopravy určeny Oběžníkem dopravního ředitele.
Jako první krok musí konstruktér podle seznamu zastávek dané linky vytvořit chronometráž linky, která kromě posloupnosti zastávek
obsahuje vzdálenosti [m] a jízdní doby [min]
jednotlivých mezizastávkových úseků (tzv. tras)
v příslušných časových obdobích. Délka jízdních
dob v jednotlivých obdobích je závislá na hustotě provozu a počtu přepravovaných cestujících,
a tím i delší potřebné době k odbavení cestujících na zastávkách.

Dalším krokem po sestavení chronometráže je
tvorba graﬁkonu. Je nutné dodržet zadané polohy spojů vzhledem k návaznostem a prokladům
jednotlivých linek MHD, časové intervaly mezi
spoji jednotlivých linek. Po konstrukci spojů
dle zadání dochází k jejich spojování do jednotlivých pořadí. Při zpracování graﬁkonu je snaha
o co nejefektivnější využití vozidel a řidičů při
dodržení všech legislativních norem s přihlédnutím k praktickému fungování v podmínkách
pražského provozu. Délky směn řidičů nesmí
být v rozporu se Zákoníkem práce a Kolektivní
smlouvou. Významným omezujícím faktorem
při tvorbě graﬁkonů je kapacita a průjezdnost
obratišť, a to především v tramvajové dopravě,
kde nalezneme i příklady ukončení více linek na
jedné koleji (obratiště Kubán. náměstí, Petřiny).
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Neméně důležité je i zajištění bezpečnostních
přestávek a přiměřených dob na oddech a jídlo.
V autobusové dopravě se pro poskytování přestávek využívá předjíždění vozů. Vůz s řidičem,
který čerpá přestávku, se na konečné zastávce
v obratišti odstaví a ostatní vozy jezdí dále.
V tramvajové dopravě je možnost předjíždění
v obratištích velmi omezena (v současné době se
používá pouze na lince č. 2 v obratišti Červený
Vrch) a řidiči jsou nuceni popojíždět, což znamená stálou přítomnost řidiče v tramvaji i při
čerpání přestávek. Pro čerpání přiměřených dob
na oddech a jídlo se tedy používají i další způsoby:
1) Střídání řidičů na přestávky pomocí tzv. střídacích čet. V určené zastávce je kmenový řidič
vystřídán řidičem – „střídací četou“, který jede
s vozem na konečnou a zpět do určené zastávky,
kde se do vozu vrací kmenový řidič. V pravidelném bezvýlukovém stavu se dnes v pracovní den
střídají linky č. 3, 4, 10, 19, 24 a 26.
2) Střídání řidičů na přestávky formou oddělení řidiče od vozu. V této variantě zabezpečení přestávek je řidič podobně jako u předchozí
varianty po dobu čerpání přestávky oddělen od
vozu a přestávku čerpá mimo vůz v místnosti
s patřičným zázemím. Řidič tramvaje je v okamžiku nutnosti poskytnutí přestávky vystřídán
jiným řidičem a po uplynutí přiměřené doby na
oddech a jídlo se vrací zpět do vozidla. Nevrací
se však zpět na svůj vůz, je tedy od vozu oddělen
zcela. Řidič nečeká na svoji soupravu, ale stačí
minimální potřebná doba a po jejím uplynutí
nastupuje na další vůz stejné linky. Graﬁkon je
však tvořen dle oběhových možností a dalších
pravidel. Tento způsob je v pravidelném stavu
a jen v pracovní dny praktikován na linkách č.
9, 11, 16 a 23.
Potřebný počet vozů ke konstrukci graﬁkonu
zjistí konstruktér výpočtem z délky oběžné doby
linky, potřebného času na zákonné přestávky
a intervalu dané linky. V autobusové dopravě
dochází k přejezdům mezi linkami, což slouží
k efektivnímu využití vozů. Přidělování výkonů
tramvajových vozů na jednotlivé linky je v kompetenci odboru Jízdní řády po dohodě s JPT. Základním kritériem pro rozdělování počtu vypravovaných vozů na jednotlivé provozovny jsou
stanovená základní procenta vypravení. Podle
nich je rozdělena skladba tůrových, šejdrových,
dopoledních a odpoledních vlaků na jednotlivé
provozovny ve všech typech provozních dní. Přidělení autobusových vozů na jednotlivé garáže
připomínkuje JPA. Soupravy metra jsou příslušné k jednotlivým linkám v závislosti na technologických možnostech (zabezpečovací zařízení).
Důležitým krokem je i určení skladby a typu
vozů. Skladba vozů (standardní x kloubový, sólo

x dvojice) je určena ROPIDem v Trvalé změně
dopravy. V případě výlukových graﬁkonů nebo
NAD (případně NTD) pak opět Oběžníkem dopravního ředitele. Typ vozu (standardní x nízkopodlažní) určuje odbor Jízdní řády po konzultaci s příslušnými jednotkami a oddělením
Projektování a organizace dopravy.
Ideální je, aby vozy zahajovaly a končily co nejblíže své domovské provozovně. K tomuto ideálu se snaží konstruktér přiblížit různými kombinacemi, což se vzhledem k velkému množství
výše uvedených omezujících faktorů ne vždy
povede. Dále je třeba určit střídání řidičů, určení
směn, bezpečnostních přestávek a přiměřených
dob na oddech a jídlo. U linek, které se střídají na přestávky, práce konstruktéra pokračuje
v programu pro tvorbu směn řidičů. Časově
nejnáročnější je sestavení směn u linek se systémem oddělení řidiče od vozu.
V poslední části tvorby graﬁkonu se provede
kontrola prokladů a návazností spojů linky,
přejezdy na noční linky, délky směn a přestávek a dalších náležitostí. V tramvajové dopravě přibývá po zkonstruování všech graﬁkonů
k dané akci kontrola průjezdnosti smyček, hlídá
se i skutečnost, zda nedochází k neúměrné kumulaci spojů vyjíždějících ze stejné provozovny.
Výlukové úseky sítě se kontrolují, zda tudy neprojíždí žádný, třeba vyjíždějící
spoj výlukou jinak nedotčené linky. Pomocí další aplikace programu pro tvorbu JŘ se zkonstruované graﬁkony generují do podoby vozových
a zastávkových jízdních řádů změněných linek.
Tyto se ukládají do příslušných archivů, kde jsou
k dispozici pro další útvary, ať už to jsou např.
jednotlivé garáže či vozovny v případě vozových jízdních řádů, nebo JDCT, která zajišťuje
vyvěšování zastávkových jízdních řádů. Výstupy
z programu Jízdní řády, kterých je nepřeberné
množství, využívají ke své práci i další pracovníci. O změnách v archivech vozových a zastávkových jízdních řádů informuje odbor Jízdní řády
prostřednictvím příslušných avíz.

DOPRAVA EVROPSKÝCH VELKOMĚST

TRAMVAJE V BARCELONĚ
Druhé největší město Španělska a metropole Katalánská Barcelona má velice rozvinutý systém městské a příměstské
dopravy. Základ zdejší integrované ATM (Autoritat de Transport Metropolita) tvoří stále se rozšiřující síť metra, doplněná
poměrně hustou sítí autobusových linek a příměstských vlaků, ve Španělsku nazývaných Cercanis (v Barceloně také
katalánsky Rodalies).
Stručně k historii tramvají v Barceloně
Tramvaj byla donedávna ve Španělku spíše
okrajovou záležitostí. Její rozšíření nikdy nebylo, například ve srovnání se střední Evropou, tak všudypřítomné. Ze dříve existujících
provozů byla postupem času převážná většina
zrušena nebo přežily jenom jako turistická
atrakce. V Barceloně naposledy vyjely do ulic
klasické tramvaje v roce 1971 a od té doby
zůstala až do dnešních dnů v provozu pouze
1276 m dlouhá trať od stanice metra Tibidabo
na Kennedyho náměstí k dolní stanici lanovky na vrh Tividabo. Význam této historické
linky - nazývané Tramvía Blau (Modrá tramvaj) – provozované pouze o letních prázdninách a po zbytek roku jen o víkendech, je
čistě turistický. Zmíněný vrchol se širokým
výhledem do okolí je oblíbeným cílem i zahraničních návštěvníků.
Moderní tramvajové systémy zažívají v Evropě v posledním desetiletí renesanci a stranou
nakonec nezůstala ani Barcelona. Po mnoha
letech plánování a neustálého korigování navrhnutých tramvajových tratí se v roce 2004
obyvatelé Barcelony dočkali vskutku moderního dopravního prostředku – tramvaje.
Nicméně i tak jde spíše o podpůrný dopravní
prostředek. Hlavní tíha MHD bude i nadále
ležet na metru a autobusech, neboť v ulicích
ve středu města, zahlcených automobilovým
provozem, by již nebylo možné najít dostatek

místa pro tramvajovou trať. Nová tramvaj je
v Barceloně provozována na dvou oddělených systémech - Trambaix a Trabesos, které
postupně představíme.
Vozový park
Pro oba systémy bylo celkem objednáno 37
velmi moderních obousměrných pětidílných
tramvají Citadis 302 z produkce ﬁrmy Alstom. Tramvaje s délkou cca 32 m jsou zcela
nízkopodlažní a jsou vybaveny trojicí podvozků, umístěných pod prostředním a krajními články. Podlaha má výšku 35 cm nad temenem kolejnice a šířka vozidla je 2,6 m, což
činí interiér velmi prostorným. Tramvaje mají
velmi elegantní, bohatě prosklenou vozovou
skříň v kombinaci barev zelené a bledě šedé.
Maximální rychlost tramvaje je 70 km/h, nicméně povolena cestovní rychlost je v Barceloně omezena na 50 km/h.
Trambaix i Trambesos mají svůj vlastní systém číslování vozidel dvojmístnými evidenčními čísly počínaje 01, proto nyní dochází
k duplicitě. To se ovšem v budoucnu zřejmě
změní, dojde-li zamýšlenému propojení obou
systémů.

v jednom pásmu s možností přestupu (také
na metro, autobus atd.) a s maximální platností 75 minut. Cena T-10 se z loňských 6,90
euro zvedla v roce 2008 na 7,20 euro.
Tramvaj jako moderní dopravní prostředek si
obyvatelé katalánské metropole rychle oblíbili
a již během prvního roku ho denně využívalo
v průměru 30 tisíc cestujících, což je vzhledem k charakteru tramvají jako podpůrného
dopravního prostředku v rámci tamní MHD
velmi slušné číslo.

Stručně o tarifu
Oba tramvajové provozy jsou zahrnuty do
barcelonského systému integrované dopravy
ATM a spadají do 1. tarifního pásma. Jednotlivé jízdné stojí 1,30 euro. Ze škály rozličných
slev a časových jízdenek jmenujme například
oblíbenou T-10, která umožňuje deset jízd
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LETIŠTĚ PRAHA

Schengenský prostor se otevřel na Letišti Praha
Novinkou, která na Letišti Praha stejně jako na ostatních mezinárodních vzdušných
přístavech schengenského prostoru, začala platit od půlnoci ze soboty 29. března na
neděli 30. března 2008, je volné cestování po členských zemích Schengenu. Cestující
k odletu potřebují jen platnou palubní vstupenku a některý z dokladů vydaných státní autoritou, kterým prokáže svou totožnost. Pasažérům se tak cestování zjednoduší.
Správa Letiště Praha se začala na schengenský provoz připravovat již v r. 2002 při plánování výstavby nynějšího Terminálu 2. Ten
zajišťuje, aby se spolu nepotkaly skupiny cestujících z prostoru Schengenu a Non-Schengenu. Příprava se týkala zejména provozu
a bezpečnosti.
Viditelnou změnou je odstranění pasové
kontroly při odletu nebo příletu na Terminál 2. Pasová kontrola na odletech z tohoto
terminálu bude nahrazena jen kontrolou palubní vstupenky a totožnosti. Budou ji provádět zaměstnanci letiště. K tomu cestující
potřebují jakýkoli doklad totožnosti vydaný
státní autoritou, ať už půjde o pas nebo občanský či řidičský průkaz. Druhou viditelnou
změnou je vytvoření nové pasové kontroly
v prostoru mezi Terminálem 1 a Terminálem
2, která funguje jako hranice schengenského
prostoru.
V letní sezoně 2008 je pražské letiště ostatně propojeno nejvyšším počtem spojů právě
s velkými schengenskými letišti – s Paříží,
Amsterdamem a Frankfurtem. V Praze jsou
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pro schengenské lety určeny odlety z východů
C 2 – C 21 a D 1 – D 6.
Pro non-schengenské lety, kde kontrola cestovních dokladů zůstává, je určen Terminál
1 a odlety se uskutečňují z východů A1 – A 8
a B1 – B 19. Pasovou kontrolu ve spojovací
chodbě mezi Terminálem 1 a Terminálem
2 zabezpečuje Policie ČR. Ti cestující, kteří
budou z anebo na Letiště Praha cestovat ze
zemí mimo schengenský prostor, se budou
odbavovat stejným způsobem jako tomu bylo
doposud.
Koncept schengenského prostoru se
vyvíjí od r. 1995 a devět posledních
zemí k Schengenu přistoupilo v prosinci 2007. Správa Letiště Praha se
na změny připravovala s velkým nasazením již v loňském roce, protože
k přesunu bylo zapotřebí zejména
koordinovat letištní sloty a kvalitně
vyškolit všechny provozní složky,
aby změna terminálu pro odbavení
podle schengenských pravidel probíhala bezchybně. Současně došlo

k přejmenování terminálů v celém areálu
letiště, a proto vznikly názvy Terminál 1 až
4. Na to navazovala mimo jiné změna informačního systému (od informačních tabulí
a orientačního značení v letištním areálu přes
dopravní značení až po změny názvů zastávek
městské hromadné dopravy), nové provozní
postupy týkající se handlingových partnerů
i Cizinecké policie či Celního úřadu, změny
rezervačních systémů aerolinií nebo přemístění některých kanceláří a ticketingů leteckých společností.

LETIŠTĚ PRAHA

ZÁJEM O LETY Z PRAHY I NADÁLE ROSTE!
V LETNÍ LETOVÉ SEZÓNĚ MAJÍ
CESTUJÍCÍ K DISPOZICI
REKORDNÍCH 128 PŘÍMÝCH
SPOJENÍ DO CELÉHO SVĚTA.
Novinkou letního letového řádu, který začal na Letišti Praha platit od neděle 30. března 2008, je rozšíření
pravidelných linek o dalších nových 17 míst, většinou dovolenkového charakteru. Nově se lidé mohou přímým
letem dostat do Alicante, Alma Aty, Billundu, Damašku, Göteborgu, Heraklionu, Chanie, Lucemburku, Olbia, Pisy,
na Rhodos, dále pak do Rostova na Donu, Štrasburku, Tbilisi, Terstu, Valencie a Zadaru. Z Letiště Praha tak v letním letovém řádu povedou přímá pravidelná spojení celkem do 128 destinací v 51 zemích v Evropě i v zámoří.
O zvyšujícím se zájmu cestujících o leteckou
dopravu, zejména během dovolených, svědčí
jejich meziroční nárůst na pražském letišti
o 7,4 %. V roce 2007 Letiště Praha odbavilo
přes 12,4 milióny cestujících a pro letošní rok
se očekává, že pro své cesty ho využije 13,3
milióny lidí. Vedle otevření nových destinací proto dojde také k významnému posílení
pravidelných linek do v současnosti již obsluhovaných míst. Aby uspokojily poptávku,
budou ve srovnání s loňským rokem přidány
nové frekvence letů například na linkách do
Paříže, Bruselu, Kodaně, Osla, Říma, Milána,
Neapole, Lisabonu, Larnaky, Krakova, Moskvy, Jekatěrinburgu a Soﬁe.
„Mapujeme potřeby cestujících a marketingovými aktivitami motivujeme letecké společnosti k rozvoji těch přímých spojení z pražského letiště, o která je zájem,“ sděluje výkonný ředitel
pro Letecký obchod a provoz Správy Letiště
Praha Ing. Jiří Pos.

spojení mezi Prahou a švédským Göteborgem, ruská společnost Aeroﬂot-Don s lety do
Rostova na Donu nebo dopravce Luxair, který
v srpnu otevře přímou linku do Lucemburku.
Vstříc zájmu lidí o oblíbené prázdninové destinace vychází i nový charterový dopravce
Seagle Air, který bude létat z Prahy do Řecka,
Bulharska a na Malorku.
České aerolinie chystají nové linky do Damašku, Tbilisi, do kazašské Alma Aty, Rostova na Donu, Heraklionu na Krétě a Štrasburku. Společnost SkyEurope Airlines rovněž významně rozšíří nabídku letů a poprvé
spojí Prahu s destinacemi Alicante, Olbia,
Pisa, Terst a Zadar. Smart Wings nově přidají pravidelné spoje do Valencie a do řeckých
letovisek Chania a Rhodos, a novou linku
do Billundu zařazuje do svého letového řádu
dánská společnost Sterling Airlines.

ZEMĚ S NEJVYŠŠÍM POČTEM DESTINACÍ S PŘÍMÝM SPOJENÍM Z PRAHY:
1. Velká Británie
2. Itálie
3. Německo
4. Rusko
5. Španělsko

13 destinací
13 destinací
9 destinací
7 destinací
6 destinací

Destinace s nejvyšším počtem spojů:
1. Paříž/Ch. de Gaulle 66 odletů týdně
2. Amsterdam
49 odletů týdně
3. Frankfurt
48 odletů týdně
4. Mnichov
47 odletů týdně
5. Moskva/Šeremetěvo 43 odletů týdně

Z celkového počtu aerolinií na Letišti Praha
je letos v létě 13 nízkonákladových. Celkový
počet dopravců doplňuje 6 nákladových.

Platnost letního letového řádu potrvá do
25. 10. 2008. Nejvíce linek 51 leteckých dopravců bude během této sezony směřovat do
Velké Británie a Itálie se třinácti, Německa
s devíti a Ruska se sedmi destinacemi. Největší počet spojů bude na pařížské letiště Charles de Gaulle, do Amsterdamu, Frankfurtu,
Mnichova a na Šeremetěvo do Moskvy.
Mezi nové dopravce, kteří pasažérům nabídnou pohodlné lety z Prahy bez přestupu patří
letecká společnost City Airlines, která obnoví
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DALŠÍ ROK VELKÝCH OPRAV
Loňský rok byl pro pražskou tramvajovou dopravu náročný.
Rozsáhlé investiční akce byly nezbytné.
Město se pustilo do rozsáhlých oprav kolejí
a cestující si museli několikrát zvykat na to,
že tramvaje jezdí jinudy než obvykle. Opravovala se křižovatka na Palackého a Karlově
náměstí, přes půl roku tramvaje nejezdily přes
Štefánikův most.
V letošním roce naplánoval Dopravní podnik
další řadu velkých oprav tramvajových tratí.
Z přibližného harmonogramu prací vyplývá,
že je naplánováno čtyřiadvacet výluk. I přes
těžkosti, které tyto opravy a rekonstrukce
znamenají v životě pražanů, jsou jimi příjímány pozitivně. Většina z nich si uvědomuje
jejich nutnost.
Na Letné se kvůli tunelu objeví provizorní
konečná
Nejdelší oprava se připravuje na Letné. Od
poloviny června do konce roku musí cestující
počítat s komplikacemi v ulici Milady Horákové, kde se staví tunel městského okruhu.

Karlovo náměstí

25. 10. 2007–17. 11. 2007

Na Klárově

22. 8. 2007–2. 9. 2007
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Palackého náměstí

18. 7. 2007–31. 10. 2007

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

Až do konce července nepojedou tramvaje
mezi Špejcharem a Strossmayerovým náměstím. Od začátku srpna bude provoz obnoven
z dolní části Holešovic na Letenské náměstí,
kde se objeví dočasná konečná. Tramvajové
soupravy by se měly otáčet u budovy Ministerstva vnitra na dočasné otočce. Mezi Hradčanskou a touto provizorní konečnou budou
jezdit autobusy náhradní dopravy.
„Tramvajová výluka se dotkne i úseku od
Prašného mostu k Hradčanské. Ale je zatím
předčasné říkat, kdy to bude. O všem se stále
jedná a dochází ke změnám,“ uvedl Miroslav
Rajchart, vedoucí oddělení silničního správního úřadu magistrátního odboru dopravy.
Delší dobu se nesvezou lidé také v Radlicích,
kde bude tramvaj číslo 6 končit již v zastávce
Křížová. Výluka potrvá od dubna do konce
září.
Od poloviny července do poloviny srpna budou pracovníci Dopravního podniku opra-

vovat koleje ve Vyšehradském tunelu a na
Podolském nábřeží. Cestující z jižní části
města musí v tu dobu spoléhat především na
metro, případně v Podolí nastoupí na přívoz
a vystoupí na Zlíchově.
Lidé z jižních čtvrtí – Braníka, Modřan
a Hodkoviček – budou využívat na podzim
náhradní dopravu. Na přelomu října a listopadu se na tři týdny uzavře modřanská tramvajová trať.
Od druhé poloviny března bude tramvajová
výluka v Korunní ulici, v červnu nepojedou
tramvaje v Seifertově, odkud se v červenci
přesunou dělníci do Olšanské ulice.
Vyhýbat se letos několik týdnů budou řidiči
tramvají také Trojské ulici nebo Barrandovu.
Dělníci dostaví novou tramvajovou trať do
Radlic
Na konci listopadu by měla být otevřena
nová tramvajová trať v Radlicích, čímž skončí
dlouhá výluka trati mezi zastávkami Křížová
a Laurová. Cestující nově dojedou až ke stanici metra Radlická.
Na úseku dlouhém 1,1 kilometru Dopravní
podnik postaví tři nové zastávky. Dosavadní
konečná stanice Laurová se posune za křižovatku s ulicí K Vodojemu, další zastávka
vznikne u místní školy a tramvaje budou
končit na zastávce Radlická přímo u výstupu z metra a nového administrativního
komplexu.
Nová stanice se objeví i na starém úseku
mezi Křížovou a Laurovou. Bude se jmenovat
Braunova.

Štefánkův most

20. 6. 2007–21. 8. 2007

INVESTICE DO DOPRAVY

REALIZACE TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA POKRAČUJE
V roce 2007 byla zhotovitelem stavební části
společností Metrostav a.s. a za dozoru správce stavby společnosti Inženýring dopravních
staveb a.s. zahájena stavební činnost na další
stavbě MO v severozápadní části hl. m. Prahy tzv. tunelového komplexu „Blanka“ stavbě
č. 0079 Špejchar - Pelc Tyrolka. Soubor staveb
se skládá z pěti samostatných staveb, 2. stavby
A a B Strahovského automobilového tunelu,
stavby č. 9515 Myslbekova - Prašný most,
stavby č. 0080 Prašný most - Špejchar a stavby č.0079 Špejchar - Pelc Tyrolka. Stavební
činnosti na stavbě SAT 2.A MUK Malovanka
byly zahájeny již v předchozím roce a v roce
2007 pokračovaly přeložkami inženýrských
sítí, podmiňujícími výstavbu hlavních dopravních staveb, zabezpečením stavební jámy
milánskými stěnami a hloubením stavebních
jam.
Stavba Špejchar - Pelc Tyrolka je ze všech
pěti staveb největší a bude realizována z pěti stavenišť, z nichž dvě nejdůležitější jsou
na Letenské pláni a v Tróji. Stavební práce
v loňském roce byly zahájeny na obou těchto staveništích, v únoru roku 2007 v Tróji
výstavbou protipovodňových opatření před
otevřením stavební jámy u portálů ražených
tunelů, přeložkami inženýrských sítí a dalšími nezbytnými činnostmi pro zahájení ražby
tunelů. V červenci byla zahájena ražba severního dvoupruhového tunelu a v srpnu také
jižního dvoupruhového tunelu. Průměrný
měsíční postup je 100 m i přes ztížené pod-

mínky při podchodu Vltavy (nutné sanační
injektáže z průzkumné štoly před čelbou).
Ke konci loňského roku bylo vyraženo 660 m
v severní tunelové troubě a 420 m v jižní tunelové troubě. Zároveň s ražbami obou tunelových trub pokračovaly práce na zajištění
a odtěžení dalších úseků stavebních jam pro
hloubené tunely, jejichž celková délka v Tróji
přesáhne 560 m. V listopadu byly zahájeny
práce na výstavbě první části hloubených
tunelů. Ve Stromovce v prostoru Šlechtovy
restaurace, v místě, kde trasa ražených tunelů
prochází zvětralým horninovým prostředím,
byly v listopadu zahájeny sanační a těsnicí injektáže. Potřebný zábor staveniště i doba trvání stavebních prací byly projednány a odsouhlaseny OŽP MHMP a MŽP.
Stavební činnost na staveništi Letná byla
zahájena v květnu přeložkami inženýrských
sítí a pokračovala zajištěním stavební jámy
na Letenské pláni pro hloubené tunely a portály ražených třípruhových tunelů pilotovou
stěnou. Do konce roku bylo vytěženo více

než 70 tis. m3 zeminy, což je cca polovina
celkového objemu. Zároveň s těmito hlavními stavebními činnostmi probíhaly přípravné
práce, které jsou nezbytné pro zajištění stavební činnosti na tomto staveništi -protihluková
opatření v přilehlých obytných budovách
a další opatření, která umožní ražbu tunelů
pod nadzemní obytnou zástavbou na Letné
v prostoru ulic Milady Horákové, U Sparty,
Korunovační, Jana Zajíce a Nad Královskou
oborou. Jedná se o pasportizaci objektů, stavebně technický průzkum a případné zajištění vybraných objektů. V rámci těchto činností
bylo již také provedeno zajištění jižní a východní tribuny fotbalového stadionu Sparta.
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EKOLOGIE NA PRVNÍM MÍSTĚ

ČISTÁ JÍZDA HYBRIDNÍMI VOZY
Příznivci ekologicky šetrných technologií mají nyní příležitost seznámit se s vozidly s hybridním pohonem. V rámci referenčního projektu zakoupila
Pražská energetika dva hybridní vozy – Toyotu Prius a Hondu Civic Hybrid. Oba automobily jsou opatřeny polepem v designu PRE a v průběhu
měsíce dubna budou zařazeny do běžného firemního provozu především v ulicích Prahy.
Hybridní pohon obecně znamená kombinaci
několika zdrojů energie pro pohon jednoho vozidla. Jde o technologii, která vhodně kombinuje
spalovací motor s elektromotorem, a díky tomu
dosahuje úspor paliva (přes 60 % v městském provozu) i snížení emisí jedovatých zplodin. Provozováním jednoho automobilu na hybridní pohon se
sníží produkce CO2 do ovzduší o 1 tunu za rok.
Hybridní vůz obsahuje kromě spalovacího motoru a elektromotoru také speciální baterie. Ty jsou
během jízdy dobíjeny a zároveň využívány jako
okamžitý zdroj energie pro elektromotor, který
se aktuálně a automaticky spouští jako přídavný
zdroj k benzínovému motoru (např. při akceleraci,
při jízdě do kopce apod.). Při pomalé jízdě po městě je u některých hybridních vozů možné využívat
k pohonu vozidla pouze elektromotor.
Více informací naleznete na www.pre.cz/cistajizda.
O zkušenosti získané při testování vozů se s vámi
podělí také poradci Poradenského střediska PRE.
PRE inzerat 190x123_3

4/4/07

4:00 PM

Str. 1

▲ Prvního dubna vyrazila hybridní vozidla v barvách PRE do ulic Prahy.

Víme, jak ušetřit
Poradenské středisko PRE
-

úspory energie v domácnosti
hospodárné využití elektřiny
efektivní využití alternativních zdrojů energie
slevy akumulačních kamen a dalších elektrotepelných
zařízení
bezplatné zapůjčování měřáků spotřeby
tématické konzultační čtvrtky
virtuální poradenský dům (www.pre.cz/dum)
kalkulačka tepelných ztrát (www.pre.cz/tepelne-ztraty)

Poradenské středisko PRE
Na Hroudě 1492/4, Praha 10
Tel.: 267 053 157, 267 053 159
www.pre.cz/poradenstvi
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Jana Černá a Alena Šafaříková

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ

V DUBNU ZAČALA BLOKOVÁ
ČIŠTĚNÍ PRAŽSKÝCH ULIC
Technická správa komunikací hl. města
Prahy začala bloková čištění ulic – tedy komplexní strojní i ruční úklid vozovek spojený
s případným odtahem automobilů. Dnem
„D“ bylo tentokrát úterý 1. dubna, kdy stroje
a lidé zamířili do vybraných lokalit městských
částí Praha 3, 6, 8, 11 a 15. „Intenzivní úklid
bude probíhat až do začátku letních prázdnin.
V červenci a srpnu tempo zvolníme, v plné
síle se do ulic vrátíme opět na přelomu srpna
a září,“ informoval tiskový mluvčí TSK Tomáš
Mrázek.
TSK proto vyzývá motoristy, aby bedlivě
sledovali dopravní značení přímo na komunikacích, informace na webových stránkách
i v radničních listech příslušných městských
částí. Majitelům automobilů se doporučuje
respektovat dopravní značení. TSK tím ulehčí
práci a sami se pak vyhnou případnému odtahu vozidla a následné ﬁnanční sankci.

P+R

Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě
lze nalézt na internetových stránkách
TSK na adrese www.
tsk-praha.cz přímo na
hlavní stránce webu
v odkazu „Čištění komunikací“. „Uživatel si
může zadat buď název ulice a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční,
nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se
všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek. Data z webu však mají
pouze informativní charakter, směrodatné je
značení přímo v ulicích. Tam se značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým
úsekem objeví sedm dní před plánovaným
čištěním.

Odtah vozidel provádí Správa služeb Městské police hl. m. Prahy. Odtažená vozidla tak
budou mířit na některé odtahové parkoviště
Správy služeb. Seznam parkovišť s přesným
popisem jejich umístění, telefonickými kontakty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo
vozidlo odtaženo lze nalézt na webových
stránkách Městské police www.mppraha.cz.
Za odtah vozidla motorista zaplatí 1300 korun, za první den parkovného na odtahovém
parkovišti 150 korun a za každý následující
den pak 200 Kč.

V PRAZE SE PLÁNUJE VÝSTAVBA DALŠÍCH
ČTYŘ ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ

V Praze by měla do několika let přibýt čtyři
nová záchytná parkoviště, od nichž mohou
osádky automobilů pokračovat dál do centra metropole hromadnou dopravou. Podle
mluvčího Technické správy komunikací
Tomáše Mrázka se předpokládá výstavba
parkovišť na Kobyliském náměstí, ve Zličíně, v Butovicích a u Smíchovského nádraží.
Nyní je v metropoli 16 záchytných parkovišť
P+R, která pojmou zhruba 2440 automobilů.
Letos bude otevřeno nové parkoviště v sou-

vislosti s otevřením nového úseku trasy C
metra z Ládví do Letňan právě u této konečné
stanice. Na výstavbu čtyř plánovaných parkovišť bude správa komunikací žádat dotace
z Evropské unie.
Záchytné parkoviště na Kobyliském náměstí
podporuje podle své mluvčí Heleny Šmídové
radnice osmé městské části. „Kobyliské náměstí, konkrétně roh ulic Klapkova a Pod Sídlištěm,
je jednou z reálných možností, kde by mohlo
parkoviště vzniknout,“ uvedl Tomáš Mrázek.

Pozemek patří magistrátu
a městské části, nemusel by se
měnit územní plán.
V okolí náměstí brzy čekají na
řidiče změny v provozu, připomněla Šmídová. Motoristé
nebudou moci v ulicích kolem katastrálního
úřadu krátkodobě parkovat. Některé ulice budou průjezdné jen jedním směrem, v jiných
přibudou značky se zákazem vjezdu mimo dopravní obsluhu.
Cílem změn, které budou provedeny patrně
tento a příští měsíc, je zmírnit provoz v oblasti ohraničené Horňáteckou a Klapkovou ulicí
a ulicí Pod Sídlištěm. Klienti katastrálního
úřadu se však nemusejí obávat, že nebudou
mít kde zaparkovat. Úřad pro ně otevře vlastní parkoviště, která dosud veřejnost nemohla
využívat.
Za parkování na záchytných parkovištích se
platí desetikoruna. Řidiči si mohou koupit
zvláštní zpáteční přestupní jízdenku na pražskou hromadnou dopravu za 30 korun. Lístek
platný celý den stojí 60 korun. Pokud řidiči nechají automobil na parkovišti i po jeho uzavření
v 01:00, zaplatí stokorunu.
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SMS JÍZDENKA SE CHYTLA

Devadesát procent cestujících ví
o možnosti platit jízdné mobilem

Elektronická jízdenka slaví nečekaný úspěch. Devět z deseti pražských černých pasažérů uvažuje díky novým SMS jízdenkám o tom, že by za jízdu zaplatili. Vyplývá to z provedeného průzkumu, který zkoumal chování zákazníků Dopravního
podniku. Takové číslo je pro DP jednoznačně velmi pozitivní signál.
SMS může snížit počet jízd načerno
Za velký úspěch průzkum považuje i to, že většina cestujících ví
o tom, že si může koupit jízdenku i přes mobilní telefon. Bylo osloveno celkem pět set lidí a 90 procent z nich tuto možnost znalo.
Za pouhý měsíc se podařilo informovat téměř všechny zákazníky
Dopravního podniku. Může to mít vliv na snížení počtu černých pasažérů, kteří cestovali bez jízdenky někdy i z donucení.
Podle výzkumu totiž devět z deseti černých pasažérů patří mezi ty
„nedobrovolné“, tedy cestující, kteří si lístek nestihnou nebo nemají
kde koupit či nenajdou v kapse drobné na zaplacení lístku v automatu.
Nejčastějšími důvody, proč cestující zaplatili jízdné pomocí SMS,
bylo to, že se v daný okamžik jednalo o jediný možný způsob zaplacení, a jednoduchost či pohodlnost pro cestujícího, ať již ve smyslu
místa či způsobu platby.
SMS jízdenky jsou v Praze v prodeji od 22. listopadu. Do konce roku
se jich prodalo zhruba tři sta tisíc. „Denně této služby využívá zhruba 10 až 15 tisíc cestujících.
SMS jízdenku si zakoupila zhruba pětina všech cestujících, kteří nevlastní časové kupony. Polovina lidí nákup plánuje, třetina ho vylučuje.
Pro elektronickou jízdenku stačí zaslat SMS ve tvaru DPT na číslo
902 06 26. Do dvou minut přijde jízdenka do mobilu ve formě SMS.
Jízdné v MHD
Ceny jízdenek
Přestupní
Zvýhodněná přestupní 1
Nepřestupní
Zvýhodněná nepřestupní 1
24hodinová
24hodinová děti 6–15 let
Třídenní 2
Pětidenní 2

26 Kč
13 Kč
18 Kč
9 Kč
100 Kč
50 Kč
330 Kč
500 Kč

Ceny kuponů
Občanský měsíční
500 Kč
Třicetidenní přenosný
670 Kč
Občanský čtvrtletní
1 480 Kč
Občanský roční
4 750 Kč
Měsíční pro děti 6-15 let
130 Kč
Čtvrtletní pro děti 6-15 let 360 Kč
Měsíční studentský 3
260 Kč
Čtvrtletní studentský 3
720 Kč
Měsíční pro důchodce 4
250 Kč
Čtvrtletní pro důchodce 4
660 Kč
SMS jízdenka 5
Jízdenka platná 90 minut
Duplikát jízdenky

26 Kč
6 Kč

Jízdenka od řidiče autobusu
Přestupní platná 90 minut
Zvýhodněná přestupní
Jízdenka PID 30 minut 6
Zvýhodněná PID 30 minut 6

26 Kč
15 Kč
14 Kč
7 Kč

1) Zvýhodněné jízdenky mají děti od 6 do 15 let a důchodci
do 70 let. Děti do 6 let věku mají jízdné zdarma.
2) Umožňuje cestu s dítětem 6-15 let
3) Studenti ve věku 15-26 let
4) Důchodci starší 70 let a držitelé průkazů ZTP-P
mají jízdné zdarma
5) SMS jízdenka neplatí v autobusech linek 300–499
6) Jízdenka koupená v autobuse regionální linky číslo 300–499

Z Opencard bude tramvajenka
Opencerd, tzv. univerzální karta Pražana, bude od léta sloužit i jako
tramvajenka. Ještě letos budou také lidé pomocí karty platit parkování v dalších parkovacích automatech, v příštím roce možná i drobné
útraty.
Nyní karta slouží pro vstup na portál hlavního města, do aplikace
Vím, jak řídím, jako čtenářský průkaz do městské knihovny a k placení parkového v pravobřežní Praze 1.
Hlavním projektem, který je v současnosti v souvislosti s Opencard
realizován, je příprava zavedení karet do pražské integrované dopravy. Průkaz by měl nahradit časové kupóny.
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Pražané si zatím zažádali o zhruba 3500
karet, zájemci o ně mohou zdarma žádat v paláci Adria v Jungmannově ulici. Projekt stál zatím asi 165 miliónů korun. Magistrát přitom předpokládal, že v první fázi projektu bude vydáno asi 50 000
průkazů.
Od loňského října lidé za parkování pomocí karet utratili zhruba
70 000 korun. V příštím roce by Opencard mohly fungovat jako
elektronické peněženky pro drobné platby.
Někteří politici se ale ke kartě Pražana stavějí kriticky. Vadí jim nedostatečná ochrana osobních dat nebo vysoká cena projektu. Ne-

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

DOPRAVA NA WEBU

PARKOVÁNÍ V CENTRU

Aktuální dopravní servis mohou řidiči najít nově i na
městských internetových stránkách www.praha.eu.
Tam je už nyní možné najít interaktivní mapu, která ukazuje aktuální
stupeň průjezdnosti, případně i záběry z dopravních kamer na klíčových křižovatkách ve městě. Tak si mohou řidiči naplánovat trasu tak,
aby se vyhnuli případným zácpám.
„Záběry městského kamerového systému, které jsou aktualizovány
každých pět minut, zobrazují dopravní situaci na nejvíce vytížených
křižovatkách a silnicích. Stupeň provozu je v mapě barevně rozlišen,
což usnadňuje orientaci v mapě a řidič může snadno zvolit jinou trasu,“ přiblížil náměstek primátora Rudolf Blažek.
Pokud se řidiči do aplikace zaregistrují, mohou si zadat různé trasy,
kterými často jezdí. Před cestou mohou trasu zkontrolovat. Neregistrovaným uživatelům se trasa neuloží, musí ji stále zadávat.
Aplikace nabízí zobrazení historie záběrů po čtvrt hodině týden dozadu. Lidé mohou sami zjistit, v kterých hodinách jsou ňa silnicích největší zácpy a kdy jsou naopak volně průjezdné.

NEZAPLATÍTE POKUTU, ČEKEJTE EXEKUTORA
Strážníci najali posily a chtějí peníze vymáhat důsledněji
Zapomněli jste zaplatit strážníkům pokutu za přecházení na
červenou nebo za rušení nočního klidu? Pak čekejte, že vám na
dveře bez varování zazvoní exekutor. Stejně jako u 97 tisíc lidí,
kteří za poslední čtyři a půl roku včas nezaplatili. Pokud nemá
člověk u sebe dostatek hotovosti na zaplacení pokuty, dostane od
policistů složenku. Tu musí uhradit do 15 dnů, ale více než polovina hříšníků to vypustí z hlavy nebo složenku úmyslně založí
a doufají, že se na přestupek zapomene. „Nikdo neunikne. Patnáctidenní lhůtu nebereme tak úzkostlivě, počkáme tři měsíce,
ale pak dlužníka předáme exekutorům, potvrdil ředitel městské
policie Vladimír Kotrouš.
Zapomnětlivec se o tomto kroku vůbec nedozví, protože policie
ani soud, který jeho případ řeší, ho informovat nemusí. Pokuta
se pak opět dostane „na světlo“ až několik měsíců poté, kdy si
pro ni k dlužníkovi domů přijde exekutor. Poté zpravidla všichni
zaplatí, ale stává se, že přijdou i o něco ze svého majetku.
Strážníci nyní předávají exekutorům tři sta případů týdně, ale od
začátku dubna svůj pracovní výkon ještě zvýší. „Přijali jsme nové

Řidiči, kteří nenajdou místo na parkování
v takzvané zelené či oranžové zóně, mohou
v centru města zamířit do několika
soukromých garáží, které hlásí volno.
GARÁŽE V CENTRU
Rudolﬁnum (nám.Jana Palacha) - 450 míst, 50 Kč/hod.
Parking Kotva ( Králodvorská ul.) - 300 míst , 50 Kč/hod.
Hotelová parkoviště ( V Celnici ) - 530 míst, 50–65 Kč/hod.
Garáže Wilsonovo nádraží - 312 míst, 40 Kč/hod.
Garáže Slovan ( Wilsonova ul.) - 520 míst, 50 Kč/hod.
Národní divadlo (Ostrovní ul.) - 210 míst, 40 Kč/hod.
Palladium (nám. Republiky) - 900 míst, 35–50 Kč/hod.
Nový Smíchov (Kartouzská) - 2 000 míst, 50–100 Kč/hod.
PLACENÁ PARKOVIŠTĚ
u hlavního nádraží ( Wilsonova) - 207 míst, 35 Kč/hod.
u Rudolﬁna (Alšovo nábřeží) - 49 míst, 40 Kč/hod.
u Národního technického muzea (Kostelní) - 90 míst, 15 Kč/hod.
u Florence (Prvního pluku) - 39 míst, 15 Kč/hod.
u sv. Mikuláše (Malostranské náměstí) - 104 míst, 50 Kč/hod.
u nádraží Praha – Holešovice - 150 míst, 20 Kč/hod
u Masarykova nádraží ( Opletalova) - 95 míst, 30 Kč/hod.
u Olšanských hřbitovů (Vinohradská) - 60 míst, 25 Kč/hod.

pracovníky a počet předávaných návrhů na exekuci zvýšíme na šest set
týdně.
Městští policisté mohou na místě uložit člověku pokutu do 2 500 korun.
Jenže exekutor si přijde pro částku vyšší – minimálně o 6 500 korun. Na
tolik totiž přijde jeho obměna a soudní výlohy.
Lidé mají možnost zaplatit pokutu na poště složenkou, kterou dostali od
strážníka na ulici. Lze ji uhradit i bankovním převodem nebo hotově na
jakékoli služebně městské policie.
POKUTY OD STRÁŽNÍKŮ
V OBDOBÍ
1. 7. 2003–31. 12. 2007
Uloženo blokových pokut: 182 tis.
Výše pokut: 1000–2500 Kč
Nezaplaceno do 15 dnů: 97 tis.
Návrh na exekuci za 3 měsíce
Exekucí v roce 2006: 5 600
Exekucí v roce 2007: 12 211
Navýšení po exekuci 6500 Kč
Vymožených pokut: 92 %
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Přehled pracovišť odboru dopravně správních agend magistrátu hl. m. Prahy
1.

PRAHA 1, JUNGMANNOVA 35/29
registr řidičů: vyřizuje veškeré záležitosti, týkající se řidičských
průkazů, osvědčení profesní způsobilosti řidiče, výdeje dat z registru řidičů (výpis z EKŘ).
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 7.00–16.15 hod.
a 16.45 – 20.00 hod. Pátek zavírací den
Informace tel.: 236 005 490
vedoucí: 236 005 938, 236 005 939
b) registr vozidel: na tomto pracovišti budou odbavováni pouze
žadatelé o vydání duplikátu původního technického průkazu
(v případě ztráty nebo odcizení). Ve všech ostatních případech se,
prosíme, obraťte na odloučená pracoviště registru vozidel.
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.45 – 12.15 hod.
a 12. 45 – 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00 – 11.30 hod. a 12.00 – 15.30 hod.
pátek zavírací den
Informace tel.: 236 005 491
vedoucí: 236 005 928, 236 005 128
II. Odloučená pracoviště registru silničních vozidel
1.
Praha 9 – Vysočany, Na Výběžku 11
a) vyřizování záležitostí registru vozidel a vývozy vozidel do zahraničí
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek 7.00–16.15 a 16.45–20.00 hod.
Pátek zavírací den.
Informace tel.: 284 818 926
vedoucí: 284 818 556
a)

b)

vyřizování dovozu vozidel ze zahraničí a oddělení techniků (dvůr)
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.45–12.15 a 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–11.30 hod. a 12.00–15.30 hod.
Pátek zavírací den. Telefon: technik dovozů 284 818 559
2. PRAHA 10 – BOHDALEC, NAD VRŠOVSKOU HOROU 88 (AREÁL
STK BOHDALEC)
Vyřizování záležitostí registru vozidel, dovozy vozidel ze zahraničí, depozita
Úřední hodiny: po a středa 7.45–12.15 hod. a 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–11.30 hod. a 12.00–15.30 hod.
Pátek zavírací den
Telefon: vedoucí 267 107 407, depozit 272 762 608, technik 267 107 490
technik dovozů 267 107 423
3. PRAHA 3 – JAROV, OSIKOVÁ 2
Vyřizování záležitostí registru vozidel
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.45–12.15 hod. a 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–11.30 hod. a 12.00–15.30 hod.
Pátek zavírací den
Telefon: vedoucí 284 814 098, 284 815 17, 284 815 219, 284 814 104
4. PRAHA 5 – SMÍCHOV, PLZEŇSKÁ 215B
(AREÁL STK MOTOL)
a) Vyřizování dovozu vozidel ze zahraničí a oddělení techniků
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.45–12.15 hod. a 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–11.30 hod. a 12.00–15.30 hod.
Pátek zavírací den
Telefon: 257 225 932
5. PRAHA 5 – STODŮLKY, JEREMIÁŠOVA 870
AREÁL STK DISKARD
Vyřizování dovozu vozidel ze zahraničí
Úřední hodiny: pondělí a středa 7.45–12.15 hod.
a 12.45–17.00 hod.
úterý a čtvrtek 7.00–11.30 hod. a 12.00–15.30 hod.
Pátek zavírací den
Telefon: dovozy 251 622 758
6. PRAHA 5 – STODŮLKY, JEREMIÁŠOVA 870
AREÁL IPS SKANSKA, a.s.
Úřední hodiny: pondělí a čtvrtek 7.00–16.15 hod.
a 16.45–20.00 hod.
Pátek zavírací den
Telefon: informace 251 610 239
vedoucí 257 292 280
registr 257 292 485

PŘEDSTAVENÍ TRAMVAJE ŠKODA 15T VEDENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU
Dne 11. března 2008 proběhla v jednacím sále Dopravního
podniku hl. m. Prahy prezentace nové tramvaje Škoda 15T
pro vedení společnosti.
Důležitost této prezentace byla stvrzena i účastí generálních ředitelů
Ing. Martina Dvořáka za Dopravní podnik hl. m. Prahy a Ing.Tomáše Krska za společnost ŠKODA TRANSPORTATION, která pro
Dopravní podnik tramvaje s označením 15T vyrábí.

www.dpp.cz
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Osoba blízká už nepomůže

Návrh na změnu zákona: pokutu za rychlost
by měl platit majitel auta, ať řídí on nebo
někdo jiný.

Radar vyfotí řidiče, jak se řítí stovkou městem. Ze snímku však není poznat,
kdo za volantem seděl, takže dotyčný se úředníkům vymluví, že auto řídil
někdo z jeho blízkých. Trestu tak unikne.
Už od příštího ledna by to mělo vypadat jinak. Úřady nebudou pátrat,
kdo vůz řídil. Prostě majiteli auta pošlou výzvu, ať zaplatí pokutu. Žádné výmluvy nebudou možné. Tak vypadá nejreálnější varianta změny
zákona, kterou chce Ministerstvo dopravy zabránit výmluvám na osobu blízkou – triku, který v Česku využívají tisíce lidí.
Princip, podle kterého je za přestupky automaticky odpovědný majitel auta, už využívají některé evropské státy, třeba Nizozemsko nebo
Itálie.
Bude to nejjednodušší způsob, jak výmluvám na osobu blízkou zabránit. Na tom, že výmluvy musí skončit, se shoduje většina odborníků ve
čtyřicetičlenné expertní komisi.
Ministerstvo říká, že doporučení odborníků bude respektovat a návrh,
na kterém se shodnou, pošle ke schválení do Sněmovny.
Jen za rychlost nebo i za parkování?
Teď se upřesňují detaily návrhu. Znalci zatím nejsou jednotní v tom,
u kterých přestupků automatickou odpovědnost majitele auta zavést.
Výmluvu na osobu blízkou totiž lidé používají nejen u rychlé jízdy, ale
například i u špatného parkování.
Členové komise si myslí, že by pravidlo o automatickém postihu majitele
auta mělo platit u špatného parkování.
Ve hře je také varianta, že by majitel auta nedostával za přestupek trestné
body, ale jen pokutu. Ta by zároveň byla nižší, než kdyby ho při rychlé
jízdě přistihli policisté.
Pokud to bude ministerstvo řešit tímto způsobem, tak by se nejednalo
o zásah do práv (chránit své blízké, pozn. red.), která má každý zajištěna
ústavou. Právě na tom dosud návrhy mířící proti výmluvám zkrachovaly.
Nicméně ne všichni právníci návrh vítají. Policie má podle nich už teď
dost možností, jak někomu dokázat, že se vymlouvá na osobu blízkou.

Ať si to vyřeší v rodině
Zkušenosti
ze zahraničí
dokazují,
že zavedení automatické odpovědnosti majitele auta za určité dopravní přestupky výmluvám na osobu blízkou rychle zabrání. „Nic
takového samozřejmě neznáme. U nás pokutu vždy platí vlastník
auta, kterého najdeme podle evidence,“ řekl mluvčí holandského
policejního prezidia Jella EGA. „My s nikým nediskutujeme o tom,
kdo to auto řídil. Ať si to vlastník auta vyřeší sám v rodině,“ dodal.
Expertní komise má na stole ještě jednu variantu, jak osobu blízkou „vyřešit“. Jde o způsob odkoukaný z Německa. Vlastníci auta
se zde mohou vymluvit na osobu blízkou, ale úřady jim pak nařídí
vést si knihu jízd. Není však pravděpodobné, že by tento návrh většina členů komise podpořila. Navíc by se v takovém případě musely měnit zásadně české zákony.
Co pomáhá jinde
Holandský způsob
Za přestupky, u nichž není znám viník, je automaticky potrestán
majitel nebo provozovatel auta. Úřady nezkoumají, kdo vůz skutečně při přestupku řídil. Vlastník auta však dostává pouze pokutu, trestné body ne.
Německý způsob
Majitel auta se v Německu může odvolat na osobu blízkou, pokud
si jej úřady předvolají kvůli nějakému dopravnímu přestupku. Pokutu za první přestupek tedy nedostane. Úředníci mu však nařídí,
aby propříště vedl knihu jízd, ze které se pozná, komu auto půjčil.
Za nedodržení příkazu hrozí pokuta.

„DŮCHODCI“ NA ČTYŘECH KOLECH
Vozový park České republiky stárne stejným tempem jako její populace. Průměrný věk registrovaných vozidel se totiž nebezpečně blíží hranici 14 let, což se
u plechových koní rovná již důchodovému věku. Sdružení automobilového průmyslu předpokládá, že pokud Češi nezanevřou na ojetiny – jen loni jich přibylo
ze zahraničí 183 143 (proti 123 987 novým autům), bude vozový park osobních
automobilů v příštích letech i nadále stárnout. Mezi Čechy po zrušení všech restrikcí čím dál populárnější dovoz ojetých osobních automobilů totiž nepřispívá
k výraznému zlepšení situace. Naopak dochází ke konzervaci současné přestárlé
automobilové populace. S koncem roku 2005 statistiky zaznamenaly průměrný
věk registrovaných osobních vozidel 13,43 roku, vloni český automobilový park
zestárnul již na 13,87 roku.
Průměrná věková zralost u osobáků ale není nic proti kategorii motocyklů. Tam se
již čeští majitelé s průměrným stářím 32,94 roku pohybují ve sféře veteránů.
Věk vozidel se dále výrazně diferencuje i podle okresů – nejmladší čtyřkoloví
„jezdci“ pocházejí z Prahy-západ (těsně nad 12 let). Naopak s opravdovými dědečky (průměr vyšší něž 15 let) se jezdí v Jeseníku. Tuto hranici pokořilo ještě
dalších pět okresů.
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OD BŘEZNA JEZDÍ AUTOBUSY A VLAKY JINAK
Na změny v cestování veřejnou dopravou si musí Pražané zvyknout od
začátku března. Nové jízdní řády jsou připraveny pro dvanáct městských a 26 příměstských autobusových linek. Jinak budou jezdit po
metropoli rovněž některé vlaky. Změní se konkrétně jejich konečná.
Nejvýznamnější změnou u autobusů bude zkrácení intervalu na lince
114 v úseku Kačerov – Šeberák v odpolední špičce pracovních dnů
z 15 na 10 minut. Tento autobus se totiž stává populárním díky rozvoji
Šeberova a okolních částí na jihu Prahy.
Kratší intervaly budou zavedeny také na lince 128 z Hlubočep na
Žvahov, na níž zajišťují provoz minibusy. Tato linka je provozována
ve spolupráci s Prahou 5. Trvalé změny vyplývají z požadavků jednotlivých městských částí, obcí i samotných cestujících.
Pohodlnějšího a bezpečnějšího přestupu se také dočkají cestující, jedoucí posledním večerním spojem linky 261 do Klánovic. Tento spoj
bude navazovat na linku 250 od Černého Mostu nově v zastávce Újezd
nad Lesy, kde bude zajištěn bezprostřední přestup.
K drobným úpravám jízdních řádů dochází od pondělí také na dalších
městských autobusových linkách. Dílčí úpravy čekají i na příměstské
autobusové linky, a to především proto, aby se zlepšila jak návaznost
jednotlivých spojů, tak také možnosti přestupů.
Mnozí cestující patrně uvítají to, že autobusová linka 311 ze Zličína
do Řevnice bude celkově posílena, a to v pracovní dny, novými a prodlouženými spoji.
Úpravy čekají i železnici. Několik rychlíků bude v Praze končit nově
na jiných nádražích než doposud. U některých vlaků se ruší omezení
u rozšířené přepravy spoluzavazadel. Změny na železnici jsou menšího rozsahu.
Tramvaje a metro budou ovšem i nadále jezdit stejně.

Změny MHD od 3. března
Linka 114 Zkrácení intervalů z 15 na 10 minut.
Linka 128 Zkrácení intervalů v ranní i odpolední špičce
Úpravy jízdních řádů se dotknou linek 165, 168, 188, 193, 218,
230, 249, 251, 261, 266, 301, 311, 317, 320, 328, 331, 341, 342, 347,
348, 352, 363, 385, 391, 403, 404, 409, 428, 429, 433, 441, 444, 449,
461, 462, 494.
Na železnici čekají některé vlaky drobné změny jízdních řádů. Několik rychlíků bude mít v Praze novou konečnou zastávku.

NĚKTERÉ AUTOBUSOVÉ LINKY V KVĚTNU SKONČÍ
Prodloužení trasy C metra do Letňan pořádně zamíchá povrchovou dopravou metropole. Řada autobusových spojů změní trasy, některé úplně
zaniknou.
Organizátor pražské dopravy Ropid v současné době dokončuje práce,
z nichž vyplyne, jak to bude s dopravou v severní části metropole vypadat,
až bude podzemka dopravovat cestující až na konečnou. Předpokládá se,
že oním datem bude 9. květen.
Například již nebude třeba obsluhovat autobusy Prosek v takové míře jako
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dosud. Budou zachovány jen nejsilnější směry do Vysočan
a na Palmovku, které nekopírují metro.
V praxi to bude znamenat, že by měly být posíleny linky 177
(Bohnice-Chodov) a 136 (Ďáblice-Jižní Město), s nimiž Ropid počítá jako s budoucími metrobusy. V ranní špičce by
měly jezdit po šesti minutách, v odpolední po sedmi a půl.
Cestující nepřijdou ani o autobus 140, který bude dál spojovat Palmovku přes Prosek a Letňany s Makovicemi. Posílena by měla být i příměstská linka 375, která vede od stanice
metra Českomoravská přes Kbely do Brandýsa nad Labem
a Staré Boleslavi.
Zůstat v provozu mají také autobusy od stanice Českomoravská, a to číslo 158 do Miškovic, u 166 se ještě neví, zda
nebude mít konečnou v Letňanech. Dosud jezdí k teplárně
Třebenice. Až začne jezdit metro, bude konec linky 187 i 145.
Její roli převezme autobus 195, který do Zahradního města
jezdí z Letňan.
Bude jezdit dvakrát častěji a časem by se měl stát metrobusem. Skončí také linka 274 z Palmovky do Letňan, kterou
nahradí posílené spoje 140 a 195. Zavedena do Letňan bude
i nově vedená linka 110, která nyní funguje mezi Hloubětínem a Dolními Počernicemi.
Protažena k letňanskému terminálu bude po Průmyslovém
okruhu, který se však vyznačuje velkými dopravními zácpami.

CESTOVNÍ KANCELÁØ JIHOSPOL TOURS

SPECIALISTA
NA ØECKO, ITÁLII,
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
LETECKÉ ZÁJEZDY Z PRAHY NA 8, 11, 12, 15 DNÍ.
DÉLKA ZÁJEZDU DLE PØÁNÍ KLIENTU

KRÉTA
PARGA
LEFKÁDA
ZAKYNTHOS
KYPR
KOS
KEFALONIA

Ubytování v hotelech
s polopenzí nebo „all inclusive“,
ve studiích a apartmánech
Ceny ji� od 5.990 Kè
Dítì do 12-16 let ubytování zdarma! Kontaktujte nás, rádi vám zašleme náš katalog.
PRODEJ ZÁJEZDU A LETENEK DO CELÉHO SVÉTA
Vinohradská 97, 120 00 Praha 2
tel:222 722 216, tel/fax:222 722 214
e-mail:jihospol@tours.cz

www.jihospoltours.cz
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