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Na kole se cyklisté podí vají podél říčky Ro-
kytka. Cyklostezka přitom propojí oblast 
Podvinní přes Vysočany až k Ho řejšímu 
rybníku v Hrdlořezích.
 Cyklostezka však nebude sloužit pouze 
milovníkům jízdy na kole, ale také pěším. 
Navíc by se v jejím okolí měla v bu doucnu 
objevit nejrůznější spor toviště. Kdy se začne 
tato část budovat, zatím není jasné.
 „Sportoviště v plánu jsou, ale zatím ne-
víme, kdy by mohla být hotova. Souvisí 
totiž s bytovou výstavbou ve Vysočanech. 
Jak bude přibývat bytů, bude přibý vat také 

obyvatel, kteří by měli tato sportoviště v bez-
prostřední blízkosti. Termíny na dokonče ní se 
však v důsledku ekonomic ké krize stále vzda-
lují. Tento úmysl je od začátku plánován jako 
další etapa projektu,“ říká místostarosta Prahy 
9 Zdeněk Davídek.

Bylo potřeba vybudovat přemostění
 Otevřením čtyřkilometrové cyklostezky tak 
bude dokončena první fáze projektu hlavního 
města Prahy, který zpočátku vzbudil rozhořče-
ní opozičních zastupitelů. Ti nesouhlasili s vý-
stavbou stezky za tolik peněz.
 „Důvod, proč je nová cyklos tezka tak drahá, 
je ten, že bylo potřeba vybudovat přemostění. 
Například se musela postavit nová lávka přes 
Ocelářskou silni ci, ale i další dopravní tepny. 
Myslím, že cyklistům by hrozilo nebezpečí i na 
křižovatkách, kde jsou umístěny semafory,“ 
říká místostarosta Prahy 9 Zdeněk Davídek.
 I sami Pražané přemostění ví tají. „Přejíždět 
při cestě podél Rokytky čtyřproudé silnice je 
o život,“ říká Petr Mokrý, který jezdí na kole do 
práce z Hloubětína.

PRVNÍ CYKLISTÉ SE PROJEDOU UŽ LETOS»
Po zcela bezbariérové cyklostezce za zhruba STO MILIONŮ korun se již letos projedou první cyklisté

Území podél říčky Rokytky by cyklos-
tezka měla oživit.
 „Cyklostezka probudí velkou část Vy-
sočan k životu. Myslím si, že zde měla 
být už dávno,“ říká starosta Prahy 9 Jan 
Jarolím.

Co se chystá?
 Radnice Prahy 9 chce v letošním roce 
dokončit alespoň některé části takzva-
ného parku Přátelství, který by sloužil 
lidem jako odpočinková oblast. Ta by 
měla lidem nabídnout kromě nové ze-
leně nebo kaskádovitých rybníků a fon-
tán také velké dětské hřiště. 
 Letos by se měl začít dokončovat 
projekt Zelený ostrov, který počítá se 
stavbou největšího obchodního centra 
Prahy 9, které by mělo stát v blízkosti         
O2 Arény. Lidem by mělo nabídnout 
vše, co potřebují, tedy obchody s po-
travinami, ale také s oblečením nebo 
například elektronikou.
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DVAKRÁT VÍCE AUT, STEJNÁ DÉLKA SILNIC
PRAHA V AUTĚ, PĚŠKY, NA KOLE . 

Kdyby se všechna auta, co každý den pro-
jedou po pražských silnicích, seřadila za 
sebou a najela stejný počet kilometrů jako 
v hlav ním městě, poslední vůz by zasta vil 
až po pětistém pětadvacátém obkroužení 
zeměkoule.

 Denně totiž auta po ulicích met ropole do-
hromady najedou 21 mili onů kilometrů. To je 
obrovské číslo.
 Samozřejmě tomu tak nebylo vždycky, 
přesto se růst automobilo vé dopravy a jeho 
důsledky začaly v Praze projevovat již ve 30. 
letech 20. století. Vlivem druhé světové války 
a poválečného vývoje se auto mobilový pro-
voz ve městě na čas utlumil - stejný počet aut, 
který v Praze jezdil v roce 1937, byl dosa žen 
až v roce 1959.
 Od 60. let se začal počet motoro vých vozi-
del v hlavním městě vý razně zvyšovat a tím 
vznikaly i prv ní kolize a kolony na křižovat-
kách. Ovšem až do konce 80. let šlo spíše 
o výjimky týkající se středu města.
 Zcela novou situaci vytvořil ná růst dopravy 
v devadesátých le tech. Provoz rostl takovým 
tem pem, jaké s výjimkou několika měst v bý-
valé NDR nemělo v Evropě obdoby.
 Růst už se nezastavil a za sedm náct let po-
čet dosáhl skoro dvojná sobku.
 Za tu dobu se však téměř nezmě nila dél-
ka silnic v metropoli. Vybu dována byla část 
vnitřního silniční ho okruhu na Smíchově 

Technická správa komunikací 
využívá velké množství dat 

z pražských silnic. Statistika 
zahrnuje i počet chodců a aut 

v nejrůznějších místech města 
či provoz na cyklostezkách. 

Statistici tak vědí, jakým 
místům se vyhnout nebo kde 

zaparkovat.

a také krát ké úseky tranzitního vnějšího okru-
hu. A tak musí obrovské množství aut snášet 
silnice, jež byly postave ny před dvaceti a ví-
ce lety. Zvláště ti mladší řidiči nezažili, jaké 
to bylo brázdit ulice před dva ceti lety. Každý 
z nich si však jistě dokáže představit, jaké by 
to bylo jezdit v Praze po ulicích, kde by byla 
jen polovina aut.
 Tuto představu si můžeme vytvo řit i díky 
dopravním statistikům, kteří počítají auta ve 
městě již od roku 1961.

■ SILNIČNÍ DOPRAVA

 Počet kilometrů, které najedou auta po 
pražských silnicích, se každým rokem zvyšu-
je. Oproti roku 2006 najela auta dohromady 
o 200 milionů kilometrů více.

Počet registrovaných vozidel
Rok osobních      celkem
1961      44 891      93 106
1990   336 037     428 769
2000   620 663     746 832
2007   612 879     780 738

Počet aut na tisíc obyvatel
Rok osobních     celkem
1961             45             92
1990           176           353
2000           525           632
2007           506           644

Intenzita dopravy
Rok v centru        tranzit
1961    128 tis.         36 tis.
1990    435 tis.       140 tis.
2000    627 tis.       351 tis.
2007    573 tis.       504 tis.

Nejzatíženější křižovatky (za den)
Poděbradská-Kbelská          76 tis.
Anglická-Legerova               74 tis.
Argentinská-Plynární          73 tis.
Černokostel.-Průmyslová   71 tis.

Nejzatíženější ulice (za den) 
Barrandovský most            135 tis.
Jižní spojka (Krč)              130 tis.
Brněnská (Chodov)           113 tis.
Jižní spojka (Spořilov)       112 tis.

■ PĚŠÍ PROVOZ

 Řadu Pražanů to jistě překvapí, ale podle 
dopravních průzkumů stále ještě každý čtvr-
tý obyvatel či návštěvník metropole jde pěšky, 
místo aby jezdil po městě MHD nebo autem. 
Nejvíce chodí pěšky žáci a studenti, kteří jdou 
každou třetí cestu po svých. Jen 8 % z nich pak 
jezdí autem. Nejvíce se logicky chodí pěšky 
v centru města - obyvatelé Prahy 1 a 2 vykonají 
po svých dokonce 43 % cest. Naopak nejméně 
se po svých chodí v Praze 13.
Václavské náměstí
 Na Václavském náměstí se v celé jeho délce 
pohybují tisíce lidí za hodinu. V horní části 
mezi ulicemi Ve Smečkách a Krakovská projde 
za hodinu 6780 chodců, 7620 lidí za hodinu 
pak projde u Můstku.
Karlův most
 Na nejstarším pražském mostě se pohybuje 
3690 chodců za hodinu, což je o 7 % více než 
v roce 2000. 
Smetanovo nábřeží 
 Podél Vltavy mezi Národním divadlem 
a Karlovými lázněmi se pohybuje za hodinu 
810 chodců, což je o třetinu méně než před po-
sledním sčítání v roce 1999.

■ CYKLISTICKÁ DOPRAVA
 
 Není přesně spočítané, kolik cyklistů se po 
celém městě pohybuje. Nicméně z měření, kte-
ré se konalo v letech 2005 a 2007 vyplývá, že se 
jejich počet zvyšuje. Statistici počítati cyklisty 
na pětašedesáti místech v Praze a poté výsledky 
z obou let porovnali.
 Na čtyřiadvaceti místech se zvýšil počet kolá-
řů o více než padesát procent, na jedenadvaceti 
dalších byl pak nárůst do padesáti procent, na 
dvaceti místech pak statistici zaznamenali po-
kles, který však přičítají špatnému počasí v den 
měření. Klesá počet nehod cyklistů.

Počet cyklistů (za den)
ul. Vltavanů v Modřanech   1243
Podolské nábřeží  1121
Trojská lávka  1070
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 Proč zrovna Blanka? Když se za čal tunel 
vnitřního silničního okru hu plánovat, uva-
žovalo se o třech va riantách pojmenovaných 
dívčími jmény Dana, Blanka a Hana podle 
čtvrti, pod níž procházely. Dana za stupovala 
Dejvice, Blanka Bubeneč a Hana Holešovice. 
Začal se stavět tunel pod Bubenčem.

 Nyní této volby možná projektan ti litují. 
Blanka na rozdíl od svých „sester“ totiž vede 
pod parkem Stro movka, která leží na píseč-
ných říč ních nánosech a dělníkům to ztěžu je 
ražbu. Už dvakrát se jim proto tu nel v nesta-
bilním podloží propadl a v podzemí zmizela 
obrovská část zeleně nad ním. Při obou ne-
hodách se nikomu z pracovníků stavby nic 
nestalo.

KDY SE ROZTOČÍ RAZÍCÍ ŠTÍTY POD STROMOVKOU?

výjezd z tunelu
archeologický výzkum
větrací komíny

Blanka je dívčí jméno, které již 
Pražané svým dětem moc nedávají. 
Přesto se stalo jménem pro jednu 
z nejvýznamnějších do pravních staveb 
v metropoli v histo rii. Jde o tunel, 
kterým budou moci řidiči v roce 2011 
projet ze Strahov ského tunelu až k ulici 
V Holešovičkách v Pelc-Tyrolce.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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 Od loňského října, kdy se tunel propadl 
podruhé, se v podzemí pod Stromovkou ne-
pracuje. A to přesto, že báňský úřad v lednu 
ražbu povolil.

 „Ještě se nezačalo a ani nedokážu odhad-
nout, kdy se začne. Je to v řádu týdnů,“ odpo-
vídá František Polák ze společnosti Metrostav, 
která pod parkem pracuje.

 Aby nemohlo dojít k neštěstí, bude místo 
v parku, pod nímž se právě tunel razí, obe-
hnáno pletivem a také zde bude pověřený 
pracovník firmy jako nepřetržitý dohled.

 I přes minimálně čtvrtletní zpoždění prý 
není termín dokončení tunelu ohrožen. „U 
tunelů na rozdíl od pozemních staveb takové 
zdržení nemá vliv na termín dokončení,“ ko-
mentuje to František Polák.

 Až se razící štíty roztočí, začnou se dělníci 
prokousávat skálou pod zástavbou na Letné. 
Tady, těsně za stadionem fotbalové Sparty, 
také vyroste vysoký komín odvádějící z tu-
nelu výfukové plyny. Podobný bude stát také 
u Střešovické ulice na Malovance a na břehu 
Vltavy na Pelc-Tyrolce.

 Metrostav očekává, že domy stojící přímo 
nad tunelem poklesnou o 2 až 3,5 centimetru. 
Očekávat to mohou obyvatelé holešovických 
domů v ulicích Na Výšinách, Milady Ho-
rákové, Jana Zajíce a Korunovační.

Hloubený tunel úseku Královská obora před 
křižovatkou Trója 

Nový most v Tróji

Zaústění podchodu pod ulicí Milady Horákové na Prašném mostě 

Špejchar s obnovenou tramvajovou smyčkou  

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Ve hře je i tunel mezi hlavním nádražím a Nuselským mostem, anebo vytlačení aut z centra.

MAGISTRÁLA MÁ U MUZEA PULSOVAT V PODZEMÍ

MAGISTRÁLA MEZI NÁRODNÍM 
MUZEEM A VÁCLAVSKÝM 
NÁMĚS TÍM MŮŽE V DOHLEDNÉ 
DOBĚ ZMI ZET.
Studie Pavla Šourka ze společ nosti Satra počítá 
třeba s vede ním dvou zhruba půlkilometrových 
tubusů tunelů v ose ulic Legerova a Wilsonova 
v patrech nad sebou až za muzeem, tedy mezi 
Státní operou a hlavním ná dražím.
 Studii si objednal magistrátní Útvar roz-
voje města. Podle Pavla Šou rka jde o technicky 
proveditelné řešení. „Není to úplně nová 
myš lenka. Metro je ražené a jde doce la hluboko,“ 
řekl Pavel Šourek s tím, že zespodu by tunely ome-
zovala kanalizace. Ta ale musí vést pod železniční 
tratí u hlavní ho nádraží, kanalizace by se ale 
musela stejně opravovat.

6

Autor studií: SATRA, spol. s r.o.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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 Varianta patrového vedení tu nelů je po-
měrně úsporná, pokud se týká rozsahu. Počítá 
s dvěma jízdními pruhy v místě, kde jsou nyní 
tři a čtyři. Auta by zajížděla do podzemí v ulici 
Wilsonova a u Čelakovského sadu. Nezdr žoval 
by je žádný semafor, u Vi nohradské třídy by 
přibyl kruho vý objezd. Stavba by se realizova-
la až v situaci, kdy by existovala podstatná část 
vnitřní ho městského okruhu, tedy po otevření 
tunelu Blanka v roce 2011. Tunely u muzea by 
se tak mohly objevit za pět let, a to jako první, 
krátká etapa zklidnění ma gistrály. Na Václavské 
náměstí by se vrátily tramvaje. Uvažuje se o de-
molici garáží Slovan pod magistrálou u hlavní-
ho nádraží. Už nyní z analýz Technické správy 
komunikací plyne, že jen asi 10 % aut využívá 
magistrálu. Denně ji využije asi sto tisíc vo zů - 
pro přejezd mezi dálnicemi Dl (brněnská) na 
D8 (teplická), jde tedy spíše o městskou tepnu.
 Pro pohyb aut po vnitřním městě - po zpro-
voznění okruhu by pohyb ještě mělo omezit 
mýto mají v místech častých dnešních zácep 
stačit podle projektan tů dvakrát dva pruhy. 
V úvahu přichází stejné zúžení magistrály i od 
Národního muzea dále.
 Požadavkem Útvaru rozvo je města je, aby 
se podobně pokra čovalo přes Prahu 2 na Prahu 
4 a ná druhou stranu směrem ku Praze 7.
 Přestože existují studie na za noření severo-
jižní magistrály, vedou se diskuse o tom, zdali 
je to nejlepší řešení ke zklidnění této nejrušnější 
pražské komunikace. Uvažuje se i o tom, že by 
tudy tunel nevedl a dopra va by byla směrována 
mimo cen trum. Když se jednou postaví tu nel, 
je to navždy a dopravu do centra to bude per-
manentně při vádět.
 Co úřad, to jiný pohled na věc. O zklidnění 
magistrály bojuje Praha 2. Její požadavky vy-
ústily ve zkušební zúžení magistrály mezi Ru-
munskou ulicí a Nusel ským mostem, které má 
začít v březnu. Ale ani to nemá být de finitivní 
stav. Radnice Prahy 2 si v těch místech žádá 
tunel a i jeho variantu Pavel Šourek nakreslil. 
Auta by jezdila tunely mezi hlavním ná dražím 
a Nuselským mostem.
 Šlo by ovšem o výrazně dražší variantu. 
Cenu krátkých tunelů u muzea s podzemním 
spojením mezi Národním muzeem a budo-
vou bývalého Federálního shro máždění Satra 
odhadla na 2,5 miliardy. Cena tunelů až k Nu-
selskému mostu by asi přesáhla 8 miliard ko-
run. Kdo je zaplatí, není zcela jasné, rozdělit by 
se o ně podle společného memoran da patrně 
mělo Ministerstvo do pravy s pražským magis-
trátem.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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JE RYCHLÁ, ŽIVÁ, ALE TĚŽKÁ
 Premiéra nízkopodlažních tramvají Škoda 14T, jež Pražané znají spí-
še pod názvem Porsche, ne byla lehká. Cestující si na stříbrno-červený 
kloubový vůz pomalu zvykali a mnozí jej zahrnuli kriti kou. Je hlučnější, 
ve voze je méně místa, předními dveřmi nelze nastupovat.
 Výrobce plzeňská Škoda Trans portation své „dítě“ bránil. „To, že 
přední dveře neslouží cestujícím, je cena za požadavky na komfort a bez-
pečnost řidiče,“ vysvětloval výrob ce. Později dodávané vozy již také ne-
jsou zdaleka tak hlučné jako ty první, které se v metropoli objevily.
 Pak se ale začalo mluvit i o tom, že vozy z plzeňské Škodovky jsou 
příliš těžké a svými neotočnými podvozky poškozují koleje.
 Tramvaje musely být dokonce sta ženy z některých dlouho neopravo-
vaných tratí, aby je nepoškodily - z trati do Řep, od Národního diva-
dla, ze Spálené ulice. „Tramvaj splňuje všechny normy a její kon cepce 
je v současnosti nejrozšířeněj ší mezi moderními tramvajemi. Vý počty 
potvrdily, že opotřebení tratě není významně odlišné od jiných typů 
vozů,“ bránil Porsche Marek Herbst ze Škody Transrportation.
 Nyní mu začínají dávat za pravdu i technici pražského Dopravního 
podniku. Ukazuje se totiž, že koleje ničí všechny typy tramvají, které do-
pravce má, a nejenom značky Por sche. Kolejová síť byla stavěna na typy 
vozů, které v Praze už dávno nejezdí.

KOPEC? ŽÁDNÝ PROBLÉM
 Porsche je oproti starším vozům o poznání těžší, což je však logické. 
Už jen tím, že je delší než ostatní typy. Musí také uvézt mnohem těžší 
trakční výzbroj, protože je vybaveno zařízením, které dokáže napří klad 
při brždění vracet energii do troleje. Tím je provoz vozu levnější.
 Má také šest motorů, jež pohánějí všechny tři podvozky. To si přá-
la Praha kvůli strmým stoupáním v Tróji a na Barrandově. Vůz je tak 
mnohem živější a vyjet kopec mu nedělá problémy.
 Například v polské Vratislavi, kam Plzeň také vozy dodává, mají typy 
Porsche pohon jen na dva pod vozky. Město totiž leží v nížině.

Letos na jaře do Prahy dorazí poslední tramvaj Porsche. Bude jich šedesát.

TRAMVAJ PORSCHE V PRAZE

  Škoda 14T Porsche
Celkem tramvají v Praze          60
Cena jednoho vozu  59 mil. Kč
První dodaná tramvaj          2006
Poslední dodaná tramvaj               2009
Délka vozu         30,25 m
Hmotnost vozu (bez lidí)  38,31 t
Nevýhody: nelze nastupovat předními dveřmi, hlučnost 
Výhody: sama brzdí v zatáčkách, vrací energii do troleje při brždění

NÍZKOPODLAŽNÍ VOZY CHYBĚLY
 Hlavnímu městu nízkopodlažní vozy citelně chyběly. Rodiče s ko-
čárky, starší lidé a vozíčkáři se mu seli při nástupu a výstupu na zastáv-
kách potýkat s vysokými schody a pro mnohé z nich byla jízda tramva-
jí zapovězenou „kratochvílí“.
 Na spolehlivé tramvaje, které by mohli i tito cestující bez potíží vyu-
žívat, se čekalo až do začátku roku 2006, než se metropolí rozjela první 
nízkopodlažní tramvaj Škoda 14T. Poslední ze šedesátikusové série 
bude do Prahy dodána letos na jaře.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Když Pražané vyrazí auto busem na výlet 
a navštíví jakékoli větší české okresní město, 
zpravidla je prvním místem, které uvidí, auto-
busové nádraží. Ta bývají vedle cent rálního 
náměstí a železniční stanice středobodem 
celé obce.
 V hlavním městě je tomu jinak. Ačkoli 
to bude znít zvláštně, milio nová metropole 
nemá kromě Floren ce žádné pořádné auto-
busové nádra ží. Jen takzvaná stanoviště. Do 
Pra hy přitom přijíždí a z ní odjíždí den ně té-
měř 2 700 dálkových autobusů s 57 tisíci ces-
tujícími.
 Ty stavějí často na obyčejných za stávkách 
v mnoha čtvrtích a v mezi městské dopravě 
panuje slušný cha os. Kromě Florence není 
žádná ko nečná autobusů vybavena důstoj ným 
zázemím pro řidiče ani cestují cí a linky navíc 
do stejného cíle čas to vyjíždějí z různých částí 
Prahy.
 „Nevíte, kam jít na zastávku. Do Českých 
Budějovic jezdí autobusy z Roztyl, z Florence, 
ale i odtud z Kní žecí,“ popsala svou zkuše-
nost Jana Němečková, když včera čekala na 
zastávce u konečné Na Knížecí.

Nádraží stálo na Pankráci 40 let, pak ustou-
pilo tržnici
 Přitom již desítky let se uvažuje o tom, že 
by mělo hlavní město jedno centrální autobu-

sové nádraží pro me zinárodní dopravu a něko-
lik velkých nádraží na okraji metropole.
Od plánů k úplnému řešení je však mnohdy 
hodně daleko. Jako by osud pražské autobusové 
dopravě vůbec nepřál.
 Posuďte sami z příkladu pankrác kého au-
tobusového nádraží. To bylo otevřeno dva roky 
po druhé světové válce. Burácelo zde okolo 
dvou sto vek vozů za den a počet cestujících po-
stupně narostl na 11 tisíc denně. S budoucností 
nádraží to vypadalo slibně. V roce 1986 bylo 
uzavřeno s tím, že se bude opravovat, aby zde 
mohlo být odbavováno až 700 spojů denně. Už 
nikdy se sem však autobu sy nevrátily.
 Obyvatelé okolních domů po roce 1990 za-
čali proti zastávkám protestovat. Z opraveného 
nádraží se stala tržnice, ale i ta byla zbořena 
a nyní zde stojí administrativní budovy.
 Podobný osud potkal i smíchov ské nádraží 
Na Knížecí. Sem tehdej ší ČSAD svedlo v roce 
1985 mnoho linek z rušeného nedalekého ná-
draží u smíchovského lihovaru.
 Vysoké poplatky za užívání toho to stano-
viště však vedly k tomu, že je dopravci začali 
opouštět a raději stavěli na blízkých zastávkách 
MHD. Nádraží bylo nakonec zruše no a nyní 
pod stříškami bývalých če káren stojí auta -je tu 
parkoviště.
 Poplatky za vjezd jsou hlavním důvodem, 
proč nejsou mezi doprav ci autobusová nádraží 

AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY. Dálkové spoje z celé republiky 
často končí na obyčejných zastávkách MHD. Praha totiž 
nemá důstojná autobusová nádraží. Spoje navíc do jednoho 
cíle vyjíždějí z různých čtvrtí. Do budoucna se však plánuje 
výstavba nových terminálů.

AUTOBUSOVÉ TERMINÁLY

tolik oblíbená a často raději zastaví u obyčejné 
za stávky. Řidič za vjezd autobusu musí zaplatit 
správci zhruba 350 korun u vnitrozemské linky, 
750 pak u linky mezinárodní.

Postaví se nové terminály
 Linkové autobusy nyní končí různě, hlav-
ně však u stanic metra. Slušné zázemí mají na 
Černém Mostě, v Ho lešovicích nebo na Zličíně. 
Autobu sy končí také na Roztylech, v Dejvicích, 
na Knížecí, Smíchovském ná draží, u stanice 
metra Želivského či Nové Butovice.
 S meziměstskou autobusovou do pravou to 
však v budoucnu nevypadá tak bledě, jak by 
se mohlo zdát. Do konce roku chce magistrát 
schvá lit změnu územního plánu a ta počí tá 
s několika novými autobusovými terminály. 
„Připravují se s výstavbou nových tras metra. 
Až bude .áč ko‘ prodlouženo k letišti, bude velký 
terminál na Dlouhé Míli. Po dostav bě trasy D 
se zas počítá s nádražím u konečné v Písnici,“ 
popsal městský radní pro dopravu Radovan 
Šteiner.
 To však není všechno. Uvažuje se i o vý-
stavbě terminálu u smíchovské ho železničního 
nádraží. „V koncep tu nového územního plánu 
je navrže no vybudování velkokapacitního au-
tobusového nádraží mezi kolejištěm a měst-
ským okruhem na Smíchově, které má převzít 
kapacitu po zanika jícím nádraží Na Knížecí,“ 
potvrdila Karolína Kudynová z Útvaru rozvo je 
města.
 Další vizí města je i vybudovat nové nádraží 
na Opatové.

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Dopravní nehodovost 
v Praze v roce 2008

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NEHODÁCH NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 

1.1 Porovnání základních ukazatelů 

V roce 2008 šetřili policisté oddělení dopravních nehod dopravního 
inspektorátu Policie ČR správy hl. m. Prahy na území hlavního města 
Prahy celkem 30251 nehod, při kterých bylo 38 osob usmrceno, 334 
těžce zraněno a 1941 zraněno lehce. Odhad hmotné škody je ve výši 
1,438 mld. Kč. 

Porovnání hodnot základních ukazatelů s rokem 2007 je následující: 
Nárůst zaznamenáváme v kategorii: 
■ počet usmrcených o 5 osob tj. o 15,2 % 
■ počet lehce zraněných o 18 osob tj. o 0,9 % 

Pokles zaznamenáváme v kategorii: 
■ počet těžce zraněných o 18 osob tj. o 5,1 % 
■ počet nehod o 3233 nehod tj. o 9,7 % 
■ odhad hmotné škody o 115 mil. Kč tj. o 7,4 % 

Z porovnání četnosti základních ukazatelů vyplývá, že policisté odděle-
ní dopravních nehod na území hlavního města Prahy v průměru kaž-
dých 17 minut šetřili nehodu, každých 4,5 hodiny byl při nehodě lehce 
zraněn člověk a každých 26 hodin zraněn těžce. V průměru každých  
necelých 10 dní byl při nehodě usmrcen člověk (přesně 9,6 dne), každou 
hodinu byla při nehodě způsobena hmotná škoda 164 154,- Kč. 

Od roku 1998 je počet dopravních nehod v roce 2008 druhý nejnižší 
(nejnižší byl v roce 2004–29598 nehod, nejvyšší byl v roce 1999 – 44192 
nehod). Počet usmrcených je i přes nárůst oproti roku 2007 také druhý 
nejnižší (nejnižší v roce 2007–33 usmrcených, nejvyšší v roce 2002–82 
usmrcených). Bližší porovnání je uvedeno v tabulce 1 a grafu.

Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v měsíci říjnu (2.852 nehod, 
tj. 9,4 % z celkového počtu nehod), nejméně naopak v měsíci srpnu 
(2155 nehod, tj. 7,1 %). I přes nejmenší počet nehod se měsíc srpen 
zapsal do statistik černým písmem, neboť došlo k největšímu počtu 
smrtelných zranění (10 usmrcených, tj. 26,3 % z celkového počtu 
usmrcených). Přehled nehod, při kterých došlo k usmrcení osoby je 
uveden v příloze 1.

1.2. Nehody pod vlivem alkoholu 

V roce 2008 šetřili policisté celkem 661 nehod, kdy byl účastník 
pod vlivem alkoholu. Nejvíce řídili pod vlivem alkoholu řidiči 
motorových vozidel, zaznamenáno bylo 606 případů (tj. 91,7 % 
z celkového počtu nehod zaviněných pod vlivem alkoholu), ve dvou 
případech byl pod vlivem alkoholu řidič nemotorového vozidla (tj. 
0,3 %) a v 53 případech chodec (tj. 8 %). 

Nejvíce dopravních nehod spáchaných pod vlivem alkoholu bylo 
v roce 2002 (1028 případů), nejméně v roce 2006 (556 případů). 
Usmrcených osob bylo nejvíce v roce 1999 (10 osob), nejméně 

Graf 2 - Počet usmrcených podle měsíců, porovnání s rokem 2007

Tabulka 1 - Porovnání počtu nehod a jejich následků v letech 1998–2008

Graf 1 - Porovnání počtu nehod a jejich následků v letech 1998–2008 (in-
dex - rok 2000 = 100 %)

Tabulka 2 - Přehled nehod a následků podle měsíců v roce 2008
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usmrcených při nehodách, kdy byl pachatel pod vlivem alkoholu 
bylo v letech 2003, 2007 a 2008 (1 usmrcená osoba).

Porovnání počtu dopravních nehod, kdy byl pachatel pod vlivem al-
koholu a jejich následků v letech 1998-2008 je uvedeno v tabulce 3 
a grafech 3 a 4. 

nehod, na území OŘ Praha II 987 nehod a na území OŘ Praha I přes 
1054 nehod. 

Graf 4 - Počet usmrcených při nehodách pod vlivem alkoholu (1998–2008)

1.3. Nehody na území jednotlivých Obvodních ředitelství policie 

K největšímu počtu dopravních nehod došlo na území Obvodního ře-
ditelství policie Praha IV (Praha 4 a Praha 10). Z celkového počtu ne-
hod zde došlo k 32,6 % nehod. Následují OŘ Praha III (Praha 3, Praha 
8 a Praha 9) s 23,6 % nehod, OŘ Praha II (Praha 2 a Praha 5) s 22,9 % 
nehod a OŘ Praha I (Praha 1, Praha 6 a Praha 7) s 20,9 % nehod. 

Nejvíce osob bylo usmrceno při nehodách na území OŘ Praha III, 15 
osob, 10 osob bylo usmrceno při nehodách na území OŘ Praha IV, 7 
osob při nehodách na území OŘ Praha II a 6 osob bylo usmrceno při 
nehodách na území OŘ Praha I. 

Porovnáním zjišťujeme, že na jednu usmrcenou osobu na území OŘ 
Praha III připadá 476 nehod, na území OŘ Praha IV necelých 987 

Graf 5 - Počet nehod na území jednotlivých OŘ Praha I – IV

2. Nehody podle zavinění 

Nejvíce dopravních nehod na území hlavního města Prahy bylo v roce 
2008 zaviněno řidiči motorových vozidel. Z celkového počtu nehod 
jich řidiči motorových vozidel zavinili 29484, což je 97,5 %. V tabulce 5 
jsou uvedeni další viníci dopravních nehod a jejich procentuální porov-
nání s celkovým počtem nehod a počtem usmrcených osob. 

Tabulka 5 - Porovnání nehod podle zavinění a počtu usmrcených osob

Tabulka 3 - Počet nehod pod vlivem alkoholu a následků v letech 1998–2008

Graf 3 - Počet nehod pod vlivem alkoholu (1998–2008)

Tabulka 4 - Počet nehod podle území OŘ Praha I –  IV

11
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Z celkového počtu nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel za-
vinily děti 4 nehody, tj. 8,7 %. Z celkového počtu 326 nehod zavině-
ných chodci jich 53 zavinily děti, což představuje 16,3 %. 

19693 nehod končilo v roce 2008 srážkou jedoucích nekolejových vo-
zidel. V této kategorii zaznamenáváme pokles o 2288 nehod proti roku 
2007. Při nehodách jedoucích nekolejových vozidel bylo usmrceno 
celkem 9 osob, což je o 2 osoby méně než v roce 2007. 

Nárůst počtu nehod zaznamenáváme u nehod končících srážkou 
s chodcem, kde došlo k 677 nehodám (nárůst o 21 nehod). Nehody 
končící srážkou s chodcem patří k nejzávažnějším, neboť při 2,2 % 

z celkového počtu nehod bylo usmrceno 20 osob (nárůst o 3 oso-
by oproti roku 2007), což je 52,6 % z celkového počtu usmrcených. 
K usmrcení osoby dochází při srážce s chodcem každou necelou 34 
nehodu. 

Dalším druhem nehody, při které dochází k usmrcení většího počtu osob 
je nehoda končící srážkou s pevnou překážkou. Ve 2565 případech řidiči 
narazili v roce 2008 do pevné překážky a při těchto nehodách bylo usmr-
ceno 6 osob. Další podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 7.

3. Nehody zaviněné řidiči motorových vozidel 

Řidiči motorových vozidel zavinili v roce 2008 29484 nehod, což 
představuje 97,5 % z celkového počtu nehod šetřených Policií ČR na 
území hlavního města Prahy. Při těchto nehodách bylo 29 osob usmr-
ceno (76,3 % z celkového počtu usmrcených osob), 281 osob bylo zra-
něno těţce a 1662 lehce. U osob usmrcených při nehodách, které zavinili 
řidiči motorových vozidel zaznamenáváme oproti roku 2007 nárůst o 9 
usmrcených, tj. o 45 %. 

3.1. Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel 

Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel jsou uvedeny v tabul-
ce 8 a grafu 6. Nejvíce dopravních nehod zavinili řidiči „nesprávným 
způsobem jízdy“ (64 %) a „nedáním přednosti“ (29,5 %). Nejméně 
nesprávným předjížděním (0,5 %).

Nejzávažnějším typem dopravní nehody zaviněné řidičem motorového 
vozidla je nehoda zaviněná nesprávným předjížděním, kdy na jednu 
usmrcenou osobu připadá 71 nehod. Porovnání podle počtu nehod na 
jednu usmrcenou osobu je v tabulce 9. 

Nejvíce dopravních nehod řidičů motorových vozidel bylo zaviněno 
z příčiny „nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem“, celkem 
7777 nehod, tj. 25,7 % z celkového počtu nehod. Následují příčiny „ři-
dič se plně nevěnoval řízení vozidla“ a „jiný druh nesprávného způsobu 
jízdy“. Deset nejčastějších příčin dopravních nehod řidičů motorových 
vozidel je uvedeno v tabulce 10. 

Tabulka 9 - Závažnost nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

Tabulka 7 - Počet nehod podle druhu

Graf 6 - Hlavní příčiny nehod řidičů motorových vozidel

U všech viníků nebo zavinění zaznamenáváme oproti roku 2007 po-
kles počtu nehod. Pouze u nehod zaviněných chodci zaznamenáváme 
nárůst o 15 nehod, tj. o 4,8 %. V počtu usmrcených naopak zazna-
menáváme pokles u nehod zaviněných chodců (o 4 usmrcené osoby, 
tj. o 30,8 %), nárůst je v počtu usmrcených při nehodách zaviněných 
řidiči motorových vozidel (o 9 usmrcených, tj. o 45 %). Porovnání je 
uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6 - Zavinění nehody - porovnání s rokem 2007

Tabulka 8 - Hlavní příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
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Při porovnání s rokem 2007 zaznamenáváme nárůst počtu usmrce-
ných osob u příčiny nesprávný způsob jízdy o 6 nehod, tj. o 100 %, 
u příčiny nesprávné předjíždění o 2 osoby, tj. o 100 % a u příčiny ne-
přiměřená rychlost o 1 usmrcenou osobu, tj. o 12,5 %. 

3.2. Nehody řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu 

Na území hlavního města Prahy bylo v roce 2008 šetřeno celkem 661 
nehod, kdy byl účastník pod vlivem alkoholu. Z tohoto počtu bylo 
pod vlivem alkoholu 606 řidičů motorových vozidel - viníků. Proti 
roku 2007 se počet dopravních nehod zaviněných řidiči motorových 
vozidel pod vlivem alkoholu snížil o 59 nehod, tj. o 8,9 %.

Nejvíce nehod pod vlivem alkoholu je zaviněno „nepřiměřenou rych-
lostí“, kdy 5,43 % nehod z této příčiny bylo pod vlivem alkoholu. Po-
rovnání počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel pod vlivem 
alkoholu podle příčin je uvedeno v tabulce 11. 

Tabulka 10 - Nejčastější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových 
vozidel

Tabulka 11 - Nehody řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu pod-
le příčiny

Tabulka 12 - Porovnání s rokem 2007 v příčinách nehod pod vlivem alko-
holu u řidičů motorových vozidel

Graf 7 - Porovnání nehod řidičů motorových vozidel podle věku

Porovnání počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel pod vli-
vem alkoholu v roce 2008 s rokem 2007 je znázorněn v tabulce 12. 

Tabulka 14 - Nehody podle roku výroby vozidla viníka

3.2. Nehody řidičů motorových vozidel podle věku, praxe a roku vý-
roby motorového vozidla 

V roce 2008 zavinili nejvíce dopravních nehod řidiči ve věku od 30 
do 39 let. Další velkou skupinu tvoří řidiči ve věku od 40 do 49 let a ve 
věku od 25 do 29 let. Řidiči ve věku od 21 do 39 let zavinili na úze-
mí hlavního města Prahy celkem 47,6 % všech nehod zaviněných 
řidiči motorových vozidel. Další porovnání je uvedeno v tabulce 13 
a grafu 7.

Tabulka 13 - Porovnání nehod řidičů motorových vozidel podle věku

Nejvyšší podíl na počtu nehod na území hlavního města Prahy v ro-
ce 2008 (29,6 %) mají řidiči motorových vozidel vyrobených v roce 
2001–2005. Porovnání podle roku výroby vozidla viníka je uvedeno 
v tabulce 14. 

Celkem 6674 nehod (22,6 %) bylo zaviněno řidiči s řidičskou praxí 
1–2 roky. Následují řidiči s praxí 6–10 let a řidiči s praxí nad 10 let. 
Porovnáním počtu nehod a počtu nehod pod vlivem alkoholu zjišťu-
jeme, že nejvíce nehod pod vlivem alkoholu páchají řidiči s praxí do 
1 roku (4,1 % z celkového počtu nehod zaviněných touto kategorií, což 
znamená, že každá 24 nehoda řidičů s praxí do 1 roku byla zaviněna 
pod vlivem alkoholu). 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
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LETIŠTĚ PRAHA

Další zvýšení limituje nová ranvej
„To je limit, za který nejde jít,“ řekl Klas s tím, 
že tak vysoké čís lo je nebývalé i na jiných 
evrop ských letištích. Vyšší pohyb na letišti 
by podle něho byl možný jen v případě, že by 
v Ruzyni vznikla nová vzletová dráha.
Proti ní ale mají silné výhrady okolní oby-
vatelé, části Prahy, okolní obce včetně Jenče, 
kde je sídlo ŘLP, ale i Středočeský kraj a jeho 
hejtman David Rath, který bydlí v blízké Hos-

RUZYŇSKÉ LETIŠTĚ ZA HODINU ODBAVÍ AŽ 48 LETŮ
Letecký provoz nad Českem v loňském roce zhoustl ve srov nání s rokem 2007 o 6,2 pro centa. Celkem české území přelétlo re-
kordních 694 157 le tadel. Na ruzyňském letišti za celý loňský rok přistálo či z něj vzlét lo téměř 180 tisíc letadel, o 2,3 % více 
než v roce 2007. Těch, která vzdušný prostor nad Če skem jen přeletěla, loni bylo přes 514 tisíc. Pražské letiště tak ve špičce 
během jedné hodiny přijme a vy praví 48 letadel. Znamená to, že jedno letadlo vzlétne či přistane za jednu a čtvrt minuty.

tivici. Ministerstvo životního prostředí kromě 
toho vrátilo in vestorovi k dopracování doku-
mentaci o vlivech na životní pro středí.
Provoz byl tradičně nejsilnější v letní sezó-
ně. Rekordním dnem byl 10. červenec, kdy 
oblastní středisko Praha poskytlo své služby 
2258 letům.
 Největší, zhruba pětinový, me ziroční růst 
počtu přeletů nastal v únoru. Naopak v po-
sledních dvou měsících roku se počet pře letů 

propadl o více než 
čtyři pro centa.
    S podobným po-
klesem počítá pe-
simistický scénář 
ŘLP na celý letošní 
rok. Podle Klase 
je ale tvorba před-
povědí v letectví 
stejně složitá jako 
předvídat pohyb 
hrubého domácího 
produktu. Podnik 
má také optimis-
tický scé nář, který 

počítá se zhruba jed noprocentním růstem.
 Podle Klase v posledních mě sících počet 
letů oproti roku 2007 klesal. „Je možné, že 
pro pad v posledních měsících je dů sledkem 
dozvuků ropné krize a přicházející krize 
ekonomic ké,“ poznamenal. Celkem tedy nad 
Českem loni letělo na 700 tisíc civilních leta-
del.
 Řízení letového provozu kro mě Ruzyně 
navádí letadla při startu a přistání také na 
letištích v Brně, které loni zaznamenalo nej-
větší nárůst (o 17 procent, přes 33 tisíc letů), 
v Ostravě a v Karlových Varech a posky tuje 
své služby přelétávajícím pilotům. Největšími 
zákazníky ŘLP mezi aerolinkami jsou ČSA, 
německá Lufthansa a British Airways.
 Podle předběžních výsledků měl státní 
podnik ŘLP loni trž by kolem tří miliard ko-
run, což je podobný výsledek jako o rok dří-
ve. Provozní zisk činí podle Klause zhruba 
100 miliónů korun. Zisk ale není v řízení le-
tového provozu hlavním ukazatelem, protože 
ho omezují celoevropské předpisy a musí se 
investo vat zpět do dalšího rozvoje firmy.

Vývoj leteckého provozu nad územím České republiky
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Co je PID a jaké jsou jeho výhody

RUZYŇSKÉ LETIŠTĚ ZA HODINU ODBAVÍ AŽ 48 LETŮ

■ Integrovaný dopravní systém - Pražská in-
tegrovaná doprava (PID) - zahrnuje úze mí      
hl. m. Prahy a přilehlé části Středočeského 
kraje. Do PID je zařazeno metro, tramvaje, 
přívozy, lanová dráha na Petřín a městské au-
tobusové linky na území hl. m. Prahy a dále 
příměstské autobusové linky (řady 300 a 400) 
a železniční tratě, které obsluhují také přilehlé 
území Středočeského kraje.
■ Ve všech dopravních prostředcích zařaze-
ných do PID lze použít jízdní doklady PID. To 
umožňuje na jeden jízdní doklad kombinovat 
cestu více dopravními pro středky různých 
provozovatelů, např. vlakem, metrem, tram-
vají a příměstským autobusem. Při přestupu 
není zapotřebí kupovat novou jízdenku, což 
přispívá k většímu pohodlí cestujících a sni-
žuje to cenu cestování.

Proč cestovat vlakem po Praze a okolí
■ Cestování vlakem po Praze a jejím okolí po-
skytuje velmi zajímavou alternativu k cestová-
ní ostatními prostředky hromadné dopravy, 
zejména pak k automobi lové dopravě. Na pěti 
hlavních tratích (do Kolína přes Český Brod, 
do Kolína přes Nymburk, do Kralup nad Vl-
tavou, Berouna a Benešova) provozují České 
dráhy vla ky ve špičkovém intervalu zpravidla 
15-30 minut, v ostatním období zpravidla 60 
minut. Častá doprava je provozována také na 
trati do Hostivice a Kladna. Vlaky jsou v pro-
vozu cca od 4:30 do 24:00 hod. Poslední spoje 
do všech hlavních směrů odjíždějí ze stanice 
Praha hl. n., resp. Praha Masarykovo nádr. 
krátce po půlnoci.
■ Z centra Prahy vlaky dojedou na její hranice 
zhruba za 20 - 25 minut, do mno ha lokalit je 

Železnice v pražské 
integrované dopravě

tato doprava rychlejší než při použití běžné 
městské dopravy (např. do Radotína, Hosti-
vaře, Horních Měcholup, Uhříněvsi, Kolovrat, 
Kyjí, Dolních Po černic, Běchovic, Klánovic, 
Horních Počernic nebo Sedlce).
■ Nejen ve středočeském regionu lze využít 
mnoha návazných autobusů PID (na jeden 
jízdní doklad), které navazují na vlaky (viz 
plánky na druhé straně letáku).

Esko - spojení pro město
■ Hlavní železniční tratě v Praze a okolí jsou 
zařazeny do systému Esko, což je sys tém linek 
příměstských a městských osobních vlaků 
jako rychlé a pohodlné spo jení Středočeské-
ho kraje s Prahou a naopak. Tyto vlaky jsou 
na páteřních tratích vedeny z velké části mo-
derními jednotkami CityElefant a Regionova 
a nabízejí většinou nejrychlejší variantu spo-
jení oblastí Středočeského kraje s hlavním 
měs tem. Číslování linek (SI - S9 a od nich 
odvozené návazné linky) usnadňuje orien taci 
cestujícím a zvýrazňuje úlohu železnice jako 
plnohodnotné součásti městské a příměstské 
dopravy.
■ Kromě linky S6 jsou všechny linky Eska 
plně zaintegrovány do PID alespoň v části 
trasy. Některé linky Eska jezdí až za hranice 
působnosti PID.

Obecné zásady PID na železničních tratích 
■ Do systému PID jsou zařazeny všechny 
osobní, spěšné vlaky a vyjmenované rych-
líky (zveřejněné na vývěskách) na území hl. 
m. Prahy (tarifní pásma P, 0 a B) a v příměst-
ské oblasti (tarifní pásma 1–5). Pásmo P má 
dvojnásobnou tarifní hod notu, tj. při výpočtu 

pásmové platnosti jízdenky PID se pásmo P 
považuje za 2 ta rifní pásma.
■ Použití jízdních dokladů PID je možné ve 
stanovených vlacích pouze ve 2. třídě.
■ SMS jízdenka ve vlacích neplatí.
■ Přeprava zavazadel a přepravné za psa se 
ve vlacích zapojených do systému PID řídí 
jednotlivými ustanoveními Tarifu ČD pro 
vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel 
(TR10).

Plná integrace
■ Tratě s plnou integrací jsou takové tratě 
(traťové úseky), kde vedle předplatních jízd-
ních dokladů PID platí také jízdenky PID pro 
jednotlivou jízdu pro příslušný počet pásem 
(jízdenky známé z metra, tramvají...) a dále 
krátkodobé časové jíz denky (24hod., 3, 5den-
ní) a jízdenky P+R.
■ Pro určení ceny jízdného a druhu jízden-
ky doporučujeme použít některou z tabulek 
umístěnou na druhé straně letáku.
■ Tratě s plnou integrací jsou znázorněny na 
obou mapkách modrou barvou (viz druhá 
strana letáku).

Jak cestují vlakem senioři
■ Na území Prahy (pásma P, 0 a B) se seni-
oři od 60 do 70 let věku přepravují za zvý-
hodněné (poloviční) jízdné PID.
■ Mimo území Prahy (vnější pásma) se senioři 
od 60 do 70 let věku přepravují za pl nocenné 
■ Důchodci nad 70 let věku a držitelé průkazů 
ZTP a ZTP-P se ve vlacích ČD zapoje ných do 
PID přepravují podle tarifu ČD pro vnitros-
tátní přepravu cestujících a zava zadel. V pra-
xi to znamená, že necestují vlaky ČD zdarma, 
jízdné se řídí Tarifem ČD.
■ Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu platí od 
označení v příslušném počtu navazují cích 
tarifních pásem po dobu platnosti jízdenky, 
která je stanovena Tarifem PID.
■ Zvýhodněné jízdenky jsou určeny pro děti 
od 6 do 15 let (ve všech tarifních pásmech) 
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a pro držitele průkazky PID pro seniory od 
60 do 70 let věku (pouze v pásmech P, 0 a B).
■ Nepřestupní jízdenky PID pro jednotlivou 
jízdu (v ceně 10 Kč, resp. 5 Kč) a žákovské jed-
notlivé jízdenky ve vlacích neplatí.
■ Jízdenka PID pro jednotlivou jízdu s pás-
movou platností 2 pásma (v ceně 14 Kč, resp. 
7 Kč) lze použít pro jízdu v pásmech B a 1 
nebo pro dvě navazující vnější pásma, časo-
vá platnost je 30 minut. V pásmech P a 0 tato 
jízdenka neplatí.
■ Jízdenka PID pro jednotlivou jízdu s pás-
movou platností 3 pásma (v ceně 20 Kč, resp. 
10 Kč) nelze použít pro jízdu v pásmu P.
■ Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu s pás-
movou platností 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 pásem jsou 
přestupní a jejich časová platnost je uvedena 
v tabulce.
■ Jízdenka PID pro jednotlivou jízdu s pásmo-
vou platností 2 pásma (v ceně 18 Kč, resp. 9 Kč) 
je nepřestupní a platí pouze v pásmu P nebo 
v pásmech 0 a B. Neplatí pro přejezd z pásma P 
do pásma 0 a neplatí ve vnějších pásmech 1–5.
■ Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu s pás-
movou platností 4 pásma (v ceně 30 Kč, resp. 
17 Kč) prodávají pouze řidiči autobusů měst-
ských linek v pásmu P jako doplňkový prodej 
(jízdenka je s přirážkou 4 Kč).
■ Jednotlivé jízdenky PID je možné zakoupit 
v automatech na prodej jednotlivých jízdenek 
PID, v informačních střediscích Dopravního 
podniku hl. m. Prahy a ve vybraných trafikách.

Jak označit jízdenku
■ Cestující je povinen si označit jízdenku při 
prvním vstupu do vozidla nebo přepravního 
prostoru, při přestupu do jiného dopravního 
prostředku PID se jízdenky znova neoznačují.
■ Železniční stanice a zastávky na tratích s pl-
nou integrací jsou vybaveny označovacími 
strojky obdobnými jako v ostatních prostřed-
cích PID.
■ Ve vlaku je samozřejmě možné použít i plat-
nou jízdenku PID označenou již v předchozím 
dopravním prostředku PID (metro, tramvaj, 
autobus), tato jízdenka se na železniční stanici 
nebo zastávce znovu neoznačuje, musí však být 
dodržena pásmová a časová platnost.
■ Pokud není výjimečně možné ozna-
čit jízdenku PID pro poruchu všech 
označovacích strojků, je cestující povinen 
opatřit si jízdenku dle Tarifu ČD.

Jak kombinovat jízdenky s „pražskou tramvajenkou“
■ Na tratích s plnou integrací lze v obou smě-
rech navazovat jízdenky PID pro jednotlivou 
jízdu na předplatní časové jízdenky PID pro 
pásma P a 0 (vč. B) (příp. na krátkodobé časové 
jízdenky).
■ Při cestě z Prahy do vnějších pásem PID je 
cestující povinen označit jízdenku PID pro jed-
notlivou jízdu výhradně v označovacím strojku 
umístěném na nástupní železniční stanici nebo 
zastávce. Pásmová i časová platnost jízdenky se 
v tomto případě počítá až od skončení pásmo-

vé platnosti jízdního dokladu, který cestující 
předloží pro pásma P a 0 (vč. B). Neoznačená 
jízdenka je neplatná.
■ V době časové platnosti jízdenek lze neome-
zeně přestupovat, nesmí však být překročena 
časová a pásmová platnost jízdenky.
■ Jízdenky P+R je možno zakoupit pouze 
s parkovacím lístkem na záchytném parkovišti 
P+R.
■ Označování těchto jízdenek se řídí obdobný-
mi pravidly jako u jednotlivých jízdenek.

Pro cesty po Praze
■ Časová jízdenka pro pásma P a 0 je platná 
ve všech vlacích zařazených do PID (viz obec-
né zásady) na území hl. m. Prahy. Pásmo B se 
u předplatného jízdného považuje za součást 
pásma 0.
■ Při jízdách za hranice hl. m. Prahy si mohou 
držitelé předplatních časových jízdenek pro 
pásma R 0 a B zakoupit následující jízdní do-
klady:
1) Pro pravidelné cesty:

- traťové jízdenky dle Tarifu ČD (z poslední 
zastávky na území hl. m. Prahy) 
- doplňkové kupony BUS+ČD (platné v pás-
mech 1-5)

2) Pro jednotlivé cesty:
- jízdenky dle Tarifu ČD (z poslední zastáv-
ky na území hl. m. Prahy) 
- jízdenky PID pro jednotlivou jízdu (pou-
ze na plně integrovaných tratích)
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Největší škody od roku 2002
 „Loni jsme se ani nezastavili. Požá rů sice 
bylo méně než v předchozím roce, zato ně-
kolik z nich bylo oprav du velkých a s obřími 
škodami - Průmyslový palác nebo dvakrát 
asij ská tržnice v Libuši,“ říká nad čerstvými 
statistikami ředitel praž ských hasičů Dalibor 
Gosman.
 Za rok 2008 se v nich nakupilo té měř 10 
tisíc zásahů, z toho přes dva a půl tisíce požá-
rů.
 „Z pěti loňských požárů s největ ší škodou 
v České republice se staly čtyři v Praze,“ po-
dotýká Ivana Svitáková z generálního ředitel-
ství Hasič ského záchranného sboru.
Aby bylo zřej mé nakolik změnila Praha po-
žární statistiky, stačí po rovnat škody za me-
tropoli a Brno.
 Brno: necelých 70 milionů, Praha: 1,44 
miliardy ko run. To proto, že plameny pohl-
tily palác na Výstavišti, stánky plné ob lečení 
v Libuši i dílny Dopravního podniku včetně 
autobusu v Řepích.
 „Kvůli těmto velkým požárům přesáhly 
celkové škody způsobené požáry v Česku 3,2 
miliardy korun. To je nejvíce od roku 2002!“ 
zdůraz ňuje Ivana Svitáková.

„Jsem moc spokojený ředitel“
 Čísla, která od včerejška plní oficiál ní statis-
tiky hasičů, byla ještě před pár týdny pekelně
žhavou realitou.

OHEŇ LONI SPOLYKAL 
MILIARDU A PŮL

MODRÉ MAJÁKY

Pražané tehdy sotva rozlepili oči po silvestrovských oslavách a sžívali se 
s letopočtem 2008. A hasiči si se záchranáři mohli na Nový rok pochvalovat: 
„Tentokrát byly oslavy nezvykle klidné.“ Jenže ono zdaleka neplatí úsloví „Jak na 
Nový rok, tak po celý rok“. Protože loňský podzim dal praž ským hasičům pořádně 
zabrat a za motal nakonec i celorepublikové sta tistiky požárů.

 „Byl to psychic ký tlak, těžká orien tace, 
horko, kouř, námaha. Jako po slepu posilovat 
v sauně,“ vybavo val si v listopadu, sotva pár 
minut po návratu z libušské tržnice zasahující 
hasič Oldřich Klégr.
 Jeho šéf Gosman si je loňské zátě že na své 
podřízené velmi dobře vě dom. „Bude to znít 
možná trochu surově, ale tyhle velké požáry 
nás pře svědčily, že v nich obstojíme. Zvlád li 
jsme přesně to, co se po nás chtě lo. Jsem moc 

spokojený ředitel, kte rý je na své lidi pyšný,“ 
vysekává Gosman poklonu tisícovce unifor-
movaných i civilních hasičů, kteří slouží 
v metropoli.
 Není divu, že je nejvyšší pražský hasič 
v dobrém rozmaru, na rozdíl od policistů 
nebo záchranářů má do statek mužů a relativ-
ně novou a fun gující techniku.
 Dráždit ho může, že jsou Pražané pořád ne-
poučitelní. Přes sto požárů se loni rozhořelo 
kvůli zapomenuté nebo odhozené cigaretě, 

Statistika za rok 2008

přes deva desát dalších má na svědomí špatná 
a neopatrná obsluha kamen nebo otevřeného 
ohně. A co je vůbec nej horší - 238 ohňů zapá-
lili žháři zá měrně. Jen osm z nich se podařilo 
vypátrat.

■ Výjezdy k ohňům

Počty požárů
škoda do 10 000 Kč             913
od 10 do 250 000 Kč             532
od 250 do 999 999 Kč               35
od 1 000 000 Kč                     27
Celkem:            2507

Počty smrtelně raněných
U lidí do60let                    8
Lidé nad 60 let                  3
Celkem:                 11

Počty raněných
Zranění do 15 let                   6
Zranění od 15 do 60 let               94
Zranění nad 60 let                  6
Zranění hasiči                20
Celkem               126

Počet evakuovaných osob
Celkem                              1985
Zachráněných              151
Celková škoda               1,44 mld. Kč
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Rok 2008 potvrdil narůstající tendenci po-
čtu hasičských výjezdů, zejména technických 
zásahů. Mezi výjezdy jsou započítávána také 
prověřovací cvičení, v souladu s metodikou 
statistického sledování událostí. Rozděle-
ní výjezdů podle jednotlivých typů událostí 
a porovnání s předchozími roky přinášíme 
v tabulce.

Hasičský záchranný sbor DP zaznamenal v roce 2008 celkem 539 výjezdů k různým událo-
stem, od požárů, přes dopravní nehody a technické zásahy, až po prověřovací cvičení.

VÝJEZDŮ HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU DP539

kýrnické práce, úniky páry, spálené potraviny 
nebo výfukové zplodiny.
Počet planých poplachů je za poslední roky 
relativně stálý díky vysoké spolehlivosti in-
stalovaných systémů EPS. Do kategorie „Do-
pravní nehody“ patří veškeré technické zása-
hy HZS DP u nehod silničních a kolejových 
vozidel. V uplynulém roce zasahovaly naše 
jednotky poprvé „naostro“ u vykolejené člán-
kové tramvaje typu 14T a použily na místě 
nakolejovací zařízení LUKAS. Ve dvou přípa-
dech se jednalo o nehody tramvají klasických 
pražských typů a tři zásahy se týkaly nehod 
silničních vozidel a autobusů. Jedenáctkrát 
za rok 2008 bylo bohužel nutné vyjíždět k pá-
dům osob pod soupravu metra.
 Ve skupině „Únik látek“ jsou zařazeny 
události s výskytem nebezpečných látek, kte-
ré mohou ohrozit životy a zdraví nebo život-
ní prostředí. Nejčastěji docházelo k únikům 
ropných produktů na veřejné komunikace při 
dopravních nehodách nebo poruchách auto-
busů. Jednotky HZS provedly za rok celkem 
52 prověřovacích cvičení. Toto vysoké číslo 
je dáno velkým množstvím a značnou roz-

Rok 2005 2006 2007 2008

Celkový počet výjezdů HZS DP 357 349 444 539

Typ události rok 2007 rok 2008

počet % počet %

Požáry 19 4 13 3

Dopravní nehody 12 3 17 4

Technické zásahy 148 33 213 40

Živelné pohromy 13 3 8 2

Únik látek 36 8 46 9

Signalizace EPS a plané poplachy 167 38 190 32

Prověrovací cvičení 48 11 52 10

Ostatní události 1 0.2 0 0

Celkem 444 100 539 100

 V roce 2008 zasahovaly jednotky HZS DP 
u 13 požárů. Požárem s největšími následky 
a nejvyšší škodou na majetku DP za poslední 
roky se stal srpnový požár kloubového City-
Busu v garážích Řepy. Požárem byl zcela zni-
čen autobus a vážně poškozeny okolní staveb-
ní konstrukce. Největším požárem mimo ma-
jetek DP byl požár tržnice SAPA v Libuši, kde 
naše hasičské jednotky pomáhaly veřejným 
hasičům. Nejpočetnější skupinou výjezdů 
v minulém roce se poprvé v historii HZS DP 
staly technické zásahy. K velmi častým patřily 
výjezdy na vyproštění osob z výtahů a plošin 
pro invalidy. Nejčastěji se vyjíždělo na výta-
hy v nově otevřeném úseku metra IV.C2 ve 
stanicích Střížkov a Prosek. V rámci technic-
kých zásahů dále hasiči prováděli ochlazování 
tramvajových kolejnic deformovaných hor-
kem, odstraňování překážek z dopravní cesty, 
asistence příslušníkům Policie ČR při hledání 
nástražných výbušných systémů a také ku-
riózní akce jako chytání psů zaběhnutých 
v metru, vyprošťování osob z uzamčených 
místností a WC nebo likvidaci včelích rojů. 
Technické zásahy u událostí způsobených 
přírodními živly, například březnovým orká-
nem Emma, tvoří samostatnou skupinu a jsou 
evidovány v kategorii „Živelné pohromy“.
 Druhou nejčetnější skupinou událostí byly 
výjezdy na signál elektrické požární signaliza-
ce (EPS). Mezi typické příčiny těchto výjezdů 
patří například zvíření prachu, stavební a la-

manitostí provozních objektů a dopravních 
prostředků podniku. Pravidelnou součástí 
požárních cvičení v objektech DP byly zkouš-
ky vyhlášení požárního poplachu a následné 
evakuace osob. Některá specializovaná cvi-
čení byla zaměřena na součinnost se speci-
álními složkami Policie ČR při teroristickém 
ohrožení metra, jiná na prezentaci řešení 
mimořádných událostí pro sdělovací pro-
středky.
 Vysoký počet výjezdů HZS DP za uply-
nulý rok má jeden společný důvod, a tím je 
vysoká a veřejně deklarovaná odpovědnost 
Dopravního podniku za životní prostředí, 
bezpečnost a komfort cestujících, plynulost 
a spolehlivost městské hromadné dopravy.
 Hasičský záchranný sbor DP zasahuje 
a pomáhá podniku v situacích, kdy jsou tato 
zásadní kritéria kvality služeb ohrožena mi-
mořádnými událostmi.

Zdroj Ing. Michal Brunner, DP Kontakt 2/2009
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DROGY ZA VOLANT NEPATŘÍ

Už několik týdnů jezdí po uli cích hlavního města náklad ní automobily 
s úplně novým ty pem registrační značky. Od té staré se liší tím, že na-
místo kom binace čísel a jednoho písmena A jsou na ní hned dvě áčka.
 Obyvatelé metropole si navíc budou muset v nejbližších asi čtrnác-
ti dnech zvykat na tuto čer stvou novinku i na osobních automobilech. 
Důvodem je sku tečnost, že původně vydávané značky začínající na čísla 
1–9 a písmenem A už brzy dojdou.
 Nová řada značek tak začne opět číslicí 1, nikoli nulou, jak informo-
vala některá média. Za ní už ale nebude jen jedno „áčko“, ale hned dvě 
za sebou. Až dvě áčka dojdou, přijdou na řadu další písmena abecedy. 
O tom, že se v Praze, stejně jako o něco později ve středních Čechách 
(ty mají značky obsa hující číselnou kombinaci s pís menem S), budou 
měnit značky kvůli stále rychlejšímu nárůstu přihlašování nových vozů, 
infor moval mluvčí Ministerstva dopravy Karel Hanzelka.
 „Praha musí najet na novou formu státních registračních zna ček. Ne-
chali jsme vyrobit zatím asi 7000 párů značek, navíc je objednaná další 
várka značek až do kombinace 1AE. Všechny ty to nové značky jsou roz-
měrově zcela stejné s těmi předchozími,“ řekl Hanzelka.
 Kromě Prahy, která podle mluvčího už prakticky do konce roku 2008 
stačila vyčerpat všechny možné kombinace pís men a čísel až do série 
9A9, bu de muset ze stejných důvodů br zy najet na nový systém i Středo-
český kraj.
 „Je to otázka jen měsíců, v současnosti se vydávají značky série 9S4. 
Vše záleží na tom, jak rychle si budou lidé kupovat ne bo přihlašovat 
nová auta,“ dodal Hanzelka.
 „Zatím jsme v souvislosti s fi nanční krizí nezaznamenali, že by ubý-
valo lidí, kteří by si při hlašovali nová auta. Pokud toto tempo vy drží, za-
čne počítač přidělovat no vý druh poznávacích značek nej později v půlce 
příštího měsíce,“ řekl šéf odboru dopravně-správních agend na magis-
trátu Josef Michalík.

Metropole má nové registrační značky
Obnova vozů metra, tram vají a autobusů připomíná nekoneč ný příběh. 
Letos ani v příštích le tech to nebude jinak.
 Na uskutečnění svých plánů by Dopravní podnik potřeboval asi 3,4 
miliardy korun, nyní má ale na ob novu vozového parku pouze 700 mi-
lionů.
 Jaké má městský dopravce při nákupech priority? „V tuto chvíli au-
tobusy, to je aktuální téma,“ uvedl radní pro dopravu Radovan Šteiner.
 U metra se obnovuje vozový park dvěma způsoby – dopravce buď 
nechá přestavět staré soupravy, nebo kupuje nové.
Letos bude pro trasu B opraveno 9 souprav a v letech 2010 až 2012 bude 
opraveno dalších 15 starých souprav, které by měly být připrave ny na 
prodloužený úsek trasy A. Celkem bude v roce 2010 v Praze 93 rekon-
struovaných souprav. Dvě nové soupravy by chtěl dopravce na koupit po 
roce 2013 a budou rovněž určeny pro trasy A. Do roku 2015 pak koupí 
další tři. Autobusy Jednoznačně největší skluz má dopravce v množství 
vy měněných autobusů. V posledních dvou letech totiž nekoupil ani je-
den nový, s výjimkou čtyř speciálních autobusů pro vozíčkáře.
 Právě v autobusové dopravě by měly být nákupy nejvíce vidět. 
„Představenstvo Dopravního podni ku již schválilo výsledek soutěže na 
dodávku autobusů,“ uvedl Šteiner.
 Dodávky nových vozů by měly začít letos a do roku. 2016 se v uli-
cích objeví 60 „normálních“ a 30 kloubových nových autobusů. V le tech 
2017 až 2018 by jich měly při být dohromady další dvě stovky. 
I tramvaje Dopravní pod nik buď opravuje nebo kupuje nové.
Letos začne nakupovat nový tyj tramvaje Škoda 15 T. Do roku 2016 jich 
podnik koupí 250.
 Do roku 2010 by mělo Prahou jezdit také 60 tramvají známých jako 
Porsche.

Nejčastěji používaná droga je alkohol. Roz-
hodně za volant nepatří a zákon ji vyslove-
ně zakazuje. Avšak nebezpečné je i užívání 
různých na první pohled nevinných prášků. 
Prášky proti bolesti hlavy, na alergii, uklid-
ňující prášky jsou za volantem skutečně zá-
ludné. Obzvláště jejich kombinace. Člověk 
totiž nikdy neví, jak dlouho ho ovlivňují  a 
jaké sekundární účinky mohou mít. Účinek 
drog za volantem nelze odhadnout. Pokud je 
možné spočítat dobu odbourávání u alkoho-
lu, u drog tomu tak není. Proměnných fakto-
rů je více: momentální zdravotní stav řidiče, 
kvalita látky, způsob podání, množství atd. 

Povzbuzení je jenom dočasné, následný útlum 
přináší únavu, řidič se hůř soustředí, je ospalej-
ší. Navíc u některých drog (i alkoholu) je třeba 
počítat s efektem dojezdu. I některé drogy ještě 
dlouho po požití ovlivňují chování řidiče.
I když testy prokáží přítomnost návykových 
látek (marihuany, hašiše, extáze a pervitinu), 
nedokáží už předpovídat, zda ještě ovlivňují 
chování řidiče. Marihuana a hašiš zpomalují 
reakce a oslabují paměť. Zesilují náladu, dobře 
naladěný člověk bude veselejší, smutný kon-
zument se asi začne propadat do depresivních 
stavů. Halucinogeny (LSD) ovlivňují vnímání 
prostoru, času, barev a objevují se po nich zra-

kové a sluchové halucinace. Jejich účinek trvá 
přes deset hodin. Stimulancia (kokain, pervi-
tin, extáze) způsobují euforické stavy. Člověk 
ztrácí sebekontrolu, může být podrážděný. 
Po euforii nastává útlum. Opoidy (heroin) 
tlumí a prodlužují reakční čas, někdy navo-
zují pocit nepřiměřeného sebevědomí.  

Dopravce nakoupí autobusy, ty chybí nejvíce
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Novou vyhlášku, která přinese změny do povinné výbavy moto rových vo-
zidel, vydá ministr do pravy Petr Bendl na přelomu března a dubna. Jak 
včera ujistil, tužka ani pásmo, jež do ní prosazoval jeho předchůdce Aleš 
Řebíček, v povinné výbavě určitě nebudou.

 „Odbor dopravně-správních agend upozorňuje řidiče, kteří jsou 
držiteli řidičských průkazů vydaných v době od 1. ledna 1994 do 31. 
pro since 2000, že podle zákona o silničním provo zu jsou povinni tyto 
doklady vy měnit do 31. prosince 2010,“ sdělil mluvčí magistrátu Jiří 
Wolf. Podle něj zatím stále ještě zbývá vyměnit více než 150 tisíc průka-
zů. To je už teď - pokud jde o kapacity - velký problém. Řidiči by proto 
neměli nechá vat, jak je u nás zvykem, vše na poslední chvíli. „Je nutné, 
aby li dé výměnu řešili již dnes a ušet řili si tak zbytečné potíže a prů tahy 
na konci příštího roku,“ dodal Wolf. Kdo na konci roku 2010 nebude 
mít nový řidičský průkaz, nesmí od Nového roku 2011 vyjet na silnici.
 Mnoho lidí využívá i možnos ti objednat se k výměně řidičské ho 
průkazu po internetu. Je mož né si i přesně zvolit den a čas, kdy se kli-
entovi hodí dojít si na magistrát.
 Pokud si lidé nechají svůj sta rý řidičský průkaz jen vyměnit za nový 
a nebudou v něm chtít mě nit nějaké údaje, nebude je vý měna stát ani 
korunu.

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

TUŽKA ANI PÁSMO V POVINNÉ VÝBAVĚ 
VOZIDEL NEBUDOU

 „Z povinné výbavy vypustíme náhradní žárovky a rezervní ko lo, pokud 
má vozidlo soupravu na nouzovou opravu pneumatik. Naopak ji doplní-
me o reflexní vestu a formulář Záznam o do pravní nehodě. Změny budou 
i v obsahu lékárničky, ale ty mu sí ještě stanovit Ministerstvo zdravotnictví,“ 
sdělil ministr Bendl.
 Také odmítá požadavky poli cistů a hasičů, aby v povinné vý bavě byl ba-
revný sprej k vyzna čení dopravní nehody a hasicí přístroj. „To rozhodně 
podporo vat nebudu. Dovedu si ale před stavit, že automobilky budou v bu-
doucnu do vozidel zabudo vávat hasicí systém, podobně jako jsou dnes u no-
vých aut samo zřejmostí airbagy,“ uvedl Bendl. Systém by automaticky začal 
hasit v případě, že by ve vozidle vypukl požár. To by podle mini strových slov 
bylo mnohem efektivnější, než když se řidič pokouší oheň uhasit ručním ha-
sicím přístrojem, pro nějž se na víc těžko ve vozidle hledá spo lehlivé místo.
 Řebíčkův nápad s tužkou a pásmem se vůbec nelíbí ani poslancům. Po-
vinná tužka a pásmo jsou nesmysl. Za peníze, které by to stálo, by si však 
řidiči měli do povinné výbavy pořídit detekční trubičku pro jednorázové 
zjiště ní alkoholu a před jízdou si vždy ověřovat, jestli za volant usedají zcela 
střízliví.
Předchozí novela zákona o provozu na pozemních komu nikacích vrátila 
strážníkům prá vo měřit v obcích rychlost vozi del, o něž měli od letošního 
1. ledna přijít.
 Měřit se ale nově může jen na úsecích stanovených Policií ČR a vyznače-
ných dopravními znač kami Měření rychlosti a Konec měření rychlosti.

     Jak mají tyto značky ofici-
álně vypadat, ministerstvo ještě 
ne stanovilo. Mnozí strážníci 
se pro to měřit bojí a řidiči se 
ulicemi řítí i „stovkou“ bez po-
stihu.
     „Náš názor je, že obavy strá-
žníků jsou zbytečné. Zákon pře-
ce jasně popisuje způsob měře-
ní. Přesto jsme se rozhodli do 
vy hlášky zařadit také grafickou 
po dobu značek,“ informoval 
ministr Bendl.

MAGISTRÁT CHCE ŘIDIČÁKY VYMĚNIT 
RYCHLEJI

Na pražském magistrátu od startovala další etapa výměny ři-
dičských průkazů za nově, odpo vídající podmínkám Evropské unie. 
Ne vždy se ale tento úřední úkon obejde bez silných nervů.

Řebíček, v povinné výbavě určitě nebudou.
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Kvůli obavám z masivních sankcí tuzemští motoristé vyřa dili v prosinci z registru 
vozidel 65 000 aut, což je o 548 procent více než na konci roku 2007.
    Důvodem bylo chystané taže ní proti neplatičům povinného ručení i zaváděné 
ekologické po platky za registraci staršího auta.
      Majitelé nepojištěných aut mu sí od ledna za každý den platit příspěvek do ga-
rančního fondu pojišťoven. Ten se u běžných osobních vozů pohybuje od 50 do 70 
korun za den. Počet nově uzavřených pojištění se na konci roku meziročně zvýšil 
o 47 pro cent.
    Podle údajů v centrálním re gistru vozidel a údajů pojišťoven je v tuzemsku zhruba 
800 000 vozidel bez povinného ručení, z toho na silnicích podle odhadu ČKP bez 
ručení jezdí 200 tisíc až 300 tisíc aut. Zákonné pojištění -v pořádku má okolo 6,26 
miliónu aut.
      V polovině února chce Česká kancelář pojistitelů odeslat vý zvy k uhrazení pří-
spěvku prvním zhruba 10 000 neplatičů. V prv ních vlnách si chce vybrat právě ty 
majitele, u kterých se dá před pokládat, že s nepojištěným au tem jezdí.

 Příjemce výzvy bude mít 30 dní na úhradu příspěvku, popří padě na doložení; že vozidlo ne-
provozoval v rozporu se záko nem. K tomu má sloužit dotazník, který spolu s výzvou dostane. 
V případě, že nezaplatí ani nedo loží, proč platit nemusí, hrozí mu soud a v krajním případě 
i exe kuce.
 Cílem ČKP je výrazně snížit počty nepojištěných aut. „Vzo rem pro nás mohou být severské 
země, jako je Finsko a Švédsko, kde zavedení příspěvku nepojiš těných do garančního fondu ved-
lo k dlouhodobému poklesu poč tu nepojištěných vozidel pod jedno procento.
 V ČR je nepojištěných zhruba 12 procent. Kvůli neplacenému povinnému ručení a nově 
zaváděnému poplatku za auta neplnící emisní normy 1Euro 3 zažily dopravní úřady, které mají 
změny v registru vozidel na starosti, nebývalý nápor.

 Hlavní město budou od ledna na pražském ruzyňském letišti propagovat 
bill boardy. Turisté, kteří sem přicestují, na nich mimo jiné uvidí Karlův most 
nebo apoštola ze Staroměstského orloje. „Na reklamní kampani se radní shodli 
již v polovině září. Investovat do ní budeme 5,5 miliónu ko run. Vybrali jsme 
návrh Petra Šálka, protože spl nil zadané podmínky soutěže. Představuje Prahu 
v celé její rozmanitosti a je rovněž v souladu s mo derní architekturou letiště,“ 
informoval radní Milan Richter. Záměrem je představit Prahu jako přátelskou 
moderní metropoli, která za chovává kulturní dědictví a zároveň poskytuje kva-
litní služby svým návštěvníkům. Reklamní poutače budou nejen v příletových 
a odleto vých halách, ale i v takzvané tranzitní neve řejné části a na chodbách, 
kterými cestující chodí z letištní haly přímo do letadel.

V PROSINCI LIDÉ VYŘADILI ŠESTKRÁT VÍCE AUT NEŽ PŘED ROKEM
Od poloviny února začne Česká kancelář pojistitelů odesílat výzvy a dotazníky majitelům vozidel-neplatičům

PROPAGACE METROPOLE NA LETIŠTI

Nový servis turistům
 Nové informační středisko Pražské informační služby (PIS) na ruzyňském letišti, v Termi nálu II - Sever, v příletovém celním prostoru letů 
ze států EU, které jsou členy Schengenské dohody, již přivítalo první zákazníky. Jeho hlavním úkolem je poskytovat cestovatelům komplexní 
a kvalitní služby, které jim zajistí a zpříjemní pobyt v naší metropoli. PIS již dlouhou dobu usilovala o to, aby mohla oslovit i tu část návštěv-
níků Prahy, kteří do ní přilétají. Dosud poskytovala komplexní servis turistům a businessmanům jen ve svých infor mačních střediscích v cen-
tru města a na hlav ním nádraží. Díky pomoci Magistrátu HMP a vstřícnosti Správy Letiště Praha se dlouho připravovaný projekt konečně 
uskutečnil. Stánek je umístěný v prostoru, kde cestující če kají na svá zavazadla a mohou tedy tuto dobu využít k získání potřebných informací 
o městě. Informátorky tady budou zájemcům k dispo zici 12 hodin denně, od 9 do 21 hodin. Turisté tak bezprostředně po příletu získají kom-
plexní informace o hlavním městě. O kultuře, ces tovním ruchu, orientaci po městě, o dopravě, ubytování a možnostech stravování, obchodu 
i službách, přírodě, sportu, o památkách, muzeích a budou jim tu vyhledány i důležité kontakty pro jejich bezproblémový pobyt v metropoli. 
Mohou si tu zakoupit i vstupen ky na kulturní a sportovní akce, čtyřdenní  stupenku do více než 50 památkových ob jektů Prahy - Prague Card 
- a také si vybrat z bohaté nabídky dalších služeb. K dispozici budou mít rovněž zdarma mapy a ostatní in formativní brožury o Praze v sedmi 
jazyko vých mutacích.
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 Bývá to ranní infarktová si tuace a v Praze rozhodně není nijak výjimeč-
ná. Řidič ve spěchu vyběhne z domu, zamíří na parkoviště a zůstane s klíč ky 
od auta v ruce jen bezmocně stát. Místo, kde ještě večer stál jeho automobil, 
je prázdné.
 Špatný žert? Krádež?
 Ále kdepak! Policista vyděšené mu motoristovi do telefonu vysvět lí, že 
jeho vůz odtáhli strážníci. Prý překážel čisticím vozům.
 Podobné stresy a okamžiky vzte ku kvůli zbytečným pokutám, nepří-
jemnostem, zapomnětlivosti nebo neznalosti by mohly z pražských ulic 
zmizet. Minimálně z těch, které jsou na území první městské části.

Varování ušetří velké peníze
 O čištění vozovek, před nímž stráž níci nejprve „vyčistí“ ulice od zapar-
kovaných aut, budou nyní místní obyvatelé vědět s předstihem a vy hnou se 
tak nepříjemnostem.
 Dva dny před úklidem totiž dosta nou lidé od radnice e-mail, který 
je upozorní, aby si své vozy včas pře parkovali. „Cílem je maximálně in-
formovat lidi jak o blokovém čiště ní, tak o kulturních či společen ských 
akcích, při nichž mohou být auta odtahována,“ uvedl radní Pra hy 1 Filip 
Dvořák.
 Úřad má zatím seznam více než sedmnácti set adres svých obyvatel 
a sbírá kontakty na další lidi.
 Varování přijde lidem po internetu i při dopravních uzavírkách nebo 
haváriích vody. Podobný systém už rozjela dejvická radnice a nebrání se mu 
ani úřady Prahy 2 nebo 3.
 Motoristé, kteří si nevšimnou zna ček zákazu vjezdu, mohou včasným 

varováním ušetřit hodně pe-
něz. Za odtah totiž zaplatí 
1 300 korun, za první den 
parkovného na odtaho vém 
parkovišti 150 korun a za 
kaž dý následující den už 200 
korun.

Auto objevíte na Těšnově
Podle usnesení rady první 
městské části z konce ledna 

E-MAIL VÁS UPOZORNÍ NA ČIŠTĚNÍ ULIC

tohoto roku má být navíc před plánovanými „čistka mi“ v ulicích 
vyklizeno odtahové parkoviště na Těšnově.
 To proto, aby sem mohly vozy Správy služeb Městské policie 
odvá žet auta, která přece jenom zůsta nou zaparkovaná na záka-
zech.
 „Výhodou pro obyvatele Prahy 1 bude fakt, že jejich automobily 
bu dou přednostně odtahovány na Těšnov, který je většinou v do-
cházkové vzdálenosti od jejich bydliště. Už nebudou muset jezdit 
na Kotlářku nebo na nákladové nádraží Žižkov, jako tomu bylo do-
sud,“ podotkl rad ní Dvořák.
 Tím však výčet novinek nekončí. Strážníci budou muset seznam 
odta žených automobilů i s adresami je jich majitelů do druhého dne 
ode vzdat na radnici. „Starosta pak ode šle rezidentům, jejichž vozi-
dlo bylo odtaženo, informační dopis,“ píše se v lednovém usnesení 
radních.
 Tím by se mohli šoféři - zvlášť ti sváteční - vyhnout šoku 
a překvape ní, že jim kamsi a kdovíkdy zmizel jejich automobil.
„Že mi auto odtáhli, jsem zjistil až za pět dnů. S pokutou jsem se 
smířil, ale vadilo mi, že mi to neo známili a účtovali dalších 200 ko-
run za každý den,“ popsal svou zku šenost Václav Bicek, který do-
konce zvažoval, že se kvůli tomu obrátí na soud.
 „Je neetické, že majiteli nedali vě dět. Jako právník ale musím 
říci, že u soudu by se stížností neuspěl,“ uvažoval advokát Jan Čer-
ný.
 Nárok na vrácení peněz mají pou ze ti, kteří doloží, že se o čiště-
ní sil nice neměli možnost dozvědět - musí prokázat, že byli napří-
klad na dovolené, služební cestě nebo v ne mocenské péči. Ovšem 
pozor! Městská policie uznává jako důkaz dovolené jen do klad od 
cestovní kanceláře. Lidé, kteří trávili čas na chatě či u zná mých, se 
pokutě nevyhnou.

Loni špatně parkovalo 749 tisíc motoristů
 Strážníci ročně odtáhnou z praž ských ulic až 70 tisíc aut. Jsou to 
právě nepozorní motoris té, kteří si nevšimnou značek, jež se v uli-
cích objeví týden před příjez dem metařů, ale také řidiči parkující 
neoprávněně v modrých zónách nebo tam, kde se parkovat nesmí- 
na chodnících, křižovatkách 
či pře chodech pro chodce.
 „V loňském roce bylo 
kvůli špat nému parkování 
předvoláno 424 ti síc řidičů,“ 
vyčetl ze statistiky ná městek 
primátora Rudolf Blažek, 
který má městskou policii na 
starosti.
 Dalších 325 tisíc moto-
ristů podle něj našlo za stěra-
čem jen lístek s „varováním“.

Některé radnice zašlou obyvatelům elektronickou poštou varování, 
aby včas přeparkovali a vyhnuli se tak odtahu.
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 Udržet v pražském provozu ner vy na uzdě je téměř umění, protože 
kolony jsou zde na denním pořád ku. A předpovědět, kolik času v nich 
řidiči stráví, si dosud nikdo ne troufl.
 Nyní správa silnic namontovala v několika ulicích informační tabu-
le s displejem, na kterém se zobrazuje aktuální doba, za niž se motoristé 
dostanou z jedné části Prahy na dru hou, když se jim do cesty „posta ví“ 
kolona.

Dlouhé čekání? Tak to objedu
 „Řidiči získají informaci o aktuální době, kterou potřebují, aby se 
dosta li do konkrétního místa. Je to další krok ke zvýšení bezpečnosti 
na praž ských silnicích. Neinformovaný, a tudíž nervózní řidič je totiž 
nebezpeč ný,“ řekl mluvčí Technické správy komunikací Tomáš Mrá-
zek.
 Tabule jsou zatím na třech mís tech a budou spuštěny v nejbližších 
dnech. Na Jižní spojce, v ulici K Barrandovu a v Evropské ulici. Moto-
rista se tak včas dozví, za jak dlou ho se dostane z Jižní spojky v Male-
šicích na Barrandov, kolik minut mu zabere cesta z Barrandova k br-
něnské dálnici, a jak dlouho pojede po Evropské ulici z Divoké Šárky 
na Vítězné náměstí.
 Jak systém funguje? Například na Jižní spojce je nad vozovkou 
v Malešicích namontována kamera, která si zapamatuje registrační 
znač ku náhodně vytipovaného projíždějí cího vozidla.
 Až tuto značku zachytí kamera zhruba o čtrnáct kilometrů dále 
na Barrandově, vyšle údaj o době, 
ja kou auto strávilo na cestě, na 
displej tabule v Malešicích. Infor-
movaný ři dič, kterému se nechce 
čekat v kolo ně, tak může zvolit ná-
hradní trasu třeba přes Vršovice.
 Kamery dokážou rozlišit osobní 
auto od kamiónu, takže informace 
mají i řidiči nákladních aut, která 
zpravidla trčí v zácpách déle než 
„osobáky“.

Kdyby se měl v Česku za vést „řidičák na zkoušku pro mla dé“ 
opravdu účelně, musel by platit až do 35 let.
Aktuální statistika obětí doprav ních nehod označuje za nejrizikověj-
ší rozmezí od 30 do 35 let. Vůbec nejčastěji umírali na silnicích muži 
v Kristových letech. To je význam ný posun oproti minulosti, protože 
dříve za volantem umírali nejčastěji čerstvě plnoletí řidiči. Ti se však za 
poslední rok kupodivu mírně ukáznili.
 Policejní šéfové, kteří včera pre zentovali statistiku nehod za loňský 
rok, uvedli, že na silnicích zahynulo celkem 992 lidi, z toho sedmnáct 
dětí. I tak je to druhý nejlepší výsle dek po roce 1990. Kazí ho jen chod-
ci, kterých zemřelo o dvanáct víc než v roce 2007 (loni celkem 210). 
„Chodci by měli více dbát na svoji bezpečnost. Nemůžeme niko mu nic 
nařizovat, ale myslím, že když jde člověk na kraji silnice za tmy, měl 
by mít reflexní oblečeni,“ doporučuje náměstek policejního prezidenta 
Ivan Bílek. Šéf dopraváků Leoš Tržil už loni slíbil, že policie bude víc 
hlídat přecho dy a pokutovat i chodce, kteří na zebru vběhnout bez roz-
hlédnutí.
 Policie pořád podporuje myšlen ku zavést „řidičák na zkoušku“ pro 
mladé. „Pokud by trend úmrtí řidičů po třicítce trval déle, mohli by-
chom záměr ještě zpřísnit a za vést řidičák na dobu určitou,“ navr huje 
Bílek. To by pak každý člověk zhruba v půlce života musel znovu do 
autoškoly.

Nejhorším dnem se stala sobota
 Kdo je vlastně typickou obětí loň ské dopravní nehody? Třiatřicetile tý 
řidič osobního auta, který přišel o život v červnu nebo v srpnu, kdy se 
bourá nejvíc, a nejspíš v sobotu, která převzala primát nejhoršího dne 
po pátku. Mohl by také zemřít 13. února nebo 28. listopadu, které se 
pokládají za nejtragičtější loňské dny vůbec. Za jeho smrt může nepři-
měřená rychlost a zahynul patrně mimo obec na jižní Moravě nebo ve 
středních Čechách, které se pořád drží na špičce mezi kraji. „Řidiči těs-
ně po třicítce si už mohou dovolit silné auto nebo motorku, ale ještě 
se úplně nevybouřili. Často umírají při rekreační jízdě,“ charakterizuje 
nej rizikovější skupinu dopravní psy cholog Martin Kořán. Typické oběti 
podle statistiky se blížil třeba třiatři cetiletý muž, který zemřel v září po 
nehodě Škody Octavia. Auto narazilo vě vysoké rychlosti do stromu. 
 Dopravní policie bude letos přiku povat i další techniku. Podle Bílka 
přibude na jaře do policejních gará ží 80 motocyklů značky Yamaha. Po-
licisté na motorkách budou dohlí žet zase právě na motorkáře. Budou se 
nakupovat i další testery na alko hol v krvi s vysokou přesností měře ní, 
protože od ledna jejich měření obstojí jako důkaz u soudu.

TABULE UKAZUJÍ DOBU, 
PO NIŽ BUDOU ŘIDIČI STÁT 
V ZÁCPÁCH

„Nervózní řidič je nebezpeč ný řidič,“ říkali si pražští silničáři 
a dumali, jak vnést do ulic metropole více klidu. Nakonec se jim 
to možná podaří - díky moder ní technice.

NEJMLADŠÍ ŘIDIČI SE UKÁZNILI, 
TŘICÁTNÍCI UMÍRAJÍ VÍC
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