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Pražské tramvaje čekají premiéry
Nové typy vozů vyjedou na nové tramvajové tratě. Do 
sedmi let bude mít Praha 60 nových tramvají.
Podle Pražských radních se do roku 2015 prodlouží tramvajové 
tratě o 32,4 kilometrů. „Vznikne na nich kolem dvaceti nových za-
stávek,“ řekl radní pro dopravu Radovan Šteiner. Letos jako první 
bude prodloužena tramvajová trať z Laurové na Radlickou.
 O dva roky později by měla vyjet tramvaj z Podbaby do zastáv-
ky ČD Podbaba. Ve stejný rok se dočkají pozitivní změny i Praža-
né cestující do Slivence a Holyně. Do sedmi let se budou zastávky 
tramvají v Praze rozšiřovat průměrně o tři za rok.
 Velké očekávání vzbuzuje plán rozšířit tramvajovou trať z Koby-
lis do Bohnic (2014), ale například i ze Spořilova přes Chodovec na 
Opatov (2015).
 Do sedmi let 
bude v Praze jez-
dit šedesát nových 
tramvají typu 14T 
a téměř dvěstě 
nízkopodlažních 
souprav s označe-
ním 15T. První typ 
tramvaje v Praze 
vyjede už příští 
rok.
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Vzorem Prahy má být Londýn
Projížďka centrem Prahy se řidičům 
opět o něco prodraží. V prosinci 
2009 má odstartovat pilotní projekt 
dlouho projednávaného mýtného. 
Zpoplatněný vjezd by tak měl ome-
zit počet aut pohybujících se v his-
torickém centru metropole. 
 Vzorem je pro Prahu anglická metropole. Pilotní projekt 
zpoplatněného vjezdu do centra by měl kopírovat londýnskou 
technologii. Mýtné budou řidiči mířící do centra platit pro-
střednictvím čipových karet, uvažuje se i o využití „čipovek“ 
Pražana (open card). Zpoplatněné oblasti bude střežit kamero-
vý systém, který podle SPZ vozu vyhodnotí, zda řidič za vjezd 
zaplatil. Opačném případě se nevyhne nepříjemnostem a ne-
malému finančnímu postihu. 
 Není zatím ani přesně stanoveno, kterých lokalit se zave-
dení mýtného týkalo. O výši mýtného není ještě rozhodnuto, 
ale částka se bude odvíjet od kurzu eura. Uvažuje se o denním 
poplatku kolem 30 korun, ale není vyloučena ani vyšší částka. 
Mýtnému zřejmě uniknou jen držitelé průkazu  ZTP, taxikáři 
a vozy integrovaného záchranného systému jako policie nebo 
hasiči. Zvýhodnění by se měli dočkat i rezidenti. „Parkovačka“ 
by totiž měla nově obsahovat i poplatek za vjezd do městské 
části, na kterou byla vystavena. Ostatní řidiči zaplatí plnou 
výši.  

Mýtné v metropoli
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PRAŽANÉ MAJÍ SVÉ MĚSTO RÁDI

Obyvatele hlavního města nejvíce trápí do-
pravní zácpy v uli cích, kriminalita nebo 
přelidnění. Zároveň jim vadí vyšší životní 
ná klady a horší kvalita životního pro středí. 
I přesto je se životem v hlav ním městě spoko-
jeno čtyřiaosmdesát procent lidí.
Vyplývá to z rozsáhlého průzku mu ve řejného 
mínění, kterého se v Praze zúčastni lo na pod-
zim loňského roku 606 re spondentů.
Z výsledků vyplývá, že lidé žijí ve svém městě 
rádi a jsou se život ním stylem v něm spokoje-
ni. Výzkum byl prováděn také v dalších svě-
tových metropolích, jako Londýn, Paříž nebo 
New York.

LIDEM SE LÍBÍ ARCHITEKTURA 
A MOŽNOST VYDAT SE ZA KULTUROU

Čeho si Pražané na životě v hlavním měs-
tě nejvíc váží a co se jim nejví ce líbí? „Je to 
pražská architektura a možnost sportovního 
a kulturního vyžití.
Architektura se líbí třiačtyřiceti procentům 
lidí, možnosti sportovat a vydat se za kulturou 
si považuje osmatřicet procent respondentů.
Pražané rovněž oceňují snadný pohyb po 
městě. S dopravou je spo kojeno osmadvacet 
procent ze všech dotázaných. To je například 
o čtrnáct procent lidí méně než v ang lickém 
Londýně, kde pohyb po měs tě jako snadný 
označuje dvaačtyři cet procent.
Zároveň Pražané vnímají jako největší pro-
blém právě dopravu, přesněji dopravní zácpy. 
Třiapadesáti procentům obyvatel v hlavním 
městě popojíždějící automobily v ulicích vy-
loženě vadí.

Ulice města nejsou přeplněné jen auty, ale 
také lidmi. Podle šestatřice ti procent lidí je 
město velmi přelid něné. „To v lidech zároveň 
vyvolá vá pocit osamělosti a izolovanosti. Ale 
v porovnání s ostatními městy je tento pocit 
v Praze nižší,“ vysvět lila Tatiana Wartuscho-
vá. V Praze má strach z anonymity jednatři-
cet procent dotázaných, osmnáct pro cent ji 
pak považuje za vážný pro blém. Například 
v Paříži se osaměle cítí 47 procent, v New 
Yorku 59 pro cent, a v Londýně dokonce až 67 
procent lidí.

PRO KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ JE 
PODSTATNÁ ZELEŇ

Důležité pro kvalitní život je životní prostře-
dí. Z vý zkumu pak vyplývá, že Pražanům na 
životním prostředí záleží. Život ní prostředí 
a množství zeleně hraje pro lidi důležitou roli. 
Více než se dmdesát procent obyvatel se domní-
vá, že město může nabídnout dobré podmínky 
pro život jedině v přípa dě, že bude přátelské 
k životnímu prostředí. 
Sedmatřicet procent Pražanů pak životní pro-
středí spojuje přímo s kvalitou života ve městě 
a čtyřiašedesát procent je nespokojeno s množ-
stvím zeleně na území hl. m. Prahy.
Pomyslným „strašákem“ jsou pro některé oby-
vatele hlavního města také vyšší životní nákla-
dy. Čtyřiatřicet procent lidí je s ohledem na 
zvyšující se životní náklady nespokojeno, oba-
vy má ze zdražování čtyřicet procent. Na dru-
hé straně jsou však v Praze nejvyšší průměrné 
mzdy v celé ČR. V budoucnu by pak také 71 
pro cent lidí uvítalo čistší ulice a chodníky.

■ Co lidé oceňují

Architektura 43 %

Sportovní a kulturní vyžiti 38 %

Možnost trávit volný čas 33 %

Hospodářská dynamika 29 %

Snadná doprava ve městě 28 %

Kulturní dění 27 %

Možnost seznamovat se 27 %

Mezinárodní vliv města 14 %

Vstřícnost k dětem 14 %

Vstřícnost k seniorům 10 %

Ochrana živ. prostředí 8 %

Čistota 8 %

Bezpečnost 7 %

Rozmanitost obyvatel 7 %

Vstřícnost k postiženým 6 %

■ Co lidé kritizují

Dopravní zácpy 53 %

Přelidnění 36 %

Znečištění 35 %

Kriminalita 33 %

Špína 33 %

Hlučnost 29 %

Stres 22 %

Anonymita 18 %

Špatné veřejné služby 14 %

Problémy MHD 13 %

Nedostatek sportovišť 5 %

Nedostatečná údržba budov 4 %

■ Jak se Pražané cítí

Pocit svobody 88 %

Potřeba dobrého příjmu 87 %

Jednoduše se seznamují 76 %

Pocit pohodlí 54 %

Pocit anonymity 31 %

Pocit ohrožení 14 %

Pozn.: Lidé měli možnost vybrat u prvních dvou otázek tři 
odpovědi. Průzkumu se účastnilo celkem 606 Pražanů.
Zdroj: Agentura Ipsos

NEJVÍCE JIM ALE VADÍ AUTA V PŘEPLNĚNÝCH ULICÍCH
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PRINCIPY A TRENDY 
V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ

Technický pokrok mění podobu, principy 
i kompo nenty kolejových vozidel všech typů. 
Nevyhnul se ani tramvajím. Zatímco první 
polovinu minulého století charakterizovaly 
v našich městech   dvounápravové motorové 
a vlečné vozy a drahou polovinu vozidla na 
bázi čtyřnápravových FCC vozů, pronikají 
ve 21. století i k nám velkoprosto rové nízko-
podlažní vozy, které se staly trendem součas-
nosti.

Tak jako ve všech ostatních oborech lid-
ské činnosti je i na parku vozidel tramvajo-
vých provozů v České repub lice, ve srovnání 
s ekonomicky silnějšími zeměmi, dosud stále 
patrný neblahý vliv socialistického experi-
mentu, jehož důsledky se daří jen postupně 
překo návat. Jednu výhodu však určitý časový 
odstup za hospodářstvím a technikou zápa-
doevropských zemí má: snadněji lze hledat 
a nacházet optimální řešení, neboť s odstu-
pem několika let je patmo, který z trendů byl 
jen neúspěšným pokusem a který se stal dlou-
hodobou orientací.

TECHNIKA NÁSTROJEM PŘEPRAVNÍ-
HO MARKETINGU

Ze statistických přehledů dodávek nových 
tramvají je patrné, že již nená vratně skončilo 
období nákupu vysoko-podlažních sólo vozů. 
Provozovatelé tramvají i jejich výrobci se 
orientují na dlouhé, prostorné, vícečlánkové 
nízko podlažní vozy, bezbariérové vně i uvnitř, 

s vysokým standardem kultury cesto vání. Pro 
útvary mající na starosti kaž dodenní provoz 
a údržbu tramvají je pochopitelně tato změna 
určitou kompli kací. Vozovny a opravny, kdysi 
posta vené pro dvounápravové vozy a později 
často jen s kompromisy upravené pro vozy 
čtyřnápravové, musejí řešit potřeb ný prostor, 
kolejová rozvětvení i zvedací techniku. Pro-
vozní složky, navyklé operativnímu spojování 
a rozpojování dvojic, mají nově k dispozici 
vůz ne měnné délky. Generační obměna vo-
zového parku se sebou nese změny v širokém 
poli infrastruktury, v řízení provozu i v náro-
cích na strukturu pracov níků a jejich kvalifi-
kaci. To vše pocho pitelně něco stojí, ale záro-
veň to cel kově posouvá tramvajovou dopravu 
vpřed, na vyšší technickou úroveň.
 Minimální údržbová náročnost a vy soká 
disponibilita moderních vozidel tyto dopady 
výrazně zmírňují, neboť nová technika snižu-
je rozsah preventivní i korektivní údržby. Ale 
i tak jde o ná ročný proces; je však nutností. 
Optima lizace provozu a údržby jsou důležitý-
mi faktory, ovšem hlavním zaměřením je pří-
zeň zákazníka, tedy cestujícího. Cílem vedení 
měst, která na financování tramvajové dopra-
vy přispívají, je stabili zovat současné cestující 
a získávat pro tramvaje nové cestující, a to na 
úkor individuálního automobilismu. Eko-
nomika se rozvíjí, občané bohatnou, staví se 
nové silnice - to vše činí automobilo vou do-
pravu přístupnější, atraktivnější a kvalitnější. 
Je stále méně snadné motivovat občana k ces-
tě tramvají. To je důvod k aplikaci nových 

technických řešení a trendů: proto jsou nové 
tram vaje prostorné, pohodlné, bezbariérové 
a klimatizované. Požadavky na vozidlo ne-
diktuje ani výrobce, ani provozovatel, ale ces-
tující.

 Současná pozice veřejné dopravy není 
snadná. Varováním je skutečnost, že mladí 
lidé říkají městské hromadné dopravě „soc-
ka“. Tím upřímně vyjadřují, za co ji považují, 
a zároveň i to, že směřují k dopravě jiné, tedy 
k vlastní mu automobilu. V protikladu s tím 
stojí skutečnost, že nutným předpokladem 
rozvoje jakéhokoliv oboru je, aby se s ním 
identifikovali aktivní a produktivní lidé, kteří 
pro společnosti vytvářejí hod noty a rozhodu-
jí o jejich rozdělování. Těmi bude za pár let 
i dnešní mladá generace.
 Strategie rozvoje tramvajové dopravy v ev-
ropských městech proto není založena na 
pojetí tramvají coby součásti sociální sítě, ale 
na pojetí tram vají schopných nabídnout své 
služby moderním, dynamicky žijícím lidem. 
To pochopitelně není levnou záležitostí. Ale 
určitě je to levnější než přizpůsobo vat města 
stále silnější automobilové dopravě. Takové 
je poslání tramvajové dopravy do budoucích 
let.

 Všeobecně je akceptováno, že tram-
vajovým vozidlem současnosti jsou bezpeč-
né a pohodlné vícečlánkové níz kopodlažní 
vozy. V jejich technickém řešení se však stále 
zřetelněji ukazuje vazba na infrastrukturu. 
Portfolia výrobců kolejových vozidel se pro-
filují na pro storné, širší a těžší vozy určené 
pro nově budované nebo modernizované tra-
tě a na vozidla, jejichž parametry a principy 
jsou podmíněny tím, že jsou určeny k provo-
zu na historických tra sách z konce devatenác-
tého století či z prvních let století dvacátého 
s mnoha oblouky. Vozidlo nemůže ignorovat 
stav infrastruktury. Tratě totiž představují vět-
ší a dlouhodobější hodnotu než vozidla. Je ro-
zumné, aby vozidlo plně využívalo možností 
infrastruktury, ale zároveň musí respektovat 
její limity, musí k ní být vstřícné a ohledupl-
né.

 V souvislosti s nízkopodlažními vo zidly je 
často diskutována otázka jejich chování v ob-
loucích. I za provozu tra dičních tramvají do-
chází v obloucích k opotřebení kol i kolejnic 

Technické řešeníIII. část
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a ke zvýšenému namáhání vozových skříní. 
Proto je téma chování vozidla v oblouku dost 
aktuální. Lze jej rozdělit do dvou částí: jízda 
obloukem a vjezd do oblouku či výjezd z ob-
louku.

 Nízkopodlažnost je velmi výrazným zna-
kem soudobých tramvají, a to jak z důvodu 
vyhovění osobám se sníženou schopností 
pohybu a orientace, tak i pro zvýšení cestov-
ní rychlosti v důsledku zkrácení pobytů na 
zastávkách. Existuje však ještě jeden, zřejmě 
zásadnější trend a tím je růst pohodlí. Také 
v tomto případě určuje tramvajím měřítka 
vývoj osobních automobilů. Kromě tvaru 
a provedení sedadel, kvality a vzhledu interi-
éru, vytápění, větrání, klimatizace, intenzity 
osvětlení a dalších faktorů, které v souhrnu 
cestovní pohodlí určují, jde především o po-
měr sedících a stojících cestujících a o ploš-
nou hustotu stojících cestujících. Nejen z dů-
vodu, že v osobním automobilu člověk sedí 
a ne stojí, ale i z důvodu zvyšování průměr-
ného věku (stárnutí) populace a z důvodu 
hospodaření časem (sedící člověk může lépe 
využít čas strávený cestováním, např. k četbě 
nebo k relaxaci, než stojící) mají cestující zá-
jem si v tramvaji sednout.
 Pokud je cestující ochoten stát, tak jen na 
velmi malou přepravní vzdálenost (po krát-
kou dobu - analogie k jízdě výtahem), a to 
ve volném prostoru, nikoli ve fyzickém kon-
taktu s ostatními osobami. Tato skutečnost 
významně ovlivnila a dále ještě bude ovlivňo-
vat uspořádání tramvají: minulostí jsou vozy 
s uspořádáním sedadel podél stěn jen v jedné 
řadě (1 + 1), neboť nabízejí málo míst k sezení 
a jejich velká volná podlahová plocha k stání 
je po většinu dne nevyužita, což činí provoz 
nehospodárným, preferováno je uspořádání 
sedadel 2 + 1 nebo i 2 + 2, a to i za cenu obtíž-
nější průchodnosti úzkou uličkou v místech 
mimo nástupní prostory s cílem maximalizo-
vat nabídku míst k sezení.

 Patrně ze všech kolejových vozidel je právě 
u tramvají jejich vnější vzhled nejvíce hodno-

cen. Vede k tomu více 
důvodů. Tramvaj není 
levnou záležitostí, a tak 
je důležité, aby lidem, 
kteří do ní investovali, 
přinášela radost, aby se 
jim líbila; asi tak, jako 
má muž radost z nové 
dýmky, žena z nové 
sukně či dítě z nové-
ho medvídka. Radost 
z nového zboží je pře-
ce přirozenou a milou 
rozkoší. Zásadním 
důvodem, který staví 
velmi vysoké požadav-
ky na design tramvají, 
je skutečnost, že tram-
vaj je stále vidět, a to 

z mnoha úhlů pohledu a mnoha vzdáleností: 
vídáme ji na ulici, z okna domu, ale i z věže 
radnice, z návrší i od hladiny řeky, sledujeme 
ji z nadhledu i podhledu, v detailu i jako malý 
předmět při vzdáleném pohledu na město.
 Tím se tramvaj zásadním způsobem liší 
od vozidel podzemní dráhy, jež jsou skryta 
v útrobách země a ani cestující jejich vzhled 
nepostřehne, neboť úzké nástupiště zaplněné 
osobami mu neumožní si je řádné prohléd-
nout. Jen čelo vlaku se mu krátce mihne před 
očima, ale oslnění světlem čelních reflektorů
mu estetický vjem zcela změní. Zato tramvají 
se může v klidu kochat pohledem z lavičky 
v městských sadech či ze zahradní restaurace.
Proto stojí za to trochu investovat do toho, 
aby tramvaj pěkně vypadala, aby byla k světu. 
Pochopitelně se k tomu přidá i trochu měst-
ské hrdosti a touhy po obdivu. Vždyť naše 
tramvaj (a to je správné, že se město se svým 
dopravním prostředkem takto identifikuje)
nás reprezentuje i na pohlednicích, tak ať je 
pěkná a jedinečná. S ohledem na vysokou 
cenu tramvají není škoda investovat něco 
peněz do kvalitního designérského návrhu 
i do jeho provedení, tedy do kvalitních mate-
riálů a tvarů, vždyť se na ně bude desítky let 
dívat každý den mnoho lidí. Svým způsobem 
jde o naplnění ideálů secese: proč by se měl 

člověk s uměním setkávat jen v galeriích a na 
výstavách, když jej může umění potěšit na 
každém předmětu denní potřeby.
 Ale rozhodně by estetika neměla být řeše-
na na úkor užitných parametrů a účelnosti. 
Kvalitní designér umí spolupracovat s kon-
struktérem a vyřešit obojí. U kabiny řidiče je 
především nutno dbát na dobrou viditelnost 
i do stran na křižovatkách a na přední dveře 
a při tom též chránit řidiče proti nadměrné-
mu oslunění.

 Každým rokem vzniká mnoho nových po-
dob tramvají, novináři a návštěvníci veletrhů 
je všechny nekriticky obdivují. Přesto však je 
mezi nimi jeden zásadní rozdíl: není těžké 
rozeznat, které vozidlo navrhoval designér 
dokonale seznámený se zákonitostmi kolejo-
vých vozidel a kdy provozovatel či výrobce ve 
svém velikášství nemoudře investoval veřejné 
peníze a koupil si nevšední exkluzivní návrh. 
Ne snad, že by ateliéry nedokázaly vytvořit 
nápaditý a ušlechtilý tvar, ale na kolejová vo-
zidla se zpravidla nesoustředí; specializují se 
na průmyslový design, dávají tvar předmě-
tům denní potřeby.
 Cílem vzhledu dámské kabelky, varné kon-
vice či automobilu je býti výjimečný (každý 
jednotlivý zákazník si z mnoha dalších vybere 
tu svoji konvici v záplavě jiných) a být mód-
ní, tedy zalíbit se a rychle zestárnout, neboť 
i příští rok bude opět potřeba prodat kabelku, 
přestože ta letos koupená by pochopitelně 
ještě mohla sloužit dál. Průmyslový design 
je tedy nástrojem ke zkrácení životnosti vý-
robku, jeho strategií je nejen překonat loňské 
zboží, ale též rychle pominout, být překonán, 
působit staromódně a pobízet spotřebitele 
k novému nákupu.
 Úloha designu kolejového vozidla je úpl-
ně jiná. Za prvé proto, že nemůže odpovídat 
vkusu jen úzké skupiny obyvatel, neboť na ko-
lejové vozidlo se musejí dívat všichni a platí 
jej všichni.
 Někomu se může nové kolejové vozidlo 
líbit víc, někomu méně, ale nikoho nesmí po-
horšovat, neboť i on se na ně musí dívat a i on 
je platí.

▲ Studie nové tramvaje Škoda 15T
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PRINCIPY A TRENDY

 Za druhé proto, že nové kolejové vozidlo 
musí přinést tvar vysoce moderní a velmi po-
krokový, ale ne módní, ne pomíjivý. Kolejové 
vozidlo má ze své podstaty několikanásobně 
větší životnost než spotřební zboží a než sil-
niční vozidla, a proto je naprosto nežádoucí, 
aby jeho design brzy vyšel z módy. Naopak 
musí působit svěže i po několika desetiletích, 
jinak by kolejová vozidla působila archaicky 
vedle automobilů rychleji obměňovaných 
z důvodu své kratší fyzické životnosti. Tím se 
design kolejových vozidel zásadním způso-
bem odlišuje od designu spotřebního zboží, 
kdy je snaha výrobců jej rychle obměňovat 
a znovu prodávat.
 Design kolejového vozidla se spíš přibli-
žuje ke stavební architektuře, neboť skutečně 
zdařilé budovy či mosty jsou krásné svými 
ušlechtilými tvary a materiálem i po stovkách 
let. Ne náhodou je těžištěm činnosti význač-
ných architektů kolejových vozidel architek-
tura staveb. Ta je naučila vytvářet progresivní, 
ale přitom trvale estetické hodnoty. Není po-
vinností ctít tyto zásady, města se mohou roz-
hodnout tramvajemi i provokovat a šokovat, 
ale po létech zpravidla působí taková gesta 
spíš trapně a neohrabaně - i když i to může 
být předmětem zájmu sběratelů a cestovního 
ruchu.

HLUK
Vizuální vjem tramvaje lze aplikací vhodného 
tvaru, barev i osvětlení převést na příjemný 
prožitek. To však neplatí o vjemu akustickém. 
Ten je od určité míry (potřebné k postřeh-
nutí vozidla na ulici, aby nedošlo k nehodě) 
nežádoucí. Je-li základní vlastností tramvaje 
pouličnost, tedy schopnost provozu v těs-
né blízkosti lidských obydlí, znamená to, že 
tramvaj musí být k lidem vlídná, tedy i tichá. 
Z důvodu jízdy poblíž staveb též nesmí pro-
voz tramvají způsobovat nadměrné vibrace, 
aby jimi budovy netrpěly.
Jakkoliv je to u vozidla elektrické trakce pře-
kvapivé, je hlučnost vlastností, jež tramvaje 
navenek dost poškozuje. Stačí připomenout, 
že zhruba před deseti lety neprošel v Praze 
návrh na stavbu tramvajové tratě Kobylisy 
- Bohnice. Proti se postavila občanská inicia-
tiva a jedním z jejích argumentů byla právě 
vysoká hlučnost. Druhým příkladem může 
být snížení rychlosti tramvaje v Praze v noci 
na vybraných úsecích na 40 km/h, nařízené 
z důvodu vysoké úrovně hluku.
 V nedávné minulosti nebyla otázkám hluč-
nosti tramvají věnována náležitá pozornost. 
Motorgenerátor hlučel a vibroval i u stojící 
tramvaje, zakrytí podvozků ochrannými ple-
chy, provedené u vozů T1 a T2, bylo u tram-
vaji T3 odstraněno - v plentách se objevily 
výřezy. Tichá bubnová brzda používaná u vo-
zů T3 byla u KT8 nahrazena kotoučovou se 
sirénovým efektem při jízdě vyšší rychlostí 
i s pískotem při dobrzďování. Vrnící tlumiv-
ky i brzdové odporníky se staly souputní-
kem tyristorových pulsních měničů. Některá 

negativa přinesla i infrastruktura 
- drnčící vlnkovité kolejnice a be-
tonové panely s funkcí ozvučné 
desky z piána.
 Je co napravovat a existují k to-
mu i technické prostředky. Kon-
strukce tratí využívající pružné 
a tlumící uložení kolejnic a pří-
padně i pohlcovače hluku (na-
příklad zatravňováním) a brou-
šení povrchu kolejnic na straně 
infrastruktury stejné jako pečlivě 
řešené pojezdy i pohony a další 
komponenty vozidel jsou nutnou samozřej-
mostí. Tramvaj nelze od města oddělovat 
protihlukovou zábranou, v tom okamžiku by 
přestala plnit svoji základní funkci: být měst-
skou dráhou.

HMOTNOST
V rámci rekonstrukcí tramvají plynou mo-
hutné investice do náhrady odporového říze-
ní rozjezdu a brzdění pulsními měniči s cílem 
úspory energie. Paralelně s tím však postupné 
narůstá hmotnost tramvajových vozidel z dů-
vodu respektování požadavků na jejich vyšší 
pevnost, funkčnost, dokonalost a vybavenost. 
Všechny tyto požadavky jsou pochopitelně 
oprávněné a logické, přesto však je nutno 
dbát, aby hmotnost vozidel zůstala v rozum-
ných mezích.
 Měrná hmotnost kolem 1,2 t na metr dél-
ky, dosahovaná u tramvají T3 (ale i u starých 
pražských dvounápravových motorových vo-
zů), je u současných vozidel s pevnější skříní, 
klimatizací prostoru pro cestující a s dalšími 
doplňky těžko docílitelná, ale neměla by pře-
sahovat 1,3 t/m. Rozjíždět a brzdit na každé 
zastávce a křižovatce těžkou tramvaj je ener-
geticky náročné. Stejně jako je nevhodné 
příliš těžkými vozy zatěžovat infrastrukturu 
a poté nést následky kolapsů veškeré měst-
ské dopravy v důsledku častých a rozsáhlých 
oprav klíčových městských komunikací.

 Ty tam jsou doby, kdy řidič za mrazu, na-
vlečen do těžkého kabátu a filcových bot,
ovládal v tlustých rukavicích studenou kliku 
kontroléru a těšil se, jak si v ohřívárně na ko-
nečné dopřeje alespoň chvilku tepla. Upro-
střed tratě mu mohl být útěchou snad jedině 

doušek horké melty z termosky. Ty tam jsou 
doby, kdy průvodčí pečlivě uzavíral posuvné 
dvoukřídlé dveře mezi plošinami a salonem, 
aby na cestující netáhl z otevřených plošin 
mrazivý vítr. S modernějšími vozy přišlo 
i elektrické topení, byť nejsou ještě příliš 
vzdálené doby, kdy bylo z důvodu nedostat-
ku elektrické energie zakázáno jej používat. 
Výkonný kalorifer a následně i klimatizační 
jednotka se staly samozřejmým vybavením 
řidičovy kabiny. To je zcela namístě, povolání 
řidiče je náročné a odpovědné a je mu potře-
ba vytvořit příjemné pracovní podmínky.
 Poněkud hůře jsou na tom cestující. Cesto-
vání v promrzlých vozech nahradilo nezřídka 
cestování v přetopených vozech bez regulace 
topení nebo s regulací na stálou teplotu. Ta je 
pro vozidla MHD, ve kterých si cestující (na 
rozdíl od řidiče) neodkládá svrchní šat, zcela 
nevhodná - vnitřní teplotu je potřeba korigo-
vat podle teploty vnější, neboť ta určuje, jak 
teple se lidé oblékají. Výdechy horkého vzdu-
chu na čepice cestujících jsou krajně nezdra-
vým způsobem vytápění. Příjemné pro ces-
tující není ani cestování v létě, ve slunečním 
žárem rozpálené tramvaji, která větrá jen, 
když jede rychle. Standardem cestování ve 
21. století je klimatizovaný automobil, proto 
je žádoucí cestujícím v tramvaji dopřát stejný 
komfort. V souladu s tím se v drtivé většině 
zakázek na nové tramvaje objevuje požada-
vek na klimatizaci prostor pro cestující, byť to 
pochopitelně má své dopady na cenu a hmot-
nost tramvaje i spotřebu energie.

 Vlídnost interiéru k cestujícím není dána 
jen jeho výtvarným řešením, ale i řadou 
technických detailů: zcela volná podlaha bez 
vík, bez ukotvení záchytných tyčí či podpěr 
sedadel, umožňující snadné a rychlé čistění, 
vyloučení jakýchkoli šroubů, lišt či mezer 
- všeho, co by se mohlo stát předmětem ne-
žádoucích aktivit cestujících (mikrovandalis-
mus), přehledné a snadno a rychle kontrolo-
vatelné uspořádání vnitřního prostoru bez 
neprůhledných přepážek (prevence vůči 
terorismu), volné nástupní prostory bez tyčí 
bránících rychlému nástupu a výstupu, poho-
dlná a snadno udržovatelná sedadla, moderní 
informační a komunikační systémy, kamero-
vé systémy jako prevence proti vandalismu, 
elektronický ticketing.

▲ Interier vozu T3 s laminátovými sedáky

▲ Rekonstruovaná tramvaj T3R.P s úplným zakrytím podvozků
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Období od 1. 1. 2008 do 30. 4. 2008

Nepřiměřená rychlost 841

Nedání přednosti 2 304

Nesprávné předjíždění 31

Nesprávný způsob jízdy 5100

Alkohol 186

Počet mrtvých 12

Těžce zraněno 101

Lehce zraněno 560

Počet nehod celkem 10 089

Škody 475 mil. Kč

DOPRAVNÍ POLICIE

Pro tisíce lidí je Praha    autodrom
Po Jižní spojce směrem k Brněnské ulici jede 
jako o závod řidič, který nerespektuje ma-
ximální povolenou osmdesátikilometrovou 
rychlost. A společně s ním další tisíce řidičů. 
Jenom v dubnu tu překročilo rychlost přes 
devadesát sedm tisíc řidičů. Právě překroče-
ní nejvyšší povolené rychlosti je nejčastějším 
přestupkem řidičů na pražských silnicích.
 Jenom od ledna do dubna letošního roku 
strážníci společně s magistrátními úředníky 
museli řešit přes deset tisíc překročení rych-
losti o více než deset kilometrů za hodinu, za 
tento přestupek udělil magistrát 20 468 bodů. 
Dvanáct bodů pak nasbíralo ke včerejšímu 
dni 1037 řidičů.
 „Počet překročení rychlosti je vysoký pro-
to, že nejvíc kamer se zaměřuje právě na úse-
ková měření rychlosti,“ vysvětlil Pavel Švrču-
la, šéf pražských dopravních policistů.

ŘIDIČŮ „POSPÍCHÁLKŮ“ UBÝVÁ
Přesto počet řidičů, kteří sešlápli plynový 
pedál víc, než jim dovoluje zákon, oproti loň-
skému roku klesl, a to o více než dvacet pro-
cent. Například v dubnu 2007 zaznamenali 
strážníci zhruba 137 000 řidičů, kteří porušili 
předpisy a jeli rychleji, letos jich bylo ve stej-
ném období asi 80 000.
 „Čísla jsou sice stále vysoká, ale zazname-
náváme pokles. Za dobrým výsledkem stojí 
zejména zavedení úsekového měření,“ uvedl 
první náměstek primátora Rudolf Blažek.
 Přestože nejčastěji překračují řidiči rychlost 
o méně než deset kilometrů v hodině, najdou 
se mezi nimi výjimky, které překročí rychlost 
o několik desítek kilometrů. Například 21. led-
na letošního roku se tunelem Mrázovka pro-
hnal jeden z řidičů rychlostí 163,9 kilometrů 
za hodinu. Přitom se tu smí jet maximálně se-

dmdesátkou. A nebyl jediný. Strážníci na ka-
merách ještě zachytili další dva řidiče, kteří tu 
jeli více než sto padesát kilometrů v hodině.
 Auta často jezdí také pruhy pro autobusy, 
který je druhým nejčastějším přestupkem ři-
dičů v Praze.
 Za to už téměř pět tisíc z nich dostalo jeden 
trestný bod. „Tento problém je pro Prahu zcela 
typický. Ve městě je totiž poměrně dost roz-
vinutá síť městské hromadné dopravy a v sou-
vislosti s tím také hodně vyhrazených pruhů 
pro autobusy městské dopravy,“ řekl Pavel 
Švrčula.
 Řidiči se těmito pruhy snaží nejčastěji ob-
jet dlouhé kolony, které se v pražských ulicích 
každý den tvoří.
 „Nejčastěji se tohoto přestupku dopouš-
tějí v ranní a odpolední špičce a příčinou je 
zejména nedisciplinovanost řidičů. Existuje 
ale spousta řidičů, kteří si svůj přestupek ani 
neuvědomují, značek a nápisů si nevšimnou,“ 
doplnil Pavel Švrčula.
 Problémem je v Praze také jízda na červe-
nou. Za tu pracovníci magistrátu rozdali řidi-
čům od začátku roku dvě stě třicet pět bodů.

Dopravní nehody 1. 1. – 30. 4. 2007
Nepřiměřená rychlost 1101
Nedání přednosti 2156
Nesprávné předjíždění 63
Nesprávný způsob jízdy 5 483
Alkohol 215
Počet mrtvých 14
Těžce zraněno 108
Lehce zraněno 587

Přestupky řidičů
Překročení rychlosti do 20 km/h
postih 2 body
počet případů 10 234
udělené body 20468
Jízda ve vyhrazeném pruhu
postih 1 bod
počet případů 4 670
udělené body 4 670
Překročeni rychlosti do 39 km/h
postih 3 body
počet případů 112
udělené body 336
Jfzda na červenou
postih 5 bodů
počet případů 47
udělené body 235
Řešené přestupky 15 063
Udělené body 25 709

107 LIDÍ JEZDILO BEZ ŘIDIČÁKU
Počet automobilistů, kterým magistrát 
udělil dvanáct bodů a odebral řidičský 
průkaz, se ke včerejšímu dni vyšplhal na 
1037. „Číslo neustále roste. Dřív měli ři-
diči pět sedm bodů, v posledních týdnech 
tak pro ty neukázněné není problém nasbí-
rat dalších pět a přijít o řidičák,“ řekl Josef 
Mihalík ředitel odboru dopravně správ-
ních agend.
 Magistrát také eviduje sto sedm lidí, 
kteří nasbírali dvanáct bodů, aniž vůbec 
měli řidičský průkaz.
 Všechny případy byly předány k pro-
šetření policii. Řídit auto bez řidičáku je 
totiž trestný čin.
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ČESKÉ DRÁHY

Od 15. června se žádným způsobem nemění 
trasy ani časy odjezdů dálkových vlaků, tedy 
rychlíků, expresů, vlaků EuroCity, InterCity 
a SC Pendolino. V regionální dopravě do-
chází v každém kraji jen k drobným úpra-
vám, zpravidla na základě požadavku kraj-
ských úřadů jako objednavatelů dopravy.
Regionální doprava v Praze a ve Středočes-
kém kraji
Od 15. června dojde jen k symbolickým 
změnám.
• Trať 091 Praha – Kralupy nad Vltavou: 
Večerní víkendový spěšný vlak z Mostu do 
Prahy zastaví nově v 18.47 ve stanici Praha-
-Bubeneč (Sp 1713). 
• Trať 223 Olbramovice – Sedlčany: Vlak 
s odjezdem ze Sedlčan ve 13.44 do Olbramo-
vic (Os 26115) pojede ze Sedlčan o 4 minuty 
dříve, tedy už ve 13.40. České dráhy tak reagu-
jí na požadavek Středočeského kraje, aby byl 
v Olbramovicích zajištěn přestup na autobus 
do Votic, který odjíždí ve 14.15.
• Parní vlak Praha-Vršovice – Čerčany 
– Kácov a zpět nepojede podle původního 
plánu 23. srpna, ale už 16. srpna kvůli upřes-
nění termínu Kácovské pouti. 

DÁLKOVÁ DOPRAVA
Od 15. června se sice nemění trasy ani časy 
odjezdů dálkových vlaků, stavební činnost 
státní Správy železniční dopravní cesty ale 
změní o letních prázdninách dočasně trasy 
některých spojů, především kvůli kompletní 
přestavbě pražského hlavního nádraží. Opra-

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
V neděli 15. června 2008 začala platit letošní druhá změna jízdního řádu Českých drah, 
změny v regionální i dálkové dopravě jsou jen kosmetické s minimálním dopadem pro 
cestující.  Úpravy v Praze a ve Středočeském kraji jsou minimální.

vují se nástupiště, buduje nové trolejové vede-
ní, přestavuje kolejiště a bude probíhat oprava 
tunelu trati směrem na Smíchov.

Od 30. června do 6. září nepojedou některé 
vlaky EuroCity z Německa na pražské hlav-
ní nádraží, ale pouze do Holešovic: 
• EC 179 Berlin (16.39) – Praha-Holešovi-
ce (21.18)
• EC 371 Ostseebad Binz (10.42) – Berlin 
– Praha-Holešovice (19.18)
• EC 176 Praha-Holešovice (8.36) – Berlin 
– Hamburg (15.39)
• EC 178 Praha-Holešovice (6.36) – Berlin 
(11.20)
• EN 352 Praha-Holešovice (20.36) – 
Dresden – Leipzig – Basel (10.37)
• EN 378 Praha-Holešovice (19:02) – Ber-
lin – Amsterodam (10.27)
Od 30. června do 10. září nepojedou rychlíky 
Praha – Hradec Králové a zpět do stanic Pra-
ha hl. n. a Praha-Vršovice, ale budou všechny 
začínat a končit na pražském Masarykově 
nádraží. Z Masarykova nádraží pojedou tyto 
spoje o 6 minut dříve, než je jejich standardní 
odjezd z hlavního nádraží.
Od 30. června do 31. srpna bude uzavřena 
trať Praha hl. n. – Praha-Smíchov, všechny 
rychlíky od Plzně a všechny osobní vlaky 
od Berouna budou končit ve stanici Praha-
-Smíchov (kromě vlaku EuroNight Galileo 
Galilei Františkovy Lázně – Budapest a zpět, 
který pojede v Praze odklonem).
Od 17. června zač ne nepřetržitá výluka 

státní organizace 
SŽDC na trati Pl-
zeň – Cheb v úse-
ku Stříbro – Planá 
u Mariánských Láz-
ní, která potrvá až 
do konce platnosti 
jízdního řádu v pro-
sinci. Všechny vlaky 
budou České dráhy 
nuceny nahradit 
autobusy, ve většině 
rychlíků bude v této 
souvislosti zavedena 
povinná rezerva-
ce místa pro jízdní 
kolo.

MODERNIZACE NA ČESKÝCH 
DRAHÁCH POKRAČUJE
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 stře-
doevropskými členskými zeměmi unie.
ČD v současné době věnují zvýšenou pozornost 
modernizaci a investicím do železničních sta-
nic 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 zrevitalizovat 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 vla-
ků a zlepšení služeb pro zákazníky železnice. 
České dráhy provozují mimo jiné rychlovlaky 
pendolino a to pod značkou špičkového pro-
duktu osobní přepravy evropské úrovně – SC 
Pendolino. Současně v závěru roku 2006 pro-
běhla dodávka nových vozů pro dálkové vla-
ky od společnosti Siemens; včetně lůžkových 
vozů, které umožnily vstup ČD do celoevrop-
ské sítě nočních vlaků špičkové kvality Euro-
Night. Pokračuje výroba moderních patrových 
příměstských vlaků. Pro regionální tratě jsou 
modernizovány lehké motorové vlaky s nabíd-
kou pohodlného cestování také vozíčkářům, 
matkám s kočárky a cyklistům – Regionova. 
České dráhy také kladou velký důraz na zlep-
šování a rozšiřování služeb. V poslední době se 
tak rozšířila síť půjčoven jízdních kol ČD a za-
vedla se možnost rezervace míst v rychlících 
i pro jízdní kola.
Současně České dráhy rozšiřují internetový 
a telefonický prodej jízdenek. Prostřednictvím 
internetového eShopu a telefonického prodeje 
TeleTiket na lince 840 112 113 dnes nabízejí 
jízdenky s rezervací na více než 500 spojů kate-
gorií R, Ex, IC, EC a SC denně.

>
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 Číslo Místo měření

 1 Jeneč

 2 Červený Újezd

 3 Unhošť

 4 Pavlov

 5 Hostivice

 6 Dobrovíz

 7 Kněževes

 8 Horoměřice - střed obce

 9 Přední kopanina

10 Horoměřice - JV okraj

11 Řepy

12 Bíla Hora

13 Suchdol

Na Letišti Praha se soutěží o NEJTIŠŠÍHO DOPRAVCE

Správa Letiště Praha do hodnocení zařadila 
15 leteckých společností, které budou v roce 
2008 na pražské letiště létat nejčastěji. 
„K vyhodnocování soutěže využíváme nový 
monitorovací systém, který kontinuálně měří 
hluk z leteckého provozu a monitoruje letové 
tratě letadel,“ uvedl dnes během vyhlášení 
soutěže generální ředitel Správy Letiště Praha 
Miroslav Dvořák a dodal: „Tento vysoce sofis-
tikovaný systém monitorování leteckého hluku 
a letových tratí patří ke světové špičce, využí-
vají jej například londýnská letiště Heathrow, 
Gatwick či Stansted.“  

„Kromě opatření technických, jako např. po-
užívání nových letadel, je třeba dělat i opat-
ření organizační a právě začínající druhý 
ročník soutěže je jedním z nich,“ řekl starosta 
Prahy 6  Tomáš Chalupa. „Přínos je v tom, 
že všichni dopravci vidí, jak se jejich pilotům 
daří zcela exaktní a přesně měřitelná kritéria 
dodržovat. Soutěží se snažíme apelovat na 
prestiž leteckých společností. Každá z nich je 
v pozici, že může vyhrát a být nejlepší. A pev-
ně věřím, že všechny letecké společnosti usilují 
o jediné – být nejlepší. Průměr v tvrdé konku-
renci nestačí. A tato snaha pochopitelně při-
náší to, o co nám jde. Zlepší se kvalita bydlení 
a života v okolních částech letiště,“ vysvětluje 
starosta Tomáš Chalupa. 

Nový monitorovací systém ANOMS8 nepře-
tržitě sleduje hluk a zaznamenává průvodní 
meteorologické podmínky. Tvoří jej 13 sta-
cionárních měřících stanic, včetně 13 mete-
orologických stanic, 2 mobilní měřící stanice, 
server pro zpracování naměřených dat a vel-
mi moderní software. Všechny měřící stanice 
leží ve vybraných lokalitách v okolí Letiště 
Praha a jejich umístění předcházely podrob-
né analýzy tak, aby měření mělo dostatečnou 
vypovídací hodnotu. 

Správa Letiště Praha ve spolupráci s městskou části Praha 6 vyhlašuje 2. ročník 
soutěže NEJTIŠŠÍ DOPRAVCE na Letišti Praha, který se koná od května do října 
2008, tedy v období, kdy je letecký provoz na Ruzyni největší. Smyslem akce 
je pozitivní motivace leteckých společností k vstřícnému přístupu k životnímu 
prostředí s důrazem na otázku hluku. 

► Letiště Praha bylo vyhlášeno jako nejlepší 
ve střední a východní Evropě v prestižní 
celosvětové anketě mezi cestujícími World 
Airport Awards. 

► V roce 2007 odbavilo téměř 12,5 milionů 
cestujících, v letošním roce se očekává 
překročení hranice 13 milionů pasažérů 
odbavených během jediného roku a v roce 
2010 s největší pravděpodobností využije 
pražské letiště 15 milionů cestujících. 

► Na Letišti Praha mají cestující k dispozici 
nabídku 54 leteckých společností spoju-
jících Prahu přímou linkou se 124 desti-
nacemi po celém světě. Operuje zde také  
6 nákladových dopravců (údaje se týkají 
současné letní sezóny).

► Správa Letiště Praha, s.p., je ve vlastnictví 
státu České republiky a je  provozovatelem 
civilního mezinárodního Letiště Praha. 
Zřizovatelem provozovatele civilního me-
zinárodního letiště je Ministerstvo dopra-
vy České republiky.

O Letišti Praha:

Rozmístění měřících stacionárních stanic

Soutěží se ve dvou kategoriích – turbovrtu-
lová a proudová letadla. Podrobná pravidla 
jsou publikována na internetových stránkách 
letiště  www.prg.aero v sekci Životní prostředí. 
Na této stránce a dále pak na webu Prahy 6 
www.praha6.cz a na www.planes.cz budou 
každý měsíc zveřejňovány průběžné výsledky 
soutěže a to vždy nejpozději do dvacátého 
dne následujícího měsíce. Konečné výsledky 
budou známy do 25. listopadu 2008.
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Praha udělá maximum, 
aby dopravní investice 
město bolely co nejméně

„Praha je natolik přetížena dopravou, že žád-
ná oprava ani stavba komunikace nemůže být 
bezbolestná. Udělali jsme letos maximum pro 
to, aby dopady na město byly co nejmenší. Pr-
votní je maximální zkrácení dodavatelských 
termínů oprav i staveb, v tom jsme oproti 
minulosti výrazně tvrdší. Tvrdí budeme i při 
kontrolách staveb. U všech akcí, kde je inves-
torem TSKhl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, a.s., a hlavní město Praha, je poža-
dován nejméně dvousměnný provoz, pokud 
to situace dovolí z hlediska hluku a technolo-
gických postupů, tak i nepřetržitý provoz.  
 Všechny akce s dopadem na dopravu byly 
pečlivě koordinovány, zaměřili jsme se na 
vyloučení souběhu prací na paralelních ko-
munikacích a soustředění nepříjemných do-
pravních omezení na hlavních komunikacích 
do prázdninových měsíců. V tomto období je 

Maximální pozornost věnují v příštích měsících vedení magistrátu, městských 
organizací i jednotliví investoři a dodavatelé opravám, rekonstrukcím a dalším 
pracem na hlavních pražských komunikacích. Rada hl. m. Prahy schválila koor-
dinaci akcí s významným dopravním omezením v roce 2008 tento týden, hlavním 
cílem je maximálně zkrátit všechny termíny a omezit nepříjemnosti pro Pražany 
i návštěvníky města.

podle průzkumů TSK na komunikacích hl. 
m. Prahy o deset procent slabší automobi-
lový provoz. A část obyvatel z města odjíždí, 
takže je i menší zátěž dopravy hromadné. Po 
zkušenostech z předchozích let budou nejvý-
znamnější akce začínat až po prvním prázd-
ninovém víkendu, prázdniny začínají v pátek 
27. června, a budou končit před posledním 
prázdninovým víkendem v pátek 29. srpna. 
Chceme, aby v té době již bylo hotovo maxi-
mum prací, které dopravu v Praze ovlivňují. 
Samozřejmostí je sladění termínů různých 
dodavatelů tak, aby se do hotové stavby již 
nevstupovalo dodatečně, sladění termínů 
i dalších akcí tak, aby se dopravní dopady ne-
kumulovaly atd. Do koordinace jsme i letos 
zapracovali velké sportovní a další akce, které 
dopravu ovlivní, protože Pražany zajímá ku-
mulovaný vliv na dopravu. Pro každou stav-

bu byl řešen systém náhradní dopravy pro 
individuální i hromadnou dopravu včetně 
informačního systému. V případě, kdy nelze 
ideálně vyřešit obě složky dopravy, dostala 
jednoznačnou preferenci doprava hromadná. 
Postup staveb budeme důsledně kontrolovat, 
na každé stavbě jsou informační tabule s kon-
takty na odpovědného zástupce investora 
nebo dodavatele a zveřejňujeme i spojení na 
naše instituce, aby například dodržování pra-
covní doby staveb mohli kontrolovat i sami 
občané,“ řekl primátor Pavel Bém.
 „Celkem bylo na vybrané komunikační 
síti nahlášeno více než 200 stavebních akcí, 
z nichž necelé tři desítky budou mít svou 
povahou a rozsahem dopad na dopravu. 
Největším zásahem do života města je stav-
ba tunelů Blanka na Letné, kde jsme již řadu 
opatření přijali a dopravu stabilizovali, ale 
intenzivně připravujeme dočasnou náhradní 
tramvajovou trať přes Letnou. Pan primátor 
uložil přípravy maximálně urychlit, magis-
trátní odbor městského investora i Dopravní 
podnik pracují naplno. Městský okruh je pro 
Prahu stavba doslova existenční, přechodné 
nepříjemnosti musíme vydržet, protože se 
to bohatě vyplatí. Velkými zásahy do chodu 
města budou i práce na Radlické, ještě řešíme 
uzavření Vyšehradského tunelu, což je mi-
mořádně složitý dopravní problém atd. Pro 
koordinaci jsme letos udělali skutečně maxi-
mum, jsme připraveni v závislosti na vývoji 
dopravní situace okamžitě řešit i operativní 
„změny“ uvedl radní Radovan Šteiner.
 Investory stavebních akcí jsou Dopravní 
podnik hl. m. Prahy, a. s., Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, Odbor městského 
investora Magistrátu hl. m. Prahy, Pražská 
vodohospodářská společnost, a.s., Pražská 
plynárenská, a. s., Pražská teplárenská, a. s. 
a Pražské vodovody a kanalizace, a. s.



11

  

LETNÍ UZAVÍRKY V PRAZE

Opravované nebudou přes léto pouze silnice, 
ale na opravy a rekonstrukce tramvajových 
tratí a zastávek připravuje rovněž Dopravní 
podnik.
„Nejvýznamnější je rekonstrukce, a výstavba 
tramvajové trati v Radlické ulici. Ta by měla 
být hotova a zprovozněna do 29. srpna“ uvedl 
generální ředitel Dopravního podniku Mar-
tin Dvořák.
Téměř celé prázdniny bude v Olšanské ulici 
v úseku od Olšanského náměstí k ulici Želiv-
ského kvůli opravě tramvajové tratě uzavřen 
levý jízdní pruh. Omezeno bude také par-
kování, jezdit se totiž bude pouze v jednom 
pruhu.

Nejdůležitější dopravní omezení v r. 2008» » » » » »
Anglická
Termín: 1. 7. – 27. 8.
Rekonstrukce silnice, uzavřena půlka 
vozovky

Sokolská
Termín:1. 7. – 29. 8.
Oprava kanalizace, zábor pravého pruhu 
v místech vstupních šachet

Vyšehradský tunel
Termín: 16. 7. – 23. 8.
Rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba 
cyklostezky, úplná uzavírka

Seifertova 
Termín: 10. 6. – 8. 7.
Výměna panelů, úplná uzavírka

Olšanská
Termín: 8. 7. – 25. 8.
Oprava tramvajové tratě, uzavírka levého 
pruhu ve směru z centra

Vídeňská
Termín: srpen až říjen 2008
Oprava mostu vlečky metra, uzavírka 
jízdního pruhu o víkendech

K Barrandovu
Termín: 1. 7. – 17. 8.
Výměna dilatací, uzavírka části vozovky

Radlická
Termín:1. 5. – 30. 8.
Rekonstrukce tratě, plynovodu a kanaliza-
ce, úplná uzavírka ve směru z centra

Dobříšská
Termín: 10. 7. – 7. 8.
Výměna dilatací, uzavírka poloviny vozovky

Evropská
Termín: červenec až srpen
Rozšíření zastávek Bořislavka a Nad Džbá-
nem, zúžený levý pruh

Patočkova
Termín:červenec až srpen
Úprava zastávky Vozovna Strašnice, zúžení 
levého pruhu

Bělohorská
Termín: 5. 7. – 25. 8.
Výstavba podchodu pod tramvajovou tratí 
v úseku Vypich a Bolívarova, uzavírka pol.
vozovky

Karlovarská
Termín: květen až srpen
Rozšíření komunikace, zúžení v místech prací

Milady Horákové
Termín: 28. 6. – březen 2009
Výstavba městského okruhu, uzavírka směru 
z centra

Veselská, Kbelská
Termín: červenec 2008 až červen 2009
Výstavba mimoúrovňové křižovatky, uzavírka 
pol. vozovky

Křižíkova
Termín: červen až srpen
Oprava křižovatky s ulicí Prvního pluku, 

zachován vždy jeden pruh v každém směru

Jižní spojka
Termín:  červenec až srpen
Oprava dilatací a povrchu vozovky, uzavír-
ka jednoho pásu, provoz zúžen do druhého 
pruhu

Kolbenova
Termín: červenec až srpen
Rekonstrukce v úseku Zálužská a Slévač-
ská, uzavírka poloviny vozovky

Průmyslová 
Termín: červenec až srpen
Rekonstrukce v úseku mezi Poděbradskou 
a mostem přes Rokytku, uzavírka části 
vozovky, jeden pruh vždy zachován

Českobrodská
Termín: 23. 8. – 24. 8.
Rozšíření komunikace, stavební úprava 
křižovatky, uzavírka směru z centra

Pražská x Švehlova
Termín: 2. 5. – 31. 8.
Rekonstrukce křižovatky, úplná uzavírka 

Břežanské údolí
Termín: 8. 6. – 18. 7.
Výstavba kanalizace v oblasti Závist, 
uzavírka poloviny vozovky

Novopacká
Termín: červenec až listopad
Napojení Vysočanské radiály, uzavírka 
pravého pruhu ve směru do centra

V metropoli bude rekonstruovat 
také Dopravní podnik

Rekonstrukce a oprava mostu, po kterém 
vede vlečka metra, se v Krči dotkne řidičů od 
srpna až do října v ulici Vídeňská. Tady bude 
v úseku mezi ulicemi U Krčského nádraží 
a Jižní spojkou uzavřen jízdní pruh.
Největší problémy řidičům přichystají opravy 
a rozšiřování tramvajových zastávek.
Stanice budou rozšiřovány hned na třech 
místech - v Evropské ulici to jsou stanice Bo-
řislavka a Nad Džbánem, v Patočkově ulici 
proběhnou opravy u zastávky Vozovna Stře-
šovice a na Bělohorské ulici u smyčky Vypich. 
Na všech místech budou v prostoru zastávky 
ulice zúženy pouze do jednoho pruhu.
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Dopravní nehoda způsobila kolaps dopravy v Praze. Město radí řidičům, aby se přes mobilní telefon připojili 
na dopravní kamery.

Mobil poradí, jak objet kolony

Situace na pražských silnicích jako by byla 
každým dnem horší a horší. Aut přibývá 
a město se připravuje na rozsáhlé uzavírky 
ulic spojených s výstavbou městského silnič-
ního okruhu. K tomu se přidá vají i havárie na 
stárnoucím vodo vodním potrubí.

PŘIPOJTE SE K 69 KAMERÁM

Nervovému vypětí v kolonách může částečně 
zabránit nová služba internetového portálu 
praha.eu, kte rý shromažďuje aktuální infor-
mace o uzavírkách, nehodách a kolonách.
A nabízí je řidičům. Motoristé se mohou přes 
mobilní telefon podívat na 69 nejrušnějších 
ulic a kritických křižovatek.
Stačí se zaregistrovat, vytipovat vhodné ka-
mery, a pak se před ces tou přes mobilní tele-
fon připojit na internet a výstupy z kamer si 
prohlédnout. Jejich záběry se aktualizu jí v pě-
timinutovém intervalu.
Službu už podle náměstka primá tora Rudolfa 
Blažka (ODS) využívá přes čtyři tisíce regis-
trovaných uži vatelů. Služba je navíc zdarma. 
Lidé zaplatí jen svému operátorovi za připo-
jení k internetu.
Znalost prostředí a včasné infor mace ulehčí 
řidičům plánovat cestu.
„Pokud míří z Dejvic například na Prosek, 
neměli by se pak bát pře jet na druhý břeh 
Vltavy,“ dává tip šéf dopravní policie Pavel 
Švrčula.

Nebo když je situace v ulicích pří liš katastro-
fální, raději nechat auto na parkovišti a vyra-
zit na zastávku tramvaje.
To se bude brzy týkat například ulice Milady 
Horákové, až ji obsadí dělníci budující měst-
ský silniční okruh. „Lidé musí včas vědět, 
že přes Letnou neprojedou, a mohou jet do 
centra hromadnou dopravou. Je tedy nutné, 
aby byly v této části města posíleny tramvaje 
a také vy tvořena parkovací místa,“ navrhuje 
děkan dopravní fakulty ČVUT Petr Moos.
O tom, jak jsou aktuální informace z provo-
zu důležité, vědí své i řidi či taxislužby, kteří 
si přes vysílačky předávají dojmy z pražských 
ulic a navzájem se varují před komplikace mi.
„Musíte o uzavírkách vědět včas. Už kilometr 
dva před nimi, a ne až v místě, kde je to ucpa-
né,“ souhlasí Patrik Altman z radiodispečin-
ku DimoTaxi.

■ Kamery pro řidiče, jak objednat náhledy 
z kamer

Řidiči se mohou přes mobilní telefon spojit 
s městským kamerovým systémem, který sle-
duje nejrušnější ulice. Služba je zdarma, uži-
vatel platí jen za připojení k internetu.

Jak se zaregistrovat
1. Na www.praha.eu kliknout v horní liště 
na odkaz „Registrace“.
Stačí zadat uživatelské jméno a zvolit si heslo, 

napsat jméno a emailovou adresu. Po odeslá-
ní údajů kliknutím na tlačítko „Registrovat“ 
je nový uživatel přihlášen. 

Jak vybrat kamery?
1. Na http://kamery.praha.eu si v horní liště 
najít ulice, které chcete sledovat, a kliknout 
na tlačítko „Do trasy“.
2. Když navolíte kamery, jejichž výstupy 
chcete sledovat, stisknete tlačítko „Ulož jako“ 
a pojmenujete si trasu podle vlastního uváže-
ní. Stejným způsobem zvolíte více tras.

Jak používat mobilní telefon?
V mobilu si spusťte internet a připojte se 
na stránku http://kamery.praha.eu/mobil/ 
rmkd.
Zvolte si trasu a vyčkejte, až se vám
načtou aktuální obrázky z kamer.

V mobilu si spusťte internet a připojte se 
http://kamery.praha.eu/mobil/http://kamery.praha.eu/mobil/

Zvolte si trasu a vyčkejte, až se vám
načtou aktuální obrázky z kamer.
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ZE STARÝCH VZNIKAJÍ NOVÉ

PÁTÝ SYSTÉM METRA VE ŠPANĚLSKU
Právě tím se stala linka metra ve městě Palma 
de Mallorca po svém otevření dne 25. 4. 2007. 
Je vedena z nové podzemní stanice na Placa 
ďEspanya v centru na konečnou Uni-versi-
dad de les Hles Balears (UIB) na okraji města. 
Linka je v celé délce 8,5 km dvoukolejná, s deví-
ti stanicemi, elektrizovaná soustavou 1,5 kV ss 
a s rozchodem 1000 mm. 
Realizace projektu metra dostala spád po vol-
bách roku 2003. Po nich byla v autonomní 
vládě vystřídána středolevá koalice tří stran, 
která jako řešení nárůstu automobilového 
provozu pro sadila nepopulární ekologickou 
daň. Ta totiž způsobila obavy z dopadu na tu-
ristický průmysl, který je zde sice silně rozvi-
nutý, ale takové podněty jej mohou negativně 
ovlivnit. Nově vládnou cí pravicová Lidová 
strana (Partido Popular) představila své řeše-
ní mobility na ostrově v létě 2004, kdy vydala 
plán rozvoje dopravy (Plá de Transports de 
Balears) pro období 2005–12.
Ten obsahuje několik ambicióz ních projektů 
a jedním z nich je síť čtyř linek metra v ost-
rovní metropoli, jejíž součástí by měl být roz-
sáhlý přestupní podzemní terminál na Placa 
ďEspanya, určený rovněž pro autobusy a vla-

Metro na Mallorce 
Správní středisko Palma de Mallorca na ostrově Mallorca má přes 400 000 
stálých obyvatel, k nimž v sezóně přibývají další desetitisíce turistů. A jelikož 
je osazenstvo ostrova značně motorizováno, patří město a jeho okolí k ob lastem 
s největšími dopravními zácpami ve Španělsku. Autonomní vláda Baleárských 
ostrovů se proto snaží realizovat projekty na rozvoj, resp. oživení kdysi poměrně 
rozsáhlé železniční sítě na ostrově. Cílem je do roku 2012 dosáhnout 25 % 
podílu veřejné dopravy na všech cestách uskutečněných na Mallorce a v roce 
2025 přepravit ročně po železnici 29,5 mil. cestujících.

ky. Ten by nahradil stísněné prostory na povr-
chu a navíc by podzemním vedením poměr-
ně frekventované tratě Palma -Inca odpadly 
úrovňové přejezdy přes rušné městské ulice. 
Zakázky na stavbu linky do UIB byly na zá-
kladě veřejné soutěže přidě leny v červnu 2005 
a dne 11. 6. 2005 se hned na třech místech 
zároveň uskutečnil slavnostní „výkop“. Do-
davatelské firmy se upsaly k velmi krátkému 
17měsíčnímu termínu realizace, který byl 
požadován z politických důvodů. Na konec 
května byly totiž naplánovány další volby, 
před nimiž se vládnoucí strana samozřejmě 
chtěla prezentovat funkční ukázkou svého 
plánu. Kromě „plusových“ bodů do předvo-
lební kam paně se vláda chtěla vyhnout tomu, 
že by případná jiná vládnoucí strana dala ruce 
pryč od jakýchkoli problémů a nepokračovala 
by v realizaci metra.

Nový terminál Placa ďEspanya je velkolepě 
dimenzovaný a jeho rozsah se stal i cílem kri-
tiky místního tisku. Nicméně, pokud se vypl-
ní předpovědi nárůstu počtu uživatelů veřejné 
dopravy pro nejbližších 10–15 let, projektan-
tům stanice s celkem deseti kolejemi s pěti 
nástupišti bude dáno za pravdu. V jejích pro-
storách samozřejmě nechybí prodejny jízde-

nek, informační přepážky, obchody a občer-
stvovací zařízení. Přístupová mezipatra jsou 
na severní i jižní straně stanice. Severní část 
je v současnosti ještě stále dokončována, stej-
ně jako terminál pro (převážně mezi městské) 
autobusové linky o 40 stano vištích a podzem-
ní parkoviště o kapa citě 400 automobilů.
Provoz zajišťuje SFM, vlaky jezdí ve 13minu-
tovém intervalu, v době od 6.15 h do 22.30 h, 
sjízdní dobou v celé trase rovněž 13 minut. 
V rámci propa gace nové služby nebylo prv-
ních pět měsíců provozu vybíráno žádné 
jízd né. S podzimním zahájením nového aka-
demického roku pak byla linka zařazena do 
zónového tarifního systému SFM. Zejména 
studenti a zaměstnanci univerzity by se měli 
podílet na předpokládaném ročním přeprav-
ním výkonu, který se v prvních letech odha-
duje na 3 mil. cestujících.

SOUPRAVY
Soutěž na dodávku vlaků vyhlásil úřad Trans-
ports de les Hles Balears, pod který spadá 
i SFM, dne 16. 2. 2005. Požadováno bylo 6 dvo-
uvozových elektrických jednotek, kontrakt ve 
výši 14,5 mil. EUR (400 mil. Kč) byl přidělen 
španělskému výrobci CAF. Ten v předcho zím 
desetiletí na Mallorcu dodal rovněž motoro-
vé jed notky řady 61-00, z nichž soupravy pro 
metro, označe né řadou 71-00, konstrukč ně 
vycházejí. První jednotka byla dodána 12. 12. 
2006 a zbývající následovaly ještě během zimy 
2006/07.
Jedná se o dvoudílné vlaky o délce 33 082 mm, 
šířce skříně 2550 mm a výšce 3994 mm nad 
TK. Skříň je samonosné svařované ocelové 
konstruk ce. V každém ze 4 podvozků jsou 
umís těny 2 podélně uložené trakční motory 
o výkonu 125 kW, poskytující tedy cel kový 
výkon 1000 kW. Ten umožňuje maximální 
zrychlení 1,12 m/s2 a max.rychlost 100 km/h. 
Ta sice pravděpo dobně nebude na trase do 
UIB nikdy využita, ale hovoří se např. o elek-
trizaci tratě do Incy, kde by již byla možná.
V celé dvouvozové jednotce se nachází 66 po-
délně umístěných seda del, dvě sklopné sedač-
ky v každém voze a nadto pojme 232 stojících 
ces tujících, takže celková přepravní kapa cita 
jednotky činí 302 osob. Interiér je opatřen 
uzavřeným kamerovým systémem. Vlakový 
zabezpečovač je standardního španělského 
typu ATP, traťové zabezpečovací zařízení má 
běž nou podobu návěstidel umístěných podél 
tratě.
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JEZDÍME NA PLYN

Česko stojí na prahu velké ho rozmachu aut, 
která jezdí na stla čený zemní plyn (CNG).
Velký nárůst aut s pohonem, kte rý je podstat-
ně šetrnější k životnímu prostředí než nafta či 
benzin, má podpořit hlavně rozvoj sítě čerpa-
cích stanic na plyn a také daňové úlevy, které 
minulý týden schválili poslanci.
Stlačený zemní plyn se stává do stupnou a ve-
lice zajímavou alternati vou klasických kapal-
ných pohon ných hmot.
Z plynu do aut se do roku 2011 nemusí odvá-
dět spotřební daň. Poslanci přidali ještě dal-
ší vý hodu - nulovou silniční daň za všechna 
auta do 12 tun, která jezdí na CNG. To je však 
poměrně malá po ložka v nákladech, ročně 
se platí daň jen v řádu tisíců. Hlavní úsporu 
představuje úleva na spotřební dani. Výhoda 
se ne bude vztahovat na vozy spalující te kutý 
propan butan (LPG).

VĚTŠINU AUT NA PLYN POUŽÍVAJÍ 
FIRMY

Aut na zemní plyn se však po čes kých silni-
cích moc neprohání. Z 6,8 milionu registrova-
ných vozidel jezdí na CNG zhruba tisíc vozů. 
I když meziročně jejich počet naros tl o deva-
desát procent, většinou jde o vozy podniků.
Devadesát procent jsou firemní zákazníci, po-
tvrzuj zástupci Opelu. Tato automobilka pro-
dává jako jedna z mála i osobní auta na plyn, 
prodeje se podle něj pohybu jí v řádu desítek 

Nulové daně mají rozjet auta na plyn
Poslanci schválili nové daňové úlevy pro vozy s pohonem na stlačený 
zemní plyn. Většímu rozvoji brání nedostatek pump.

ročně. Většinu z toho však tvoří zakázka na 
firemní vozy plynárenského koncernu RWE.
Osobních aut na plyn však bude přibývat. Do 
svých aut je bude mon tovat pravděpodobně 
i Škoda Auto. V současné době se rozpracová-
vá strategie nasazení CNG v našich vo zech na 
základě zkušeností získa ných ze stavby a pro-
vozu prvních prototypů.
Oproti benzinovému modelu se auto na zem-
ní plyn prodraží zhruba o devadesát tisíc, jeho 
provoz však vyjde levněji.

NIŽŠÍ NÁKLADY

Při přechodu na zemní plyn lze ušetřit kolem 
30–40 procent nákladů na pohonné hmoty.
V době čím dál dražší nafty je to pro dopravce 
významná konkurenč ní výhoda. Navíc plyno-
vý motor je tišší.
Byznys s auty na plyn těží z vel korysé státní 
podpory - kromě zru šené silniční daně a nu-
lové spotřeb ní daně ministerstvo také doprav-
cům dotuje nákup CNG autobusů. Letos takto 
stát rozdělí 370 milionů korun. Další příspěv-
ky dávají i ply nárenské společnosti, na jeden 
vůz až dvě stě tisíc korun.
Díky státní podpoře čekají firmy růst zájmu. 
„Pomalu se mění myšle ní lidí a začínají mít 
o vozy s CNG zájem.
Česko je podle odborníků na star tu velkého 
růstu CNG vozidel. Bylo tomu tak i ve větši-
ně jiných zemí, kde už je plyn více rozšířen. 

Jakmile stát poskytne dostatečné da ňové úle-
vy a rozšíří se síť čerpacích stanic, poptávka 
prudce vzroste.
Zatím však mají majitelé aut na plyn problém: 
musí pečlivě plánovat, kam pojedou a kdy na-
tankují. V ČR funguje jen 18 stanic na plyn.
Do roku 2020 jich sice má být po zemi 400, 
ale letos vznikne jen pět nových míst. Podle 
České plynáren ské unie se dá očekávat, že 
plničky na plyn vzniknou i u stávajících čer-
pacích stanic.
V porovnání s jinými zeměmi Česko se stla-
čeným zemním plynem zaostává. Po Evropě 
jezdí tři čtvrtě milionu aut na CNG, z toho 
více než polovina v Itálii. Největší popularitě 
se celosvětově těší v Argentině, kde na plyn 
jezdí dokonce více vozů než na klasická pa-
liva.

CO JSOU CNG AUTA

Zkratka CNG pochází z anglického překladu 
pro stlačený zemní plyn, který se používá 
jako palivo zejména pro auta. V Česku zatím 
není tento pohon příliš rozšířený, je tu jen ko-
lem tisíce aut, většinou užitkových vozů nebo 
autobusů.

Výhody:
nižší náklady - na CNG není spotřební daň, 
náklady na kilometr jsou i o polovinu nižší 
než u benzinu 
čistější provoz - podstatně méně vypouště-
ných škodlivin
tišší motor

Nevýhody:
dražší pořizovací cena
nedostatek plnicích stanic - v ČR jich je jen 
18, má jich být až 400
často kratší dojezd
zákaz parkování v podzemních garážích
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OPRAVA KARLOVA MOSTU POKRAČUJE

  „Při otevírání každého dalšího pole zjiš-
ťujeme, že je stav kamene horší, než ukazova-
ly předběžné průzkumy. Týká se to zejména 
těch kamenných bloků, které jsou na úrovni 
vozovky, ty utrpěly nejvíc zatékáním a sole-
ním v rámci zimní údržby. Navíc jsou napro-
sto nevhodně osazeny do cementové malty, 
takže se mnohdy podobají substanci písku,“ 
vysvětlil Ondřej Šefců z Národního památko-
vého ústavu. Totéž potvrdil i inženýr Zdeněk 
Batal ze společnosti Stavby mostů Praha, která 
práce provádí. Podle jeho slov se nyní kameny 
na most těží v lomu Kozdeř nedaleko Dvora 
Králové a následně se rozřezávají na potřebný 
rozměr ve středočeských Peckách.
 Tento postup neodpovídá původnímu, 
historickému způsobu ručního štípání ka-
mene. Pískovec se musí proto po rozřezání 
povrchově upravit, aby nebyl úplně hladký. 
Kámen se posléze ještě patinuje, aby na mos-
tě „nesvítil“. Výsledek této trpělivé práce je 
k vidění například na prvním mostním poli 
u malostranského břehu při pohledu od hote-
lu U Tří pštrosů.
 Zajímavostí je i sama kvalita kamene 
z kozdeřského lomu, který patří k nejtvrdším 
křemenným pískovcům u nás. Tento kámen 
zcela neodpovídá původnímu použitému pís-
kovci, ten se totiž u nás už nikde netěží. Jsou 
sice vytipované lokality, kde by mohl být do 
budoucna otevřen lom na takzvaný žehrovic-
ký či hrubozrnný arkózový pískovec, ale stav 
mostu nám nedovoluje čekat s opravou. Lom 
se neotevře jako láhev piva. Další roky čeká-

U Výstaviště bude zhruba sto nových par-
kovacích míst
Kde zaparkovat? To si asi říká každý návštěv-
ník sedmé městské části, který chce zapar-
kovat své auto. Zanedlouho s tím už však ne-
bude mít takový problém.
 Radnice Prahy 7 se totiž rozhodla, že vy-
buduje nové parkoviště pro návštěvníky jejich 
městské části. K tomu využije plochu v ulici 
Za Elektrárnou u pražského Výstaviště. Tento 
projekt má pomoci lidem, kteří zde nebydlí 
a nemají kde zaparkovat, například pro ná-
vštěvníky, kteří přijíždějí na Výstaviště, hokej 
nebo na muzikálová představení.
 Zatím není jasné, jaká bude výsledná po-
doba novéno parkoviště. Je to ve fázi zpraco-
vávání studií, jak by parkoviště mělo vypadat. 
Jestli bude hlídané, zda bude oplocené nebo 
jestli tady budou parkovací automaty.
 Přibližně sto nových parkovacích míst by 
tak návštěvníci této městské části mohli vy-
užívat pravděpodobně v příštím roce. Poze-
mek, na kterém se má začít stavět, patří ma-
gistrátu hlavního města. S ním teď probíhají 
jednání. Nepředpokládá se, že by ze strany 
hlavního města byl problém s povolením ke 
stavbě.

Radnice chce vybudovat i další parkovací 
místa
Sedmá městská část se chce zaměřit na pro-
blémy spojené s nedostatkem parkovacích 
míst. A přemýšlí o stavbách. Určitě to bude 
prioritou. Další stání jsou však ve stadiu úvah, 
s těmi radnici pomáhají i diplomanti ČVUT. 
Navíc jsou omezené možnosti parkování, 
pořád se pohybujeme nahraně, kdy je to ješ-
tě únosné, kdy ještě lidé mohou zaparkovat, 
důvod, proč radnice nová parkoviště hledá.
 Je však jisté, že přibude zhruba devět 
set parkovacích míst na Letné, ale to bude 
pravděpodobně až v roce 2012.
 Pokud by však radnice zrealizovala ná-
vrhy studentů, vznikly by podzemní garáže 
v Schnirchově ulici a ve vnitrobloku U Vody. 
Lidé by také mohli využívat nová parkovací 
místa v ulici Komunardů, kde radnice na-
víc uvažuje o tom, že by z ní byla pěší zóna, 
a v ulici Na Šachtě.

Na slavném Karlově mostě pokračují opravy. Proto přinášíme další aktu-
ality z rekonstrukce této zásadní pražské památky. Jak jsme již uvedli 
dříve, památkáři jsou velmi znepokojeni stavem kamenných kvádrů, které 
tvoří zábradlí mostu.

Praha 7 vybuduje 
nové parkoviště

ní, než se vyřídí potřebná povolení, by mohly 
podle odborníků být pro most fatální.
Největším problémem mostu je podle staveb-
níků i památkářů hydroizolace, kterou zatéká 
do samotného tělesa mostu. Nyní se podařilo 
tento problém vyřešit technicky velmi dobře, 
použitá izolace je otestovaná i na železničních 
koridorech, takže by měla zajistit perspekti-
vu, že most nebude potřebovat opravu ještě 
v příští generaci.
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S příchodem léta začala v Praze konečně i nová cyklistická sezóna, kte-
rá při chystala pro jezdce na kole několik novinek.
Pojďme si však nejprve připomenout změny, které se v pražské cyklistice 
udaly v loňském roce. Asi nejdůležitější stavbou, která zpříjem ňuje jízdu 
na.kole naší metropolí, bylo dokon čení průjezdu Rohanským ostrovem. 
Nový úsek, cyklostezky, dlouhý 650 metrů, vznikl jako součást protipo-
vodňových opatření a prochází bý valým areálem Metrostavu. Na stejné 
trase, tedy páteřní A2, pak byl v její severní části z Podhoří do Zámků po-
ložen v úseku dlouhém 2,6 km asfaltový povrch, což uvítají nejen cyklisté, 
ale i bruslaři. Dále stojí za připomenutí vyznačení nových cyklistických 
pruhů u Satalic, v ulici Po břežní, na Štefánikově mostě a v Chotkově uli-
ci. Vítanou změnou je také předlažba pravobřežní náplavky, kde dochá-
zí k výměně dlažebních kostek za menší a tím i méně drncající. Ovšem 
na asi největší loňskou změnu upozorňuje radní Petr Štěpánek, do jehož 
kompetence spadá praž ská cyklistika: „Důležitá změna nastala ve vní mání 
cyklistiky, protože došlo k posunu od rekre ace k dopravě a Praha se roz-
hodla být pro cyklisty přívětivým městem.“
 Letošní rok pak začal pro milovníky jízdy na kole milým překvapením. 
Od 1. dubna do konce roku byl zaveden zkušební provoz přepravy jízd-
ních kol v tramvajích. Jde o čtyři úseky, ulehčující pohyb s kolem přede-
vším v místech s větším stoupáním, například od Smíchovského nádraží 
na sídliště Barrandov nebo z Dejvické nahoru k Divoké Šárce. Přeprava 
kol v tramvaji je možná pouze se souhlasem řidiče a v pracov ních dnech 
v době od 20 do 5 hodin, o víken dech a svátcích pak celodenně.
 Další osvědčení pomocníci, kterými jsou cyklobus a cyklovlak, již letos 
vyjeli. Cyklobus směřující z Dobřichovic do brdských lesů vyjel 5. dubna, 
cyklovlak jezdící z Masarykova ná draží do Slaného pak o týden dříve. Pří-
jemnou změnu zaznamenali cyklisté projíždějící úze mím Prahy 11. Zde 
došlo k vyznačení celkem 17,5 km komunikací pro cyklisty. Městská část 

Pražské cyklistické léto láká

Rychlodráha: interval 6 minut

zároveň vydala svoji první cyklomapu Prahy 11, která je distribu-
ována zdarma. Je důležité, že jde o první část rozsáhlého projektu, 
který se bude vyvíjet podle potřeb a připomínek občanů. Za čátkem 
roku byla dokončena kilometrová cyklostezka v Horních Počerni-
cích, která usnadňuje propojení Černého Mostu s Xaverovským há-
jem. Pražští cyklisté se letos mohou ještě těšit na zprůjezdnění dal-
ších jednosměrek, případně na nové cyklostezky v oblasti Zličína, 
z Modřan do Cholupic, v úseku Pelc-Tyrolka a Kolčavka.
 Výčet novinek a zlepšení, které pro cyklisty Praha chystá, ještě 
není úplný. Například je v přípravě osazování nových stojanů pro 
jízdní kola. Více na www.praha-mesto.cz/cyklo. 

Přesně takhle si představuje zmodernizova-
nou trať z Prahy do Kladna radnice Prahy 6 
i Správa železniční doprav ní cesty.
 Po šestnácti letech dohadování se totiž 
konečně rozjely práce na projektu očekáva-
né rychlodráhy a sprá va železnic hned přišla 
s novými ná vrhy, jak by mohla vypadat. Dvou-
kolejná trať povede zhruba šestikilometrovým 
tunelem mezi Veleslaví nem a Letnou, v němž 
bude i jedna ze zastávek. Ostatní úseky budou 
ohraničeny převážně skleněnými protihluko-
vými bariérami.

 Trať bude dvoukolejná, 
takže umožňuje dvourychlost-
ní režim do pravy. Může zde 
jezdit normální pří městský 
vlak, který bude vozit lidi 
z Kladna do Dejvic a stavět 
v řadě zastávek. Může klidně 
jezdit i ex pres, který je rychlý 
a bude mít za stávky jen tam, 
kde bude stanice me tra.

Šest nových zastávek
Mezi Masarykovým nádražím 
a ru zyňským letištěm bude 
jedenáct za stávek včetně ko-
nečných.

 Na takzvané buštěhradské dráze tak ke 
stávajícím stanicím přibude šest nových - 
na estakádě u holešovického výstaviště, pak 
přechodná zastávka na Letné, další nedale-
ko zimního stadionu Hvězda, pak v Li bocí, 
u obchodního centra Šestka a přímo před 
letištními terminály.
 Trať by měla umožnit vedení vla ků na tra-
se Praha-Kladno s frekven cí 10 minut a na 
trase Praha-letiště s frekvencí 15 minut.
 To znamená, že mezi Masaryko vým ná-
dražím a stanicí Praha-Ruzyně bude jezdit 
deset vlaků za hodi nu, což je téměř stejně 
jako metro.
 Stavět by se mělo začít v roce 2010 a prv-
ní osobní vlaky by po nové trati mohly jet tři 
roky poté.
 V té době musí Středočeši zapo menout na 
dosavadní železniční spo jení s Prahou přes 
Dejvice.
 Předpokládá se totální výluka trati v úse-
ku mezi stanicemi Praha-Bubny a Hostivice 
s tím, že vlaky od Kladna bu dou v Hostivici 
odbočovat na Jinoni ce a končit na Smíchově.

Moderní vlaková soupra va se žene 
skleněným tunelem a její odraz vrací 
výlohy obchodů stojí cích podél trati. 
Na zastávce obklo pené zelení pos-
távají lidé, kteří tu čekají na spoj nebo 
se tu jen prochá zejí a odpočívají.
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 Příprava stavby dočasné tramvajové tra-
ti, která spojí Hradčanskou, Letnou a Hole-
šovice, začne okamžité. Rozhodl o tom  kri-
zový pracovní tým primátora Pavla Béma.
Investorem bude odbor městského investora. 
I když vše půjde hladce, cestující se po ní ale 
svezou nejdříve až tak za šest měsíců.
 Rozhodnutí je reakcí na situaci, která na-
stala minulý týden poté, co přestaly tramvaje 
jezdit přes Letenskou pláň a uzavřena byla 
ulice Milady Horákové. Po dopravním ko-
lapsu přistoupilo město k opatřením, díky 
nimž se cestování v této části města stalo 
snesitelnějším. V tomto týdnu se neobjevily 
žádné závažnější problémy. 
Radní Radovan Šteiner uvedl, že trasa tratě je 
v této chvíli zhruba navržena, bude v podstatě 
pokračováním tratě vedoucí kolem Pražské-
ho hradu. Někde v prostoru dnešní točny na 
Špejcharu vstoupí na Letnou a bude kopíro-
vat zařízení staveniště tunelů Blanka.
 Dopravní podnik již provedl místní šetře-
ní a z něho vyplývá, že délka této provizorní 
tratě by měla být asi 1025 metrů. V předpo-
kládané trase údajně prakticky nejsou vzrost-
lé stromy. DP, který bude s investorem úzce 
spolupracovat, má podle Pečeného vlastní 

Uvedl to projektový manažer Tomáš Zdra-
žila u příležitosti proražení druhého tubusu 
tunelu mezi Slivencem a Lahovicemi, které 
stavbaři dokončili. Jde o dvouproudový tu-
nel směřující z kopce, vedlejší tubus, který 
je proražen od prosince, směřuje do svahu, 
a proto má kvůli kamiónům tři jízdní pru-
hy.
 Počítá se, že stavba bude zprovozněna 
v květnu 2010, ale to bude včetně navazu-
jících mostních a dálničních úseků, které 
zprovozní dalších šest kilometrů vnějšího 
okruhu. Původně měl úsek řidičům sloužit 
už v říjnu 2009. Investor neměl vykoupe-
né všechny pozemky, úsek pod mostem se 
podařilo teprve v březnu odkoupit, to je nej-
větší problém, který vyvolal posun termínu. 
Za dva roky tak řidiče po vyjetí z tunelu na 
Slivenecké straně čeká pohled na Lochkov-
ské údolí. Pokračovat budou na most, který 
se bude tyčit 65 metrů nad údolím. O něko-

Tramvaj přes Letnou bude za půl roku

Ucpanou Jižní spojku okruh nahradí už v roce 2010

Město rozhodlo o výstavbě provizorní trati • Práce začnou hned, první cestu-
jící si ale musejí počkat

kapacity na přeložení kolejí. Přeložení trati 
přijde na sto miliónů korun.
 Nejprve se musí navržená komunikace 
promítnout do územního plánu a pak se musí 
počkat na územní rozhodnutí. Za ideálního 
stavu, když se nikdo nebude odvolávat a ne-
vyskytnou se jiné problémy, by mohla být trať 
hotová tak za půl roku.
 Cestujícím by se ale mělo ulevit již od 9. 
června, kdy skončí oprava ulice Milady Horá-
kové a bude tam hned možné vrátit náhradní 
autobusovou dopravu, která dosud jezdí Ko-
runovační. Dopravní podnik již do ní také 
nasadil nízkopodlažní spoje a vyřešil tak při-
pomínky cestujících.

lik měsíců se posunula také prorážka dvou-
proudého tunelu. Pracovníci při ražbě totiž 
narazili na oblast s měkčí horninou, která více 
tlačila na oštění. V polovině dubna, těsně před 
dokončením ražby, část tunelu zavalila hlína. 
Firma také musela omezit práci v nočních 
hodinách. Tato zpoždění ale vliv na dokon-
čení úseku nemají. Stavba mezi Lahovicemi 
a Slivencem bude stát 8,9 miliardy Kč, staví 
ji společnosti Strabag, Hochtief a Max Bógel 
a Josef Krýsl. Investorem je Ředitelství silnic 
a dálnic. Projekt je spolufinancován z Fondu
soudržnosti Evropské unie. Jeden metr tunelu 
dlouhého asi 1300 metrů včetně vybavení sto-
jí necelý milión korun. Na Slivenecké straně 
pak budou na tunel navazovat dva hloubené 
350 metrů dlouhé tubusy.
 Staví se už také most přes Lochkovské údo-
lí, vznikne 461 metrů dlouhá komunikace 
o pěti polích. Pod mostem se nachází retenč-
ní nádrž, která má charakter mokřadu a je 

chráněným územím. Most bude mít v levém 
i pravém pásu dva jízdní pruhy, ve směru na 
Lahovice bude stoupací pruh. Most má nyní 
dokončeny základy pilířů a opěry.
 Úsek mezi Slivencem a Lahovicemi tvoří 
spolu s úseky Vestec-Lahovice, dálnice D 1-
-Jesenice-Vestec a již provozovaným úsekem 
mezi Slivencem a Třebonicemi jihozápadní 
část silničního okruhu kolem Prahy. Propojí 
dálnici D 5 do Plzně a D 1 do Brna.
 Celý vnější okruh kolem metropole o délce 
83 kilometrů má zásadní význam pro zklid-
nění dopravy v metropoli. V provozu je zatím 
zhruba 18 kilometrů.

Jeden z neuralgických bodů pražské dopravy, stále ucpaná Jižní spojka, by měl zmizet už 
v květnu roku 2010. Tou dobou by totiž měl být hotový nový úsek Pražského okruhu, který 
propojí plzeňskou dálnici D5 od Slivence přes Lahovice a Vestec až k dálnici D 1 na Brno.

Magistrát bude při povolování oprav v ulicích 
letos v létě vycházet z počítačových modelů. 
Když model ukáže, že by ulice další omezení 
nezvládly, rekonstrukci město odloží.
Jak se taková počítačová simulace provozu 
v ulicích provádí? Je to jednoduché. Jedná se 
o matematický model. Každá ulice má svou ka-
pacitu vozidel. Když se nějaký úsek uzavře, mo-
del, přelije‘ auta z tohoto úseku do jiných tras.
Počet aut, která se z uzavřeného úseku přesu-
nou, se sečte s množstvím, které obvykle jezdí 
druhým místem. Pokud se součet blíží nebo 
překračuje nejvyšší možnou kapacitu objížďky, 
je jasné, že se tam auta nevejdou.
Model však má také své „mouchy“. Pracuje totiž 
s ideální situací a nedokáže zahrnout nečekané 
události, jako je například výpadek semaforu 
nebo dopravní nehoda. Navíc nedokážeme 
odhadnout, kolikrát se nehoda v daném úseku 
stane.

O počtu uzavírek v ulicích 
rozhodne počítač
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Klasické cinkání tramvajo vého zvonce a ra-
chocení vozů na křižovatkách neodmyslitelně 
patří ke koloritu Prahy. Tramvaje v metro poli 
jezdí už 117 let.
Před třiceti lety přitom tramvajo vé dopravě 
hrozil konec. Představi telé města chtěli tram-
vaje nahradit metrem a autobusy.
Dnes zažívají tramvaje malou re nesanci. Ve 
velkém se nakupují nové vozy, dělníci stavějí 
novou trať v Radlicích, horečně se opravu jí 
koleje v celé síti a projektanti vraští obočí nad 
výkresy nových tramvajových tratí - do Such-
dola, Malešic, Libuše a dalších čtvrtí.   
V poslední době se vážně uvažuje o tramva-
jích na Václavském náměstí.
Přitom jen starší Pražané si pama tují, že na 
Václavském náměstí, ale i v Radlicích koleje 
vedly.
Desítky kilometrů jiných tratí, po nichž Pra-
žané v minulosti jezdili, zmizely z map Do-
pravního podniku navždy.

Nejdéle se jezdí po kolejích na Balabence

První elektřinou poháněná tramvaj vyjela na 
trať mezi Letenskou restau rací a Královskou 
oborou 18. čer vence 1891. Tato trať zanikla už 
v roce 1900.
Nejdéle tramvaje jezdí mezi za stávkami Urxo-
va a Balabenka. Tam byla trať postavena před 
112 lety.
K největšímu rozvoji tramvajové dopravy do-
šlo za první republiky, kdy na konci třicátých 
let měla kole jová síť okolo 130 kilometrů.
To se mělo změnit.
V roce 1960 zmizely tramvaje z ulic Celetná, 
Pařížská a ze Staro městského náměstí. Důvo-

AKTUALITY - INFORMACE - ZAJÍMAVOSTI

Kde tramvaje necinkají
dem tu byla statika domů. Tento rok však byl 
jen předzvěstí mnohem drastičtějšího ruše-
ní tram vají. K němu došlo o deset dvacet let 
později, kdy se v Praze začaly hloubit první 
tunely metra. Hlubo ký zářez do tramvajové-
ho provozu udělala i výstavba Severojižní ma-
gistrály.
V té době zanikly desítky kilome trů tratí. Jako 
první začaly bagry vy trhávat koleje na trati      
I. P. Pavlova – Karlova v Mezibranské ulici. 
V říj nu 1970 je zastaven provoz na Ry šánku 
a Kačerov.

Koleje dříve vedly i v ulicích, kde si je dnes už nedokážeme představit

www.publicpdm.cz

Tramvaje měly z Prahy zmizet úplně

A pak to šlo ráz na ráz. Tramvaje přestávají 
jezdit do Záběhlic, pak kolem hlavního ná-
draží a na Budějo vické náměstí. Je zrušena 
trať projíž dějící takzvanou Heydrichovou za-

táčkou na rozhraní Libně a Kobylis, v místě, 
kde za války na zastupující ho říšského pro-
tektora spáchali aten tát Kubiš s Gabčíkem. 
Ruší se totiž trať v ulici V Holešovičkách.
Nejezdí se už ani Argentinskou a na křižo-
vatce Bulhar. Následuje hromadné rušení 
tratí mezi Václav ským náměstím a náměs-
tím Repub liky.
V roce 1978 měly zmizet v sou vislosti s ote-
vřením trasy metra A úseky v Chotkově a na 
Mánesově mostě. Provoz však zůstal zacho-
ván.
I přes masivní rušení tratí se tram vaje tehdy 
vyhnuly absolutní pohro mě. Na konci sedm-
desátých let jim hrozil úplný zánik. Tehdejší 
pláno vači totiž počítali s tím, že do dvace ti 
let zmizí z města všechny tratě, které mělo 
nahradit metro.
Naštěstí se ukázalo, že Praha tramvaje po-
třebuje. Lidem se ne chce příliš scházet do 
metra, když se mají posunout jen jednu dvě 
stani ce. Tramvaj je pro kratší vzdálenos ti 
lepší. Milovníci tramvají by byli rádi, aby se 

▲ Křižovatka u Prašné brány kolem roku 1930

▲ Václavské náměstí v roce 1939

▲ Křižovatka Můstek kolem roku 1917

tramvajové zvonce opět ozývaly na Václav-
ském náměs tí.
Na druhou stranu chápou, že kole je nejdou 
vrátit do všech ulic. Že by příliš bránily indi-
viduální dopravě.
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