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FRANCOUZSKÁ SE BUDE AŽ DO LÉTA OPRAVOVAT»
Kompletní rekonstrukce če ká v nejbližší době jednu z hlavních vinohradských tříd, Francouzkou ulici. Nezůstane v ní kámen na 
kameni. Výsled kem by měla být nová vozovka i chodník. Vše by mělo stát asi 23 miliónů korun.
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 Obyvatelé čtvrti se budou mu set ale 
smířit s tím, že ještě v létě bude v ulici 
panovat čilý sta vební ruch a hřmět sbí-
ječky.
 Na rekonstrukci se už připravuje 
Technická správa komunikací (TSK). 
Oprava, která Francouz skou čeká, nebu-
de nikterak jed noduchá, silničáři hovoří 
o rozsáhlé re konstrukci.
 Ulici zasáhne prakticky od sa mého 
počátku za náměstím Mí ru, respektive 
od jejího křížení s Blanickou až po křižo-

vatku se Slovenskou ulicí. Skončí tedy v mís-
tech, kdy se začíná svažo vat k Vršovicím. Na 
tramvajovou dopravu naštěstí nebude mít 
žádný vliv, ta nemá být nijak ome zena. Méně 
nadšeni ale budou zřejmě automobilisté, 
protože bude nutné vždy uzavřít polovinu 
ulice a přesunout provoz do protisměru.
 Vyměňovat se bude po vrch vozovky. Ze 
silnice zmizí dlažební kostky, které nahradí 
ži vice. Tím se výrazně sníží hluk z automo-
bilové dopravy. Začít by se mělo v druhém 
čtvrtletí a TSK předpokládá, že rekonstruk-
ce, která bude roz vržena do několika etap, 
potrvá zhruba čtyři měsíce.
 Ani chodci to ale nebudou mít jednodu-
ché, protože v souvislos ti s opravou silnice 
se provede i re konstrukce chodníku. Tedy té 
části, která Královským Vinohra dům zrovna 
příliš dobrou vizitku nedělá. Jedná se o tzv. 
jižní chod ník ve směru od náměstí Míru, kde 
jsou záplaty.
 Z chodníku na rozdíl od silni ce zmizí ži-
vice a bude tam polo žena mozaiková dlažba, 
s histo rickými vzory pro tuto oblast, což je 

sedm desátka s dámou a rá my s dra-
kem.
 Jakousi předzvěstí celé akce bude po-
kácení čtyř stromů, které le mují chod-
níky.
 Ke kácení se přistoupilo kvůli jejich 
nevyhovujícímu zdravotnímu stavu 
a tím pádem i zhoršené bezpečnosti. 
Vinohradská radnice k tomu dala sou-
hlas. Po skončení stavebních prací se 
tam opět vysází čtyři jerlíny japonské.
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PRAHA VSADILA NA NAFTU A ELEKTŘINU

 To by se mělo změnit. Dopravní podnik 
chce, aby v budoucnu všechny jeho autobusy 
jezdily na elektrický pohon. Prvním krokem 
k tomuto zatím vysněnému cíli je nákup 
hybridních autobusů, které budou jezdit jak 
na naftu, tak na elektřinu.
 První vozy na takzvaný hybridní pohon 
by se měly v metropoli obje vit mezi těmi naf-
tovými již v první „várce“ nových autobusů* 
která má do Prahy dorazit v létě.
 „Naší prioritou je modernizace vozového 
parku a zvýšení komfor tu. Nákup takzva-
ných hybridů je pak prvním krokem k tomu, 
aby chom elektrifikovali také autobuso vou 
dopravu,“ řekl generální ředi tel Dopravního 
podniku Martin Dvořák.

Naftový autobus poškodí prostředí méně
 Kdy by mohl jezdit celý vozový park, kte-
rý má Dopravní podnik k dispozici, na elek-
třinu, zatím není jasné.
 „Vývoj jde ruku v ruce s vývo jem tako-
vých motorů v armádě. Plně elektrizované 
autobusy jsou podle mého názoru otázkou 

pěti až deseti let, kdy by mohly začít nor-
málně jezdit,“ uvedl technický ředi tel Do-
pravního podniku Radek Za mrazil.
 Krokem k ekologičtější městské hromad-
né dopravě v metropoli by podle dopravce 
měly být již nové autobusy, které má Do-
pravní pod nik v úmyslu v příštích několika 
le tech nakoupit.
 Přestože se jedná o vozy, jež jez dí na naf-
tu, škodliviny, které budou do ovzduší vy-
pouštět, by měly být nižší, než jaké vyprodu-
kují v sou časnosti používané vozy.
 „Podle testů jsme zjistili, že ply nové au-
tobusy sice vyprodukují méně oxidů dusí-
ku než ty, co jezdí na naftu, ale v ostatních 
paramet rech zaostávají. Autobusy na plyn 
vyprodukují mnohem více oxidu uhličitého, 
benzenu nebo malých prachových částeček,“ 
vysvětlil Radek Za mrazil.

Autobusy se budou opravovat ve „starých“ 
dílnách
 Přitom právě drobné prachové čás tice 
odborně označované jako PM 10 trápí praž-
ské ovzduší nejvíce. Drobné částečky, které 
jsou menší než deset mikrometrů, jsou na-
víc karcinogenní, a mohou být proto příči-
nou vzniku rakoviny.
 Praha má přitom podle Radka Zamrazi la 
pro ekologickou dopravu v sou časné době 
díky husté síti linek a zastávek dobré před-
poklady.
 „U autobusů na hybridní pohon se ba-
terie dobíjí při rozjíždění nebo při brždění. 
Tím, že jsou za stávky tak velice blízko od 
sebe, se tak ne ustále dobíjí,“ vysvětlil tech-
nický ředitel Dopravního podniku Radek 
Zamrazil.

 Nákup autobusů na naftu navíc podle ve-
dení Dopravního podniku ušetří městskému 
přepravci peníze za údržbu. „Nebudou se 
totiž mu set přestavovat a předělávat garáže, 
v nichž autobusy opravujeme, ani nakupovat 
nové stroje nebo zaříze ní,“ doplnil Zamrazil.

Řidiči zkoušky dělat nemusí
 Nové autobusy by měly nejdříve za čít jezdit 
v centru města, jež trpí zá těží z dopravy nejvíce. 
Na které lin ce se objeví poprvé, zatím není roz-
hodnuto.
 Do čtyřdveřových autobusů se vejde sto dva 
cestujících, z nichž dvacet šest se bude moci po-
sadit na polstrované sedačky s barevnými úseč-
kami, kterými jsou sedadla vy bavena již nyní.
 Do autobusů se bez problémů do stanou 
také maminky s kočáry nebo vozíčkáři. Vozy 
totiž budou kompletně nízkopodlažní, navíc 
bu dou mocí cestující požádat řidiče, aby jim 
vysunul speciální plošinu. To pro případ, že by 
rozdíl ve výš ce podlahy autobusu a zastávky byl 
příliš vysoký na to, aby po něm mohli vozíčkáři 
do vozu najet.
 Pohodlnější bude nový autobus i pro řidiče, 
kteří s nimi budou bráz dit ulice Prahy. Doko-
nalejší je na příklad informační systém. Řízení 
je prakticky stejné, a tak si řidiči ne budou mu-
set dělat žádný zvláštní ři dičák, jako museli na-
příklad řidiči tramvají, pokud chtěli jezdit s mo-
derními vozy Porsche.

ZE ŽIVOTA MĚSTA

Před nosem vám ujede au tobus a musíte na zastávce čekat de set minut na 
další. Okamžitě vás za čnou dusit zplodiny z projíždějí cích aut.

Čím se liší
 Nejvýraznější změnou je počet dveří. 
Nové autobusy budou mít čtvery dveře na-
místo současných trojích. Jinak umístěna 
jsou a přidělána také místa k sezení. Sedadla 
jsou v autobuse nejen ve směru a proti směru 
jízdy, ale cestující, kteří se posadí na sedačky 
mezi prostředními dvojími dveřmi, budou se-
děl zády k oknům.
 Madla zůstanou žlutá, stejnou barvu bu-
dou mít potahy na sedačkách.
Autobus má také upravenu kabinu pro řidiče. 
Taje vybavena například klimatizací a novou 
Informační technikou. Modernizované je 
například také promazávání přední nápravy, 
které bylo plně automatizováno

Nový autobus
Míst k sezení 26

Míst k stání 76
Celkem kapacita 102
Délka 12,18 m
Šířka 2,50 m
Výška 2,9 m
Počet dveří 4
Šířka předních dveří 0,95 m
Šířka středních dveří 1,2 m
Šířka zadních dveří 1,2 m
Výška podlahy 0,34 m
Hmotnost 9 700 kg
Naplněný autobus 16 700 kg
Rychlost 80 km/h

Rozvod náprav 6180 mm
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Řidiči, kteří sjedou z Praž ského okruhu 
na takzvanou Rozvadovskou spojku vždy 
narazí na problém. Silnice, která má 
být spoj nicí mezi takzvaným vnějším 
a vnitřním okruhem, totiž v Nových 
Butovicích najednou končí.
 Přibližně do šesti let by nepříjem né „téčko“ 
mělo zmizet. Silnice by totiž měla být prodlou-
žena přes Ji nonice a Radlice až na Zlíchov.
 V rámci jejího prodloužení vznik nou 
také dva třísetmetrové tunely v Jinonicích 
a Nových Butovicích a zároveň také dvouki-
lometrový tu nel pod Radlicemi. Pracovat na 
dostavbě autostrády, která ponese název Rad-
lická radiá la, by se mělo začít již letos.
 V dubnu by mělo být vydáno tak zvané roz-
hodnutí EIA, které zkou má dopad stavby na 
životní prostře dí. Zároveň by měly být zahá-
jeny průzkumné práce v místech, kde v Radli-
cích silnice zmizí v zemi. Ty jsou důležité pro 
vydání územního rozhodnutí, které by mohlo 
být hoto vo do konce letošního roku.
 „Nejpozději do roka bychom po tom chtě-
li zahájit ražbu průzkumné štoly pro tunel,“ 
uvedl radní Rado van Šteiner (ODS), který má 
dopra vu v metropoli na starosti.

Na Radlické radiále se začne pracovat již letos
 Pokud se během schvalování projek tu nic 
nestane, stavební povolení by mohlo město 
získat v polovině roku 2011. Výstavba by po-
tom měla tr vat čtyři roky a celá Rozvadovská 
spojka bude hotova v roce 2015.

Silnice by neměla pouze zrychlit jízdu mezi 
oběma silničními okru hy, ale také ulehčit od 
dopravy míst ním obyvatelům.
 „Výstavbou Radlické radiály bude dokon-
čena výstavba dopravní ho systému v jihozá-
padní části Pra hy a odlehčí obydleným čtvr-
tím Ji nonic a Radlic,“ vysvětlil radní Štei ner. 
Významně se uleví od aut Jere miášově, Rad-
lické a Plzeňské ulici.
 Nový úsek bude měřit přibližně pět a půl 
kilometru a polovina trasy bude vést tunelem, 
který vyústí na Zlíchově, kde se napojí na 
vnitřní Městský okruh.
 „Radlická radiála bude napojena na uliční 
síť města mimoúrovňovou křižovatkou s uli-
cí Bucharova a dále v oblasti stanice metra B 
Nové Butovice,“ píše se v dokumentu, kte rý 
projednával před dvěma týdny magistrátní 
výbor dopravy.
 U železniční stanice Jinonická bude další 
mimoúrovňová křižovat ka, která radiálu na-
pojí na Radlic kou ulici.     

 První lávka by měla podle plánů vyrůst 
mezi ulicemi Pekařskou a Bucharovou v No-
vých Butovicích, ta druhá zase přemostí ulici 
Schwarzenberskou. „To zajistí připojení nové 
zástavby Botanika,“ píše se v doku mentu, kte-
rý dostali na stůl členové magistrátního do-
pravního výboru.
 Kolik bude pět a půl kilometru dlouhá 
dostavba Radlické radiály přesně stát, zatím 
není jasné.
 Město na její výstavbu navíc s největší 
pravděpodobností bude mu set najít peníze ve 
své pokladně a za platit si výstavbu samo.
 „Jedná se o investici v řádu mno ha miliard 
korun. V současné době je nepravděpodobné, 
že by se nám podařilo získat například státní 
pří spěvek nebo dotaci z Evropské unie,“ řekl 
radní pro dopravu Rado van Steiner.
 V letošním roce je v rozpočtu města pět 
milionů korun, které by měly pokrýt nákla-
dy na zpracování EIA, tedy dokumentu, který 
zhodno tí, jaký bude mít radiála vliv na ži votní 
prostředí. Dalších pětadvacet milionů korun 
by mělo stát zahájení průzkumných prací pro 
dvoukilome trový tunel, který povede pod 
Radli cemi.
 Radiála vedoucí touto čtvrtí nebu de jedi-
ná, která oba městské okruhy nově propojí 
- postavena bude také Břevnovská a Vysočan-
ská radiála.
V současné době jsou hotovy Štěrboholská 
radiála, Chodovská ra diála, kterou tvoří dál-
nice Dl, nebo Chuchelská radiála tvořená 
Strako nickou ulicí. Řidiči mohou jezdit také 
po Prosecké radiále, kterou tvo ří ulice V Ho-
lešovičkách.

ZE ŽIVOTA MĚSTA

Během výstavby Radlické radiály vzniknou 
také dvě lávky pro pěší.

POD RADLICEMI POVEDE DÁLNICE
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Zúžení magistrály o jeden pruh 
protáhne kolony. Řidiči je mohou 
objet jen širokými oblouky
 Legerova ulice je malé peklo pro obyvate-
le tamních domů, pro chodce i pro motoris-
ty. V bytech je hluk, nad vozovkou se vznáší 
obla ka prachu a za volantem je potřeba not-
ná dávka trpělivosti. Peklo na vlastní kůži 
poznali všichni řidiči, kteří tudy pravidelně 
jezdí mezi ji hem a severem metropole. A ti 
vědí, že se mu téměř nelze vyhnout.
 Jednoduše řečeno - zacpanou Le gerovu 
ulici nelze objet bez čekání v kolonách.
 Slabými místy a vlastně i příčina mi ne-
snesitelných kolon na hlavním vinohrad-
ském tahu jsou křižovatky s Rumunskou uli-
cí, na náměstí I. P. Pavlova, s Žitnou a Vino-
hradskou uli cí. Kvůli červené na semaforech 
se kolony mnohdy táhnou dál přes Nu selský 
most a ulici 5. května až na Již ní Město. To je 
přes devět kilometrů.
 Zkušení řidiči mají spočítáno, že pokud 
kolona začíná uprostřed Nusel ského mostu, 
vyplatí se jim poslušně se zařadit na konec 
a trpělivě čekat. Celou magistrálu až do Ho-
lešovic pak lze projet za čtvrt hodiny či dva-
cet minut. Pokud je však kolona del ší, je na 
místě zauvažovat o možné objízdné trase.
 V tomto případě se motoristé roz dělují 
na dvě skupiny. Na ty, co se chtěli dostat po 
magistrále do centra města nebo na Smíchov 
a dále na zá pad, a pak na ty, co chtějí městem 

ZE ŽIVOTA MĚSTA

pro jet do severních čtvrtí nebo na vý chod od 
metropole.

Na nábřeží nebo na okruh
 Pro obě skupiny existují dvě varianty ob-
jížděk. „Pokud bych se potřeboval dostat na 
Smíchov nebo do centra, pak bych sjel z ma-
gistrály na Vyše hradě nebo na Pankráci a po-
kračoval bych dolů k Vltavě,“ navrhuje praž-
ský taxi kář.
 Dále mohou jet řidiči po nábřeží směrem 
do centra, případně přes Pa lackého nebo Ji-
ráskův most přejet na smíchovskou stranu 
řeky.
 Vyplatí se také opustit magistrálu na sjez-
du za náměstím Hrdinů na Pankráci a ulice-
mi Petra Rezka a Čiklova sjet pod Nuselský 
most a dále po kračovat na Výtoň.
 Severní čtvrti jsou v dopravních špičkách 

JAK OBJET LEGEROVU ULICI?

dosažitelné o něco lépe. Je to tím, že řidiči 
jedoucí v těchto smě rech nemusí překonávat 
Vltavu. Ovšem musí počítat s tím, že cent rum 
obkrouží ve velmi širokém ob louku.
 Jako nejvýhodnější se jeví cesta přes Ja-
rov. To znamená, že musí sjet z magistrály už 
na Chodovci, pokra čovat po Jižní spojce do 
Strašnic a tam odbočit. „Kdo se dostane přes 
Strašnice a Malešice, má vyhráno. Po Spojo-
vací a Povltavské ulici už to jede až k mostu 
Barikádníků,“ radí ta xikář.
 Možný je i širší oblouk přes Prů myslovou 
nebo přes Štěrboholy a Kyje po Nedokončené 
ulici.
 Je ovšem nutno dodat, že v hlavním 
městě je dopravní provoz abso lutně nevy-
zpytatelný a na kolony může člověk narazit 
i v nejzapadlej ších silničkách.

ZÚŽENÍ LEGEROVI  ULICE

AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ 
OMEZENÍ
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Tyto lodní linky jsou zařazeny v tarifu PID •Pla-
tí na nich tramvajenky nebo přestupní jízdenky 
za 26 korun
 Od dubna je opět v pro vozu všech pět 
pražských pří vozů. K dvěma celoročním 
mezi Se dlcem a Zámky a Podhořím a v Pod-
babě se tak připojí velmi oblíbený spoj po 
vodě na trase Lihovar-Dvorce-Žluté lázně 
a dva nejmladší přívozy, pendlu jící mezi 
Národním divadlem a Dětským ostrovem 
a mezi Ji ráskovým nábřežím a Císařskou 
loukou.
 Zdolávání cest z jednoho vltavského břehu 
na druhý po vodě je pro Pražany zřejmě čím 
dál lákavějším způsobem přepravy. Jen za 
loňský rok jich převezli převozníci 343 tisíc, 
te dy dvakrát více než rok předtím.

Linka provozní doba  interval poznámka
pracovní dny nepracovní dny

P1  Sedlec-Zámky 5.25-20.00 6.45-20.00 na požádání celoroční provoz
P2  V Podbabě-Podhoří 5.40-20.00 6.50-20.00 na požádání celoroční provoz

P3  Lihovar-Dvorce
- Žluté lázně 6.00-22.00 7.00-22.00

20 minut
(10 min ve 
špičkách)

duben - říjen

P4  Národní divadlo
 - Hollar-Dětský ostrov 8.00-20.00 8.00-20.00 20 minut duben - říjen 

P5 Jiráskovo náměstí
 -Císařská louka 8.00-20.00 8.00-20.00 60 minut duben - říjen

V TRÓJI VZNIKNE 
NOVÝ MOST

 Už za měsíc by měla začít stavba nového 
pražského mostu přes Vltavu v Tróji. Oblou-
kový most nahradí stávající tramvajový most, 
který byl vybudován jako provizorní stavba 
v roce 1977.
Trojský most bude stát asi sto metrů proti 
proudu od nynějšího tramvajového mostu. 
V létě si však stavební práce vy žádají velkou 
výluku. Podle firmy Metrostav, která most 
staví, se bude muset starý most na měsíc a půl 
vyřadit z provozu. „Část budo vaných tunelů 
totiž ústí přesně pod tramvajový most. Za 
provozu není možné je postavit,“ řekl mluvčí 
Me trostavu František Polák s tím, že zástupci 
společnosti právě o výluce jednají s doprav-
ním podnikem.
I po uzavírce se však tramvaj do časně vrá-
tí zpět na starý most. Ces tující se po novém 
mostě projedou až za dva roky, v roce 2011.
 Nový most poslouží čtyřmi pru hy auto-
mobilům, povede přes něj také stezka pro 
cyklisty, chodník a tramvajová trať. Spojí uli-
ce Party zánskou v Holešovicích s Povltav skou 
na druhé straně řeky. Dopravně má odlehčit 
zejména Praze 7. „Pomůže Holešovičkám 

a Argen tinské ulici. Lidé nebudou muset pro-
jíždět přes Holešovicky,“ vy světlil šéf odboru 
městského inves tora Jiří Toman. S tím však 
nesou hlasí obyvatelé druhé strany řeky, praž-
ské Troje. „Mostem vlastně vznikne nová dál-
nice do Troje, dva a dva pruhy, to není nejpří-
znivější,“ řekl starosta Troje Tomáš Drdácký.
 Ten má obavy i z návštěvníků zo ologické 
zahrady. Jen v sobotu jich‘ za zvířaty zavíta-
lo přes dvacet ti síc. „Šedesát procent z nich 
jelo do zoo autem. A ten počet se snazší do-
stupností jistě ještě zvýší. Zoo chce vybudovat 
parkoviště přímo v areá lu, což Tróju úplně 
zahltí,“ vysvětluje starosta s tím, že se bude 
snažit o kompromis v podobě dvou men ších 
parkovišť. U mostu i v zoo. „Zatím je to jen ve 
fázi jednání,“ dodal s tím, že přesto oceňuje 
designovou kvalitu vybraného návrhu.
 Most navrhla společnost Mott MacDonald 

ve spolupráci s archi tektonickým ateliérem 
jednoho z autorů mostu, je výjimeč ný zejmé-
na díky unikátní štíhlosti oblouku. Přes dvě 
stě padesát met rů dlouhý most bude součástí 
seve rozápadní části městského okruhu. Tato 
část městského okruhu bude dlouhá 6,4 ki-
lometru, 5,5 kilomet ru silnice povede tunely. 
Podle Jiří ho Tomana bude stavba mostu stát 
asi 750 až 800 milionů korun.
 Romana Koutského. Podle Ladislava Šaška, 
jednoho z autorů mostu, je výjimečný zejmé-
na díky unikátní štíhlosti oblouku. Přes dvě 
stě padesát metrů dlouhý most bude součástí 
severozápadní části městského okruhu. Tato 
část městského okruhu bude dlouhá 6,4 ki-
lometru, 5,5 kilometru silnice povede tunely. 
Podle Jiřího Tomana bude stavba mostu stát 
asi 750 až 800 milionu korun.

Od dubna zvou opět všechny přívozy
 Mezi nejoblíbenější patří pří vozy v Pod-
babě a Ve Žlutých lázních, které v hlavní 
sezóně denně převezou v průměru 316, re-
spektive 450 pasažérů.
 Přívozy spojující ostrovy v centru města 
využívají z valné části turisté, pro které se sta-
ly vítanou atrakcí. Vloni se od srp na do konce 
října loďmi svezlo zhruba 75 tisíc lidí.
Všechny lodní linky jsou zařa zeny v tarifu 
Pražské integrova né dopravy, a tudíž na nich 
platí tramvajenky nebo přestupní jíz denky za 
26 korun. 
 Se SMS jízdenkou na nich ale pasažéři ne-
uspějí. Všechny pří vozy jsou navíc přátelsky 

naklo něny cyklistům a jízdní kola přepravují 
zdarma.
 „Vzrůstající zájem o lodní lin ky dokazu-
je užitečnost tohoto dopravního prostředku. 
Jednot ný tarif a možnosti přestupů na autobu-
sové či tramvajové linky přinášejí nové kombi-
nační možnosti při cestování po Praze,“ míní 
Pavel Procházka, který je pověřený řízením or-
ganizace Ropid. Sezónní přívozy budou i letos 
v provozu do konce října ve stej ném rozsahu 
jako loni, výjim kou bude spoj mezi Lihovarem 
a Žlutými lázněmi, který bude mít pouze ve 
špičkách desetiminutový interval. Pojede tudíž 
dvakrát častěji než loni.
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TURNIKETY ZA DVA ROKY?
Magistrát podporuje plán na návrat zábran do metra. 
Rozhodnou zastupitelé.

SMS jíz denku, to znamená, že cestující při loží 
mobil s SMS jízdenkou a pří stroj ji dokáže 
„přečíst“.
 (Pokud by se v metru něco vážného stalo, 
cestující se nebudou muset bát, že se nedo-
stanou ven. Turnike ty se totiž v případě, že 
by v metru začalo například hořet, buď samy 
au tomaticky otevřou, nebo je dálko vým ovlá-
dáním otevře dispečer.
 Hlavní důvod, proč se myšlenka na návrat 
turniketů do vestibulů met ra neustále vrací, je 
jednoduchý - vysoký počet černých pasažérů, 
kte ří se vozí metrem bez jízdenky. Dopravní 
podnik tak přichází na neza placeném jízd-
ném o miliony korun.
 Bez platné jízdenky jezdí odha dem každý 
patnáctý cestující. To znamená, že černých 
pasažérů se ročně pražskými tramvajemi, 
auto busy a metrem projede neuvěřitel ných 
78 milionů.
 Pro srovnání: je to stejné, jako by do české 
metropole přijeli na návště vu všichni obyva-
telé Egypta a ni kdo z nich by jízdné nezapla-
til.
 Revizoři přitom pokutují jen zlo mek 
z nich. Loni načapali 236 tisíc lidí bez jízden-
ky a dopravce díky je jich práci vybral pokuty 
za 109 mili onů korun.

V podzemce ubude revizorů, přesunou se do 
tramvají
 Turnikety v metru by počty černých pasa-
žérů snížily téměř o polovinu.

 „Zároveň by uvolnění revizorů z metra 
do povrchové dopravy snížilo počet černých 
pasažérů a zvýšení tr žeb i v povrchové dopra-
vě,“ podo tkla Eva Dydová z tiskového oddě-
lení Dopravního podniku. Na jízd ném by tak 
podnik vybral každý rok asi o miliardu korun 
více než dosud. Turnikety v pražské podzem-
ce ne jsou ničím novým. „Kleště“, které cestu-
jícího bez zaplacení nevpustily dovnitř, v me-
tropoli fungovaly celkem jedenáct let. Museli 
jimi Pra žané procházet od počátku provozu 
metra v roce 1974, ale na konci září roku 1985 
je nahradily strojky na označování jízdenek.

 Někteří Pražané vzpomína jí, jak coby stu-
denti bez peněz pře skakovali v metru turni-
kety, aby se svezli zadarmo. Jejich vzpomínky 
se nyní mohou stát realitou.
 Dopravní výbor totiž na své dneš ní schůz-
ce projedná návrat turnike tů do stanic met-
ra. Jejich obnovu podporuje studie, kterou si 
město a dopravce nechali vypracovat.
 „Myslím, že výbor zastupitelstvu doporu-
čí, aby instalaci turniketů v metru schválilo. 
Jednat pak budeme hlavně o modelu finan-
cování,“ po tvrdil radní pro dopravu Radovan 
Šteiner.
 O návratu turniketů se mluví již od roku 
2000, kdy vznikla první stu die na jejich obno-
vu.
 Pokud dnes dopravní výbor mate riál 
schválí a následně návrat turni ketů podpo-
ří i zastupitelé, do stanic metra by se mohly 
vrátit v roce 2011 nebo 2012. Město pak jejich 
namontování vyjde předběžně zhru ba na 2,3 
miliardy korun a splácet je bude devět let.
 Jakmile by začaly fungovat, lidé to ve ves-
tibulech poznají na první pohled. Z metra 
zmizí žluté strojky na označení lístků a místo 
nich na kovových „nohách“ budou proskle-
ná dvoukřídlá ramena, která budou cestující 
vpouštět dovnitř.

Dvě velikosti turniketů
 Plány počítají s instalací dvou typů turni-
ketů. Standardní, které budou široké 60 cen-
timetrů, a rozšířené, které budou mít jeden 
metr a budou určeny například pro vozíčkáře 
či maminky s kočárky. Rozvírací ramena bu-
dou 1,7 metru vysoká, stejně jako požární dve-
ře a skleněné stěny, jež budou v pro storu mezi 
turnikety a zdí vestibu lu.
 „Propustnost turniketů se dnes po hybuje 
v rozmezí 40 až 60 lidí za mi nutu, což něko-
likanásobně převyšu je původní požadavky,“ 
píše se v dokumentu, který dnes dopravní vý-
bor projedná.
 Právě to, kolik lidí každým turni ketem 
projde, je jednou z hlavních obav, která bývá 
v souvislosti s ob novením turniketů zmiňo-
vána.
 „Je třeba to ještě dořešit. Musíme vyloučit 
riziko, když se do metra vy dají například davy 
lidí po hokejo vém či fotbalovém zápase, že se 
ves tibul zahltí. Jinak je projekt smyslu plný 
a přinese určitě další peníze,“ řekl zastupitel 
a člen dopravního vý boru Karel Březina.
 Součástí turniketů má být ještě čtecí zaří-
zení, kam budou lidé při kládat buď čipovou 
kartu Opencard, papírovou jízdenku nebo 
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Na území hl. m. Prahy šetřila v r. 2008 Policie ČR 30 251 nehod, 
při kterých bylo 38 osob usmrceno, 334 těžce zraněno a 1 941 
osob lehce zraněno. Výše odhadnuté hmotné škody přesahuje 
1,44 mld. Kč. Porovnaní s rokem 2007 je uvedeno v následujícím 
přehledu.

NEHODY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od 
roku 1990 – Hlavní město PRAHA
V roce 2008 zaznamenáváme pokles počtu 
nehod šetřených Policii ČR na území všech 
krajů a relativních snížení v Praze je v rámci 
ČR druhé nejmenší (o 9,7 % – po Jihočes-
kem kraji). S výjimkou nehod s usmrcením, 
zvýšení o 12,1 %, nastal u ostatních druhů 
nehod pokles a největší snížení bylo u nehod 
jen s hmotnou škodou (o 10,1 %). U 70 % mě-
síčně sledovaných položek zaznamenáváme 
pokles nehod a největší absolutní snížení bylo 
u nehod zaviněných řidiči osobních automo-
bilů (snížení o 2360 nehod).

Hl. m. Praha patři mezi 3 kraje (ještě Západo-
česky a Severočesky kraj), kde v roce 2008 byl 
počet usmrcených osob vyšší, než v roce pře-
dešlém. Absolutní i relativní zvýšení bylo na-
víc nejvyšší (o 5 osob, tj. o 15,2 %). Podobně 
nepříznivý vývoj je i v kategorii lehce zraně-
ných, jejichž počet byl o 18 osob vyšší. Počet 
lehce zraněných byl vyšší ještě v Severočeském 
kraji (o 202 osob). Narůst počtu usmrcených 
osob ovlivnili především nehody zaviněné ři-
diči osobních automobilů (zvýšení o 7 osob), 
ale i řidiči tramvaji (o 2 osoby). Naproti tomu 
byl nižší počet usmrcených u nehod zavině-
ných chodci ( o 4 osoby), u nehod zaviněných 
řidiči nákladních automobilů s přívěsem je 
snížení o 1 osobu a stejný pokles je i u nehod 
zaviněných neznámým řidičem.
Závažnost nehod (tj. počet usmrcených osob 

připadajících na 1000 nehod) je na území 
hl.m. Prahy nejnižší v rámci ČR a má hodno-
tu 1,3 usmrcených osob připadajících na 1000 
nehod. Průměrná škoda na jednu nehodu do-
sahuje 47 535 Kč (o 1153 Kč více, než v roce 
2007) a v rámci ostatních krajů je 3. nejvyšší.

1. Nehody podle zavinění
V následujícím přehledu je uveden podíl sle-
dovaných kategorii účastníků silničního pro-
vozu na zaviněni nehod.
Na území hl.m. Prahy patři k rozhodujícím 
viníkům nehod prakticky jen řidiči moto-
rových vozidel a chodci. Podíl na zaviněni 
nehod u řidičů přesahuje 97% (z celkového 
počtu nehod) a je v rámci krajů ČR nejvyšší. 
Podíl chodců na zaviněni nehod patři mezi 3. 
nejvyšší. Přitom následky nehod zaviněných 
chodci jsou značně vysoké a z celkového po-
čtu usmrcených osob na ně připadá bezmála 
24 % a tento podíl je v rámci ČR jednoznačně 
nejvyšší, ale oproti roku 2007 je nižší o 16 pro-

centních bodů. K usmrceni došlo jen u nehod 
zaviněných chodci a řidiči motorových vozi-
del. Z toho na řidiče osobních aut připadá 18 
usmrcených, 3 osoby zahynuly při nehodách 
zaviněných motocyklisty a řidiči nákladních 
automobilů, 2 osoby při nehodách zavině-
ných řidiči tramvaji apod.

Z celkového počtu tvoři nehody na vybrané 
komunikační síti hl.m. Prahy 2/3. Rovněž 
většina usmrcených – 30 osob (tj. téměř 90% 
z celkového počtu) připadá na výše uvedené 
nehody.
Nejvíce usmrcených bylo při nehodách 
končících srážkou s chodcem (20 osob), při 
vzájemné kolizi vozidel zahynulo 9 osob, při 
srážce s pevnou překážkou zahynulo 6 osob 
atd.

Z celkového počtu 38 usmrcených osob zahy-
nulo 17 při nehodách v denní době (tj. 44,7%
z celkového počtu) a 21 osob při nočních 
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nehodách (tj. 55,3%), z toho 16 osob při ne-
hodách v místech s veřejným osvětlením (o 4 
více, než v roce 2007). Podíl nočních nehod 
na území hl.m. Prahy je v rámci ČR nejvyšší.

Při nehodách na území Hlavního města Pra-
hy zaznamenáváme více usmrcených přede-
vším u nehod zaviněných:
• řidiči osobních automobilů  o 7 osob
• řidiči tramvaji  o 1 osobu apod.
Negativní trendy – v porovnání s rokem 2007 
zaznamenáváme narůst počtu usmrcených
u následujících položek statistiky nehod:

• u nehod, které se staly na suchých komuni-
kacích o 8 osob
• u nehod, které se staly na vybrané komuni-
kační síti o 7 osob
• u nehod zaviněných nesprávným způsobem 
jízdy o 6 osob
• u nehod v noční době, v místech s veřejným 
osvětlením o 4 osoby
• u nehod, které se staly v utery o 3 osoby
• u nehod končících srážkou s pevnou pře-
kážkou o 3 osoby
• u nehod končících srážkou s chodcem o 3 
osoby apod.

Pozitivní trendy – v porovnáni s rokem 2007 
zaznamenáváme pokles počtu usmrcených
u následujících položek statistiky nehod:
• u nehod, které se staly na vybraných křižo-
vatkách o 4 osoby

• u nehod, které se staly na mokrých vozov-
kách o 3 osoby
• u nehod v denní době o 3 osoby
• u nehod končících srážkou jedoucích vozi-
del o 2 osoby apod.

2. Hlavní příčiny nehod
V přehledu číslo 30 jsou uvedeny hlavní příčiny 
nehod zaviněných řidiči motorových vozidel na 
území hl. m. Prahy.

Na počtu nehod je nejvíce zastoupen nespráv-
ný způsob jízdy, následuje nedáni přednosti 
v jízdě, nepřiměřena rychlost jízdy a nesprávné 
předjíždění. V rámci ČR je v Praze nejvyšší po-
díl nehod zaviněných nedáním přednosti v jíz-
dě a naopak nejnižší podíl u nesprávného před-
jíždění a u nepřiměřené rychlosti jízdy. Nejvíce 
usmrcených osob připadá na nehody zaviněné 
z důvodu nesprávného způsobu jízdy a podíl 
teto příčiny je v rámci ČR nejvyšší. Podobně 
i podíl usmrcených osob u nedání přednosti 
v jízdě je v ČR nejvyšší. Narůst počtu usmrce-
ných osob zaznamenáváme u všech hlavních 
příčin nehod, s výjimkou nedání přednosti 
(počet usmrcených zůstal na úrovni roku 2007) 
a největší byl u nesprávného způsobu jízdy (o 6 
osob) a u nesprávného předjížděni (o 2 osoby). 

Porovnání počtu nehod podle hlavních pří-
čin s rokem 2007:
• nesprávný způsob jízdy pokles o 1 763 nehod
• nedáni přednosti pokles o 1 091 nehod

• nepřiměřena rychlost pokles o 203 nehod
• nesprávné předjížděni pokles o 43 nehod.

Nejzávažnější hlavní příčinou nehod v ro-
ce 2008 na území hl.. Prahy bylo nesprávné 
předjíždění, kde na 1000 nehod připadalo 
14,1 usmrcených osob.

3. Nehody zaviněné chodci
Chodci zavinili 326 nehod, při kterých bylo 9 
osob usmrceno, 44 osob těžce zraněno a 226 
osob lehce zraněno. Způsobena hmotná ško-
da přesahuje 3,2 mil. Kč. Počet zaviněných 
nehod je vyšší o 15 nehod, počet usmrcených 
je nižší o 4 osoby, počet těžce zraněných je 
nižší o 18 osob a počet lehce zraněných osob 
je vyšší o 29 osob.

Nejvíce nehod chodců zavinili muži s 2. 
nejvyšším podílem (po Středočeském kraji) 
v rámci krajů ČR. Podíl žen na zaviněni ne-
hod chodců je nejvyšší, ale podíl děti je nao-
pak nejnižší. Muži zavinili o 22 nehod méně, 
ale děti o 12 nehod více a ženy o 5 nehod více. 
Nejvíce usmrcených (4 osoby) bylo u nehod 
zaviněných muži. 

Policie eviduje na území hl.m. Prahy 661 ne-
hod zaviněných účastníky silničního provozu 
pod vlivem alkoholu, tj. 2,2% z celkového po-
čtu jimi zaviněných nehod (celostátní průměr 
je 4,8%) a tento podíl je v rámci ČR nejnižší. 
Při těchto nehodách policie eviduje 1 usmrce-
nou osobu a dalších 161 zraněných osob.
V porovnání s rokem 2007 je počet těchto 
nehod nižší o 63, počet usmrcených je stej-
ný a počet zraněných je o 5 osob nižší. Počet 
usmrcených při těchto nehodách představuje 
z celkového počtu 2,6%. Nejvíce nehod pod 
vlivem alkoholu zavinili řidiči osobních au-
tomobilů – 543 nehod (- 68 nehod), chodci 
– 53 nehod (+ 1 nehoda), řidiči nákladních 
automobilů 50 nehod (+ 5 nehod), řidiči mo-
tocyklů – 7 nehod (+ 3 nehody), cyklisté – 2 
nehody atd. Nejvíce těchto nehod bylo zjiště-
no v sobotu (112 nehod), ve čtvrtek a v patek 
(102 nehod), v utery (96 nehod) atd.
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Místo bezdomovců Pražané v obchodech nebo 
na pivu
 Už teď se ze špíny a nepořádku zvol na vy-
lupuje nová podoba nádraží.
Knihkupectví Neoluxor a módní butik Sasch 
zatím pořád působí mezi stavebními zábra-
nami, znave nými bezdomovci a poletujícími 
ho luby jako zjevení.
 Přibližně za měsíc se však zákou-
tí klidu, čistoty a mírného přepychu 
v nové odbavovací hale rozšíří o dal ší 
tři tisícovky metrů čtverečních.
 „Přesný den, kdy nové obchod-
ní prostory otevřeme, dosud není 
sta noven. Rámcově to bude v první 
polovině dubna. Záleží také na jednot-
livých nájemcích, jak rychle si bu dou 
schopni přizpůsobit prostory a otevřít 
pro veřejnost,“ vysvětluje mluvčí spo-
lečnosti Grandi Stazioni Martin Ham-
šík.
 Zedníci, instalatéři i elektrikáři 
připravili v severní části haly dvacet 
krámků, v nichž se od ledna snaží pohodlně 
uvelebit hospodští, lékár níci, optici, květinář-
ky, kavárníci i prodavači cukrátek.
 „Zároveň s tím jsme vyměnili veš keré sítě, 
topení, vzduchotechniku, světla a opravili 
stropy. Vyměněna byla také proskle ná fasáda 
budovy,“ popisuje Hamšík, proč stavbaři v po-
sledních dvanácti měsících vyhnali z části 
dvorany cestující a také bezdomovce.

MODERNÍ NÁDRAŽÍ

NA PERON NA KÁVU, 
DO HALY NA NÁKUP

Vlakem kdysi na hlav ní pražské nádraží jezdili prezidenti, vynálezce Edison i Charlie Chaplin. To 
ovšem bývala secesní budova architekta Josefa Fanty se slavnou kavárnou v kupoli pýchou českoslo-
venské železnice. Dnes by si sem slavnostní příjezd světových politiků nebo hollywood ských hvězd 
naplánoval jen zoufalý hazardér nebo cynik. I když... Co se dnes zdá jako ná pad pobloudilce, za tři 
roky může být skutečnost. V roce 2012 má pod le plánů investora Grandi Stazioni skončit nákladná 
rekonstrukce hlav ního nádraží a z jednoho z nejšpina vějších dopravních uzlů v Češku by se měla 
vylíhnout chlouba Prahy.

 U restaurací nebo butiků by ne mělo za-
bydlování odbavovací haly skončit. Na pod-
zim roku 2006, kdy Grandi Stazioni zveřejnila 
podrob ný plán oprav, se mluvilo také o po-
bočkách cestovních kanceláří, ban kovních 
ústavů nebo pošty.
 Že by se solidní instituce přece jen obávaly 
zakotvit na nádraží? In vestor tvrdí, že v žád-
ném případě.

 Na jeho otevření si však cestující ješ tě pár 
týdnů počka jí. „Musíme sem nastěhovat ná-
bytek a zavést technolo gie. Prodej jízde nek 
je věcí počíta čového systému,“ zdůvodňuje 
zdržení za České dráhy Petr Šťáhlavský a od-
haduje, že dva cet přepážek a osm rychlopo-
kladen se otevře na přelomu jara a léta.

             Zazelení se první nástupiště 
i zanedbaný Sherwood
 Jakmile předá italský investor ces-
tujícím k užívání severní část haly, 
pře sunou se čety stavbařů na jih.
A pracovní ruch postupně zachvá tí 
i další zóny - třeba zanedbané Vrch-
lického sady, pro něž se za léta pust-
nutí vžila přezdívka Sherwood.
 „Na každý kout parku dohlížejí už 
od loňska bezpečnostní kamery, je tu 
hlídané dětské hřiště a letos chceme 
získat pro opravy sadů sta vební po-
volení“ líčí plány místosta rosta Prahy 
1 Karel Koželuh.

 Radnice, která park spravuje, by z něj 
nejpozději v roce 2012 chtěla mít za přibliž-
ně 287 milionů korun příjemnou rekreační 
zónu. „Plánuje me vyklestit keře, aby byl park 
snad ný na údržbu i kontrolu, a nahradit je 
trávníkem. V parku budou pouze stromy 
a nové lavičky, osvětlení, to alety i vodní prv-
ky,“ plánuje Kože luh a připomíná, že schvále-
ný pro jekt počítá také s estetickými úpra vami 
různých betonových výdechů podzemní drá-
hy nebo kolektorů.
 A podle vítězného návrhu rekon strukce 
z dílny architekta Patrika Kotase by se jed-
noho dne měl ales poň stromky v květináčích 
zazele nat i první peron. „Nástupiště se pro-
mění v neobvyklou pěší promená du. Budou 
tu stolky a posezení, od kud bude krásný vý-
hled do unikát ních ocelových hal nad pero-
ny,“ po pisoval v minulosti oživení nádraží 
Kotas.    

 „Už nyní jednáme se zájemci, ale zatím 
není dokončena smlouva. Jak mile ji pode-
píšeme, můžeme nového nájemce představit 
veřejnosti,“ slibuje Hamšík.

Nejpozději v létě odbaví cestující nový 
terminál
 Bankéři se možná děsí vidiny, že pů jdou 
do kanceláře přes Vrchlického sady, České 
dráhy jsou tu ale doma. A právě komfortní 
domov a záze mí tu získají i železniční po-
kladny. V dubnu tu převezmou dráhy zá klad 
odbavovacího terminálu.
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»»MODERNIZACE ŽELEZNICE POKRAČUJE

■ Nové vlaky jsou financovány ze sporných
miliard za vyvedený majetek ■ České dráhy 
ztratily pohraniční trať, má ji Arriva

 Na nové vlaky Českých drah má jít letos 
4,5 miliardy korun. Pokud se podaří uskuteč-
nit tendr na dalších 100 rychlíkových vozů, 
může to být i více.
 Generální ředitel Českých drah Petr Žalu-
da to oznámil na tiskové konferenci ve vlaku 
Eurocity mezi Prahou a Kolínem za přítom-
nosti ministra dopravy Petra Bendla.

Koleje prokouknou
 Na kolejích se má letos objevit dvanáct 
nových patrových jednotek CityElefant od pl-
zeňské Škody Transportation s cenou kolem 
tří miliard korun.
 Dominantní dopravce také dokupuje za 
necelých 300 milionů korun čtrnáct řídicích 
vozů, které z vyřazených poštovních vagó-
nů vyrobí šumperská společnost Pars Nova 

(je také součástí plzeňské Škody), Krnovské 
opravny a strojírny dodají 13 rychlíkových 
vozů (100 milionů) a šestice bistrovozů za 200 
milionů bude od firmy ŽOS Vrútky.
Petr Žaluda dodává, že dráhy nakoupí 46 vla-
ků, které jsou něco jako Regionova. Zástupci 
drah jsou ve svých výrocích před uzavřením 
výběrových řízení opatrnější. Jasné ale je, že 
s podobným konceptem za danou cenu (46 
vozů vyjde zhruba na miliardu) se nepřihlásí 
nikdo jiný než Pars Nova, která vyrábí právě 
vozy Regionova. Konkurenti mohou své na-
bídky do výběrového řízení podávat až do 
druhého dubna.
 Dráhy plánují v březnu vypsat i tendr na 
sto rychlíkových vagónů. Dosud se počíta-
lo s tím, že koupí ojeté vozy z Německa. Ne-
došlo ale k dohodě o podmínkách dodávky, 
a z transakce sešlo.
 Hlavním zdrojem peněz je, stejně jako 
loni, dvanáct miliard, které dráhy získaly jako 
kompenzaci za převod některých staveb na 
Správy železniční dopravní cesty. Konku-
renti Českých drah, tedy všechny soukromé 
železniční společnosti v Česku, to ale pova-
žují za způsob, jak dominantního dopravce 
nezákonně protěžovat a u Evropské komise 
požadují, aby dráhy peníze státu vrátily.
 České dráhy si ale s jednorázovou pomocí 
do budoucna nevystačí a požadují od státu 
více peněz za dopravní obslužnost. Minister-
stvo sice podle Perta Žaludy platí jak má, od 
krajů jim ale stále chybí tři miliardy. Generál-
ní ředitel ČD P. Žaluda očekává, že kraje ještě 
letos za dopravu připlatí.

ČESKÉ DRÁHY

MAGISTRÁLA JE UŽŠÍ. 
České dráhy mají jednoduché řešení.
 České dráhy mají nabídku pro řidiče, které 
postihlo zúžení magistrály v Legerově ulici 
v Praze. Vlaky příměstských linek Esko je-
doucí směrem od Strančic je dovezou přímo 
do centra Prahy rychle a bez čekání. V ranní 
špičce jezdí vlaky S9 a S29 směrem od Stran-
čic v průměru každých 15 min. Například 
z Říčan se cestující do Prahy na Hlavní ná-
draží dostane za 28 minut, kde má možnosti 
přestupu nejen na metro a tramvaje, ale také 
na další linky Esko.

 Vlaky Esko, stejně tak jako jinými do-
pravními prostředky MHD v Praze je mož-
né cestovat na jednu jízdenku. Cesta ze 
Strančic tak vyjde pouze na 32 Kč. Jízdenka 
platí 2 hodiny od označení v pásmech Praž-
ské integrované dopravy P, 0, B a 1 a v rám-
ci časové a pásmové platnosti je možné je 
použít v regionálních vlacích  ČD, v metru, 
tramvajích a autobusech pražské MHD.

 Vlaky linek S9 a S29 ze Strančic přes Ří-
čany a Uhříněves na hlavní nádraží v centru 
Prahy obsluhují také centrální městské části 
Strašnice, Vršovice a linka S29 jezdí přímo 
také na nádraží ve Vysočanech. Doba jízdy 
z Říčan do Vysočan je u nejrychlejších pří-
mých spojů jen 38 minut.       
  
 Řidiči, kteří nebydlí v blízkosti stanice, 
mohou svůj vůz odstavit u nádraží a dále 
pokračovat pohodlně Eskem. „Tento model 
je u našich cestujících stále oblíbenější,“ po-
tvrzuje manažer produktu Esko Petr Vondr-
lík.

 Linky Esko, které mimo Prahy a Středočes-
kého kraje fungují také v Moravskoslezském 
kraji,  zlepšily dopravní obslužnost v regionu 
a již si našly své stále klienty.

 České dráhy provozují systém linek pří-
městských a městských osobních vlaků pod 
značkou Esko jako rychlé a pohodlné spojení 
Středočeského kraje s Prahou. Vybrané linky 
jsou obsluhovány moderní patrovou jednot-
kou CityElefant. Vlaky Esko nabízí vhodnou 
alternativu k cestování automobilem.

DRÁHY ZA VLAKY UTRATÍ PŘES 4,5 MILIARDY
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»» ČESKÉ DRÁHY MĚNÍ SVOU TVÁŘ

České dráhy začínají postupně sjednocovat 
barevnost svých vlaků, nově budou vlaky ČD 
poznat podle kombinace tmavě modré, světle 
modré a světle šedé barvy. Od poloviny roku 
už budou ČD dávat na všechny opravované 
vozy jen tyto nové barvy. Zároveň jednají 
s dodavateli nových souprav, aby začaly 
vlaky co nejdříve vyjíždět z továren v novém 
barevném řešení.
České dráhy se tak připravují na vstup kon-
kurence na železniční trh. Na první pohled 
bude vždy jasné, že zákazníkovi přijíždí vlak 
Českých drah. Autorem nového barevného 
řešení je grafické studio Najbrt. Oba kon-
cepty vychází z obdobné barevné kombina-
ce. Se studiem Najbrt spolupracují ČD už 
od roku 2006, tehdy tato společnost vyhrála 
výběrové řízení na grafický design ČD.

Nejde o mimořádné investice
„Nebudeme teď hromadně přelakovávat 
všechny své vlaky, to by bylo velmi nehospo-
dárné,“ upozorňuje generální ředitel ČD Petr 
Žaluda. Jakmile bude vagon nebo lokomotiva 
v opravě a bude se na ni dávat nový lak, vyjede 
už v nových barvách. Jen do konce letošního 
roku by se mělo objevit na české železnici 
minimálně 30 vozů a 10 lokomotiv, které už 
budou modré.

„Všechny moderní firmy dbají na to, aby 
měly jasný korporátní vzhled. Podívejte se na 
letecké dopravce, bankovní pobočky, čerpací 
stanice nebo řetězce restaurací. Většinu z nich 
poznáte na první pohled už na dálku. Vlaky 
Českých drah musí být také jasně identifiko-
vatelné,“ doplňuje Petr Žaluda. „Liberalizace 

ČD SJEDNOTÍ BARVY VLAKŮ, 
ODLIŠÍ SE TAK OD KONKURENCE

železničního trhu je neúprosná, v Česku začne 
na železnici jezdit celá řada dopravců a České 
dráhy budou jen jedním z nich. Chci, aby zá-
kazníci naše vlaky jasně poznali.“ 

Proč právě modro-modro-šedá kombinace?
„Barevnost lokomotiv a vagónů pro České 
dráhy je v evropské konkurenci jedinečná,“ 
upozorňuje designer Aleš Najbrt. „Modré 
barvy vychází z drážní historie a zároveň vy-
jadřují stabilitu, jistotu a serióznost. Na prv-
ní pohled jde možná o konzervativní styl, ale 
z hlediska dlouhodobé perspektivy je velmi 
nadčasový a jsem přesvědčen, že i za dvacet 
nebo třicet let bude jasným symbolem serióz-
nosti a jistoty.“  

Barevné řešení jednotlivých vozů
Vozy budou různě barevně odlišeny, podle 

toho, jakou plní v soupravě funkci. „Je dů-
ležité, aby cestující na první pohled poznali 
služební vůz na kola, vůz první třídy nebo 
lehátkový a lůžkový vůz. Každý z nich bude 
barevně jiný, lidé je tak snadno najdou,“ 
upozorňuje Antonín Blažek, náměstek ge-
nerálního ředitele ČD pro osobní dopravu. 
„Zároveň jsme mysleli barevným odlišením 
dveří na cestující se zhoršeným zrakem.“



13

»LETIŠTĚ PRAHA

Bezpečnost na Letišti Praha zvýší nový ha-
sičský speciál, který jej slavnostně pokřtil 
generální ředitel a předseda představenstva 
společnosti Miroslav Dvořák.

 Vybavení, které má Letiště Praha v oblasti 
hasičské techniky k dispozici, nově doplnil 
speciál Panther Rosenbauer FLF 6x6 HRET. 
Tento model s teleskopickým ramenem 
a průbojným trnem z titanové slitiny je vůbec 
prvním svého druhu nejen na Letišti Praha, 
ale v České republice vůbec. Nový speciál 
umožňuje efektivní zdolávání požárů u všech 
typů letadel, i těch nejnovějších, a pomocí 
hydraulického ramene pro něj není problém 
provádět hašení případného požáru ve vel-
kých výškách, hasit spodní části letadel nebo 
díky průbojnému trnu uvnitř letounu. Poříze-
ním nového hasičského vozu se Letiště Praha 
řadí mezi nejlépe vybavená letiště v Evropě. 
Nový speciál dnes slavnostně pokřtil gene-
rální ředitel a předseda představenstva Letiště 
Praha Miroslav Dvořák.

 Nový speciál, do jehož koupě letiště inves-
tovalo 35 mil. Kč., je vybaven tak, aby umož-
nil efektivní zdolávání požárů u všech typů 
letadel, a to i těch nejnovějších jako je Airbus 
380. Proč je nový hasičský speciál tak uni-
kátní vysvětluje Martin Hlava, vrchní ředitel 
pro Bezpečnost a člen představenstva Letiště 
Praha: „Pomocí hydraulického vysouvacího 
ramene s prorážecím a hasicím hrotem pro 
nás nyní není problém provádět hašení pří-
padného požáru letadel ve výškách až 16.5 m 

BEZPEČNOST NA LETIŠTI PRAHA
s výkonem 4000 litrů za minutu. Toto zařízení 
ale umožňuje hasit i spodní části letadel, což 
nebylo dosud možné bez pomoci družstva 
hasičů mimo zásahové vozidlo.“ Když je ra-
meno složeno v základní poloze, hasební 
výkon je potom ještě vyšší, a to 6000 litrů za 
minutu. Navíc je tento speciál při všech uve-
dených operacích stále schopen jízdy a může 
provádět taktické manévry.

 Technickou novinkou je bezesporu výsuv-
ný trn, který může Letiště Praha představit 
jako první v České republice. Letištní hasiči 
na dnešním křtu předvedli praktickou ukáz-
ku, jak trn proráží silný plech. „Průbojný hrot 
je schopen prorazit plášť všech současných 
typů letadel, což se dá využít v případě požá-
ru uvnitř trupu letadla, kdy hašení a chlaze-
ní pláště není dostatečně účinné. Hasiči tak 
budou schopni zajistit cestujícím uvězněným 
v letadle bezprostřední pomoc. Hasební vý-
kon tohoto hrotu je 800 litrů za minutu se 
skrápěcím proudem,“ oceňuje výhody nové-
ho vozu zástupce velitele Jednotky požární 
ochrany Karel Moravec.

 Jedná se skutečně o horkou novinku reno-
movaného výrobce požární techniky rakous-
ké firmy Rosenbauer. Tento Panther HRET 
zakoupený Letištěm Praha je vůbec první 
dodávkou firmy vlastní konstrukce ve Střed-
ní Evropě,“ řekl Jaroslav Salcer z firmy D.I.K. 
Consulting, která v ČR zastupuje výrobce ha-
sičských speciálů Rosenbauer International 
a dodal: „Nový Panther je jedinečný nejen 

svým designem, který trochu připomíná stroj 
z Hvězdných válek, ale i svými užitkovými 
vlastnostmi a použitou nejmodernější techni-
kou. Ta má pomoci chránit především životy 
pasažérů v letadle a materiální hodnoty. Přes-
to hasičům přeji, aby tuto techniku nemuseli 
nikdy použít.“

 Aby obsluha znala přesně místo, kam apli-
kovat hasivo a kde provést proražení trupu, je 
automobil vybaven nejen standardní kame-
rou, ale i další kamerou využívající infračer-
veného spektra, která dokáže eliminovat pří-
tomnost kouře a umožnit zasahujícímu hasiči 
lepší orientaci a snadnější nalezení ohniska 
požáru. Ačkoliv je takový typ vozidla kon-
struován především na požáry letadel, jeho 
využití v případě požárů letištních budov, 
nebo nákladních automobilů se přímo nabí-
zí. Svým výkonem a unikátními vlastnostmi 
totiž značně předčí veškerou standardní ha-
sičskou techniku.
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» AKTUÁLNÍ TÉMATA

OKRUH: ODPOČÍTÁVÁ SE 
POSLEDNÍ ROK

Padesát tisíc aut je nepřed stavitelné množství. 
Pro přibližnou představu: podle odhadů tolik 
aut parkuje každou noc na všech parko vištích 
Jižního Města dohromady.

 Stejný počet aut má z ulic metro pole od-
vézt jižní úsek okružní dálni ce kolem Prahy 
zvaný Pražský okruh. Silnice, jež spojí brněn-
skou dálnici s plzeňskou, má být zprovoz něna 
přesně za rok - v dubnu 2010.
 Nedočkaví motoristé a obyvatelé Prahy 4, 
5, 11, 12 a 16, kterým okruh pomůže, tak mo-
hou odpočítávat poslední rok.
 Je jisté, že až se slavnostně pře střihne pás-
ka, město a zejména jeho jižní čtvrti si hlasitě 
oddechnou.

 Osobní auta a hlav-
ně kamiony to tiž nebu-
dou dusit Jižní spojku, 
Bar randovský most 
a ulici K Barrando vu, 
které dnes slouží jako 
spojnice obou dálnic, 
ale Prahu objedou.

Odvede z města 50 
tisíc aut
 Očekává se, že z Již-
ní spojky zmizí tři z pě-

ti kamionů a každé třetí osobní auto. Jejich 
řidiči nebudou sešlapáváním plynového pe-
dálu „podkuřovat“ vnitřnímu městu, ale také 
si výrazně zrychlí cestu.
 Zatímco dnes to autem ve špičce trvalo 
z Chodova na Zličín minimál ně tři čtvrtě 
hodiny a kamionům i hodně přes hodinu, po 
novém okru hu to zvládnou za patnáct minut.
 Poslední rok před otevřením dál nice by už 
neměl být pro obyvatele čtvrtí, kolem nichž 
silnice povede, tak náročný jako předchozí 
léta. Dva tunely na trase jsou již praktic ky 
prorubány. takže už město nebu dou tolik za-
těžovat nákladní auta s vytěženou zeminou.
 Naopak se očekává, že budou následujících 
dvanáct měsíců skřípat zuby motoristé. Děl-
níci totiž obsadí několik silnic, které budoucí 
dálni ce překříží.
 Nervy na pochodu již jistě mají ři diči mezi 
Jesenicí a Zlatníky, kde se sjíždí na provizorní 
vozovku, a také na strakonické dálnici, která 
je kvůli stavbě mostu zúžena. Nyní podob né 
omezení čeká i motoristy na „sta ré benešov-
ské“, silnici do Jílového a v neposlední řadě 
i brněnské dálni ci, na níž se okruh napojí.
 „Na silnicích u Jesenice se budou budovat 
kruhové objezdy a doprava bude opět svede-
na na provizorní pře ložky,“ uvedla Martina 
Vápeníková z Ředitelství silnic a dálnic.
 Omezení na dálnici Dl budou spí še kosme-
tická. Prozatím se plánuje jen snížení rychlosti 

u Modletic, po čet jízdních pruhů chce správa 
dál nic zachovat.

Obchvat Jesenice
 Spolu s dálnicí dlouhou přes 23 kilo metrů 
postaví dělníci i obchvat stře dočeské obce Je-
senice. Široká silni ce obkrouží Jesenici a sou-
sední Ves tec obloukem ze západu a napojí se 
na ,,starou benešovskou“ na hrani cích metro-
pole.
 Jesenicí po rozbité okresce dnes projíždí na 
25 tisíc aut denně. „Jsme nešťastní. Třesou se 
nám okna i dve ře, cinkají skleničky,‘‘ popisu-
je sou časný stav Hana Blechova, která bydlí 
v činžáku hned u silnice.
 Za rok touto dobou si Blechova a její sou-
sedé možná poprvé po dlouhých létech bu-
dou moci otevřít okna a pustit do bytu čers-
tvý vzduch.

PRAŽSKÝ OKRUH 
úsek mezi Dl a Slivencem
Délka  23,1 km
Zprovozněni duben 2010
Cena 21,5 mld. Kč

Popis: Nová dálnice propojí brněn-
skou s plzeňskou dálnicí. Ty jsou 
dvěma nejzatíženějšími autostráda-
mi v Česku. Auta jedoucí z Brna do 
Plzně, ale i do Strakonic, Karlových 
Varů či Chomutova, tak již nebu-
dou muset projíždět přes vnitřní 
Prahu po Jižní spojce.

POČET AUT NA HRANICÍCH PRAHY ZA 
JEDEN DEN
Dálnice Dl (Průhonice)     98 tis.
Štechovická silnice      25 tis.
Strakonická (Cukrák)      24 tis.
Plzeňská dálnice        51 tis.
Pražský okruh (Třebonice) 52 tis.

KDE UBUDE AUT 
(Současný počet za jeden den)
Strakonické (Lahovičky) 54 tis.
K Barrandovu 45 tis.
Jižní spojka (Braník)  105 tis.
Jižní spojka (Roztyly)  130 tis.
Dálnice Dl (Chodov)  113 tis.

  
Víte, že ...»

... počet osobních aut na tisí covku 
obyvatel Prahy činí 555?
... dělba přepravy mezi veřejnou 
a osobní automobilovou dopra-
vou je 57:43?
... má Praha možná nejlépe fungu-
jící veřejnou dopravu ve střední 
Evropě, kombinující metro, tram-
vaje a železnice, na něž navazuje 
síť autobusových linek?
... v Praze začínají vyjma D2 
všechny dálnice a kromě R35 
i veškeré rych lostní silnice území 
Čech?
... plánovaná cena dostavby R1 se 
odhaduje na 84 miliard korun?
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PLYNULÁ JÍZDA
Mnoho řidičů zbytečně brzdí provoz
„Zip“ jako způsob, kterým mohou průběžně splynout celkem bez 
větších problémů dva jízdní proudy, alespoň podle situací, které 
vznikají na našich silnicích i dálnicích, mnoho našich řidičů stále 
neumí. A přece je tato možnost, jak sloučit dva proudy vozidel, 
v zahraničí zcela běžná a také u nás už předepsaná.
Jak zahraniční zkušenosti ukazují, mnoho řidičů způsobuje 
zbytečné dopravní zácpy tím, že se snaží při avizovaném sloučení 
dvou jízdních pruhů přejet do toho průběžného příliš brzo, a tak 
se princip zipu nemůže plně uplatnit. Podle doporučení německých 
a švýcarských expertů, kteří mají s uplatňováním tohoto systému již 
dlouholeté zkušenosti, by se na dálnicích měla vozidla k uplatnění 
„zipu“ v obou pruzích připravovat asi 200 m před sloučením, na sil-
nicích posledních 100 m a v obcích na asi 50 m.
Podobné chyby dělají řidiči i ve zrychlovacím pruhu při vjezdu na 
dálnici. Zde by měli zrychlovacího pruhu využívat plně, během 
jízdy v něm přizpůsobit svou rychlost proudu vozidel, vyčkat me-
zery a plynule se zařadit.

NAŠE ZÁKONY
Základem je pravidelné střídání
A co na slučování jízdních pruhů říkají naše předpisy? Přejíždět z jed-
noho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen teh dy, neohrozí-li a neo-
mezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí, přitom 
musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní 
řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto 
pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby 
se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící 
mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného 
pruhu. Všichni by tedy měli dojet až do místa zúžení, a pak střídavě 
pokračovat dál. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by 
bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízd-
ním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu. Souběžná 
jízda v souvislých pruzích přitom není považována za předjíždění.

Umíte správně 
zipovat?

Již brzy vypukne na našich 
silnicích a dálnicích opět čas 
oprav. A s nimi i množství míst, 
kde se dva pruhy sjíždějí v jeden.

Pravidlo zipu říká, že tam, kde se dva pruhy sjíždějí v jeden, je povinností řidičů střídavě se řadit do toho, který 
pokračuje dál. Toto pravidlo platí nejen v místech uzavírek, ale na všech místech, kde jeden pruh končí a další pokračuje, 
tedy například i ve městech. My se ale často zbytečně řadíme už několik set metrů před samotným zúžením.

VÍCE OHLEDUPLNOSTI
Blokování jednoho pruhu je přestupek

Přestupkem je pak bezohledné chování některých řidičů kamiónů, 
kteří souběžnou jízdou vedle sebe blokují ostatní daleko před místem 
zúžení a vytvářejí tak zbytečně delší kolony. Takže je jen na nás, jak 
dokážeme ustanovení, které má přispět k zvýšení plynulosti provozu, 
využívat.

Pravidlo „zipu“ je jednoduché. Vozidla ze dvou jízdních pruhů se střídají 
v zařazování – nic složitého. Vyžaduje to však, aby si řidiči zbytečně nedávali 
navzájem přednost nebo si ji nevynucovali, což se stává častěji. Zařazení lze 
provést v klidu za jízdy, i když někteří motoristé zbytečně zastavují. Snažte 
se také v zúženém úseku jet co nejrychleji, aby ostatní měli dost prostoru na 
zařazení.

JEŠTĚ SE MÁME CO UČIT

VRACÍME SE DO AUTOŠKOLY
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» BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM

Bezpečnostní pásy jsou nejdůležitější 
bezpečnostní prvek ve vozidle:
• pásy vám pomáhají při jakékoliv srážce 
(čelní, boční, zadní, při převrácení vozu)
• pásy vám pomáhají po celou dobu havárie 
– i při déletrvající sériové srážce
• nebudete-li připoutaný, vaše tělo bude při 
čelní srážce pokračovat ve směru jízdy stej-
nou rychlostí, jakou jelo vozidlo v okamžiku 
srážky – dokud nenarazíte na palubní desku 
nebo čelní sklo
• pásy jsou důležité i při intenzivním brzdění 
– jen se zapnutými pásy můžete bezpečně ov-
ládat vozidlo
• v případě nárazu do pevné překážky 
v rychlosti 50 km/h se vaše váha rovná 
šedesátinásobku vaší hmotnosti – pokud 
vážíte například 85 kg, budete muset udržet 
na místě více než 5 tun – bez pásu nemáte 
šanci.

Skočili byste dobrovolně ze 6. poschodí?
Určitě ne!
Ale přesto se vám to může podařit – pokud při 
čelní srážce nebudete připoutáni, v rychlosti 
70 km/h bude mít tato havárie na vaše tělo 
stejný účinek jako pád ze 6. poschodí.

Fyzikální zákony jsou neúprosné, platí VŽDY 
a pro VŠECHNY, i pro vás.
• být nepřipoutaný a havarovat znamená pro 
vaše tělo:
- v rychlosti 30 km/h totéž, jako pád 
  z 1. poschodí
- v rychlosti 50 km/h totéž, jako pád 
  z 3. poschodí

- v rychlosti 70 km/h totéž, jako pád 
  z 6. poschodí
- v rychlosti 90 km/h totéž, jako pád 
  z 10. poschodí.

Pásy používejte už v okamžiku, kdy se 
rozjíždíte. I nehody v nízkých rychlostech 
mohou mít vážné následky – trvalé poškození 
krční páteře a invaliditu. Určitě jste už někdy 
za chůze nebo běhu narazili do pevné překážky 
a víte, jak to bolí – rychlost lidské chůze je 
přitom asi 5 km/h, běhu 15-–20 km/h.

Statistiky jsou neúprosné a smutné:
• nebudete-li připoutáni na předním se-
dadle, máte 6x a v obci dokonce 8x větší 
pravděpodobnost, že nepřežijete, než pokud 
budete připoutáni (na zadním sedadle 3x, 
v obci dokonce 5x)
• 42 % řidičů usmrcených při dopravních ne-
hodách v obcích nebylo připoutaných
• 51 % spolujezdců usmrcených při dopravních 
nehodách v obcích nebylo připoutaných
• 71 % osob na zadních sedadlech usmr-
cených při dopravních nehodách nebylo 
připoutaných.

Máte airbagy? Tím spíše se připoutejte!
Jedním z nejrozšířenějších a nejvíce ne-
bezpečných omylů mezi řidiči je názor, že 
mám-li airbagy, nemusím být připoutaný. 
Myslíte si to také? Jenže – je to přesně 
naopak!
Airbag je totiž v okamžiku své aktivace doslo-
va vystřelen rychlostí asi 300 km/h proti řidiči 
nebo spolujezdci. Pokud nejste připoután, 
nečeká vás již plně nafouknutý airbag, ale 
„letící střela“, která má devastující účinky na 

Cvak! A je to. Právě jste si zapnuli bezpečnostní pás. Udělali jste to nejlepší, co jste udělat mohli – v případě havárie máte 
několikanásobně vyšší šanci, že přežijete a zabráníte svému těžkému zranění, případně zranění svého spolujezdce. Že vám to tak 
předepisuje zákon, není až tak důležité, daleko důležitější je váš život a vaše zdraví!

vaše tělo – s vysokou pravděpodobností vás 
zraní, v horším případě i zabije.
Airbag je konstruován jako doplňkový bez-
pečnostní systém tak, aby správně fungoval 
pouze v součinnosti s bezpečnostním pásem.
Airbagy jsou u většiny automobilů stále 
pouze vpředu a plní se při čelních nárazech. 
Při srážkách bočních nebo zadních vás tedy 
nechrání – bezpečnostní pás ANO!

Pamatujte si: je lepší nemít airbagy a být 
připoután, než mít airbagy a nepřipoutat se 
bezpečnostním pásem!
Svoje děti máte jistě rádi a chcete pro ně je-
nom to nejlepší. Při pohledu do automobilů 
náručí spolujezdce na předním sedadle, sto-
jící vzadu mezi sedadly nebo dokonce ležící 
mezi zadními sedadly a zadním oknem!
Dítě přepravujte vždy v autosedačce odpo-
vídající věku dítěte!
I pro vaše dítě totiž fyzikální zákony platí 
stejně neúprosně:
• při nárazu v rychlosti 50 km/h do pevné 
překážky zvýší vaše dítě svoji váhu až na 
šedesátinásobek své hmotnosti.
• vaše dítě o hmotnosti 10 kg na předním 
sedadle v náručí určitě neudržíte – ve chvíli 
nárazu bude vážit 600 kg
• vaše dítě o hmotnosti 25 kg stojící mezi se-
dadly má mizivou šanci přežít – při nárazu 
se změní v neřízený projektil vážící až jeden 
a půl tuny, který ublíží sobě i vám.

Máte zapnuté pásy?
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HLEDAJÍ SE REVIZOŘI

AKTUÁLNÍ TÉMATA

 Jen málokterý pracovník může přesně 
na koruny spočítat, ko lik vydělal svému za-
městnavateli. Revizoři Dopravního podniku 
to vědí přesně. Loni každý z nich na chytal 
černé pasažéry, od nichž pak dopravce vy-
bral pokuty za 768 tisíc korun.
 Celkem tak lidé jezdící bez jíz denky po-
sílili rozpočet podniku o 109 milionů korun 
- za ně by si mohl dopravce pořídit například 
patnáct nových autobusů nebo dvě nízko-
podlažní tramvaje.
 Podle statistik si s jízdenkou vů bec neláme 
hlavu zhruba každý šest náctý cestující. Počet 
černých pasažérů nyní vede Dopravní podnik 
k tomu, že chce rozšířit řady revizorů.
 Od začátku května chce Dopravné podnik 
na brat nejméně patnáct lidí. Dosud odznak 
a průkazku revizora nosilo 142 pracovníků.
 Dopravní podnik si podal dokonce in-
zerát do novin, že přijme větší počet pra-
covníků pro přeprav ní kontrolu v městské 
hromadné do pravě. Dosahova ná průměrná 
mzda 37 000 korun měsíčně, uvádí se v in-
zerátu.

Plat 37 tisíc měsíčně
 Za nadstandardní příjem, který re vizora 
řadí na roveň lékařů, vysoko školských pro-
fesorů nebo policistů, musí zájemce o práci 
nabídnout ukončené středoškolské vzdělání, 
dobrý zdravotní stav a fyzickou kon dici, mo-
rální a trestnou bezúhon nost a také znalost 
alespoň jednoho světového jazyka.
 „Mzdové ohodnocení je součástí kolektiv-
ní smlouvy uzavírané na každý rok. Z ní vy-
plývá, že plné výše přiznané mzdy lze dosáh-
nout nejdříve za 7 měsíců od nástupu,“ mírní 
nadšení případných zájemců Eva Dydová.
 I přes nadprůměrný plat se prý ale dobrý 
kontrolor nehledá snad no. Do užšího výběru 
se dostane jen necelá desetina uchazečů.
 „Upřímně řečeno, dobří revizoři se hledají 
těžko. Každý uchazeč má svoje určité před-
stavy, většinou zce la odlišné od praxe. Po 
nástupu u ně kterých dojde k rozčarování nad 
rea litou a jejich odchodu nezabrání ani po-
měrně slušné mzdové ohodnoce ní. Často ti, 
kteří jsou podle našeho názoru dobří, z těchto 
důvodů ode jdou,“ uvažuje Eva Dydová.

Revizoři tratí na cizincích
 Čerství revizoři nejčastěji odcháze jí do 
„civilu“ kvůli tomu, že jsou za skočeni agresiv-
ním chováním pasa žérů.
 Ale to podle Sdružení práce a lid ských 
zdrojů není jediným argumentem. „Také je to 
tím, že je špat ně postavena kolektivní smlou-
va. Revizor dostává za každého černé ho pasa-
žéra 150 korun. Ale ve smlouvě je uvedeno, že 
odměnu do stane až poté, co černý pasažér za-
platí pokutu. A například od cizin ců doprav-
ce pokuty téměř nevybí rá,“ popisuje předseda 
sdružení Jiří Jonák.

Kontroly ročně odhalí čtvrt milionu černých pasažérů. 
DP nabírá nové lidi.

Místo kontrol turnikety
 Černým jízdám má v budoucnu za bránit 
nejen vyšší počet revizorů, ale také turnikety 
ve stanicích pod zemní dráhy. Těmi by prošel 
cestují cí až po zaplacení jízdenky nebo po 
přiložení čipové karty Opencard s nahraným 
elektronickým kuponem MHD ke čtečce.
 Tím by se mohli přesunout revi zoři z me-
tra do tramvají a autobusů. „Má to i další 
výhody. Větší bezpeč nost cestujících nebo 
získání přes ných informací o počtech cestují-
cích v metru,“ dodává Dydová.
 Turnikety již v metru v osmdesá tých letech 
byly, ale dopravce je po stupně odstranil.
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» AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

Na silnicích v Česku dál převažují stará auta

 Vandalové v Praze přišli na další způsob, jak škodit svému okolí. Do 
pražských tramvají a vozů metra rývají ostrými předměty. Stále častěji 
také poleptávají okna neznámou žíravinou. Škody jsou obrovské.
 Jen za poslední dva roky přesáhly částku 5,6 miliónu korun. A to se 
jedná jen o evidované. Celá řada drobnějších poškození a oprav se do 
celkové sumy ani nezapočítává.
 Na rozdíl od běžných čmáranic, které lze smýt, je v těchto případech 
poškozen lak nebo okno do hloubky. Mnohdy se musí celé vyměnit.
 V drtivé většině případů jsou takto poničeny zadní části druhých 
vozů tramvajových souprav. To by mohlo znamenat, že pachatelé se na 
ně zaměřují v době, kdy vozy stojí na konečné. Právě z těchto míst jsou 
pro řidiče prakticky neodhalitelní. Většina takto poškozených souprav 
jezdí na linkách 9, 10 a 22, někdy i na lince číslo 6. O rozsahu škod 
svědčí např. i to, že u jedné ze souprav číslo 10, která přijela na Náměs-
tí Míru, byla poničená všechna okna v zadním voze. Oprava jen této 
tramvaje vyjde město na desítky tisíc korun.
Podobná situace je u souprav metra, kde zvláště brzy ráno a při konci 
denního provozu v něm cestuje řada výtržníků.
 Podle informace Dopravního podniku další obrovské náklady musí 
DP vynakládat na opravy nebo dokonce celé výměny sedaček. „Cena 
práce a materiálu po znečištění graffiti je asi 300Kč. V minulém roce
náklady na odstranění skoro kilometru čtverečního pomalovaných 
ploch jen v metru 330 tisíc Kč. Dalších 66 tisíc musí zaplatit za výmě-
nu elektronických tlačítek otevírání dveří. Kvůli nastříkané barvě byly 
nefunkční.
 Dopravní podnik proto posílí dohled svých zaměstnanců, strážníků 
a policie na samotné trase rizikových linek, tak na jejich konečných, 
včetně depa-metra. V přestupkovém řízení se přistoupilo k ukládání 
tvrdších postihů. 

Nová zábava kyselinou na tramvaje 

 Průměrné stáří osobních automobilů, které jezdí po českých silni-
cích, je 13,82 roku. Oznámilo to včera Sdružení automobilového prů-
myslu (SAP).
 Meziročně se vozový park v České republice omladil o pouhých 0,11 
roku, a stále tak patří k nejstarším v Evropské unii.
V centrálním registru loni přibylo 143 289 osobních aut a koncem roku 
jich tam bylo zapsáno 4 423 370 miliónu. Téměř šedesát procent z nich 
je ovšem ve věku nad deset let a starších než patnáct let je plných 1,422 
miliónu osobních vozidel.
 „Je to zhruba dvojnásobek proti průměru motoristicky vyspělých 
evropských zemí a jednoznačně to svědčí o potřebě obnovy vozového 
parku v ČR,“ zdůrazňuje ředitel SAP Antonín Šípek.
 Prodej nových osobních aut sice loni v Česku stoupl o 8,4 procenta 
na 143 661 vozů, v závěru roku se ale již projevily dopady ekonomické 
recese. V prosinci poklesl prodej osobních aut o 2,3 procenta a užitko-
vých o 39 procent. Dovoz ojetých osobních aut se přitom loni zvýšil té-
měř o čtyři procenta na rekordních 230 974, z čehož 29 procent tvořila 
auta starší deseti let.

 Snížila se zejména 
poptávka firemních
zákazníků po nových 
osobních vozech. 
Kromě krize na to měl 
vliv i zveřejněný zá-
měr ministra financí
Miroslava Kalouska, 
aby si podniky mohly 
odečítat DPH nejen 
při nákupu užitko-
vých, ale i osobních 
vozů. Řada firem se

proto rozhodla nákup nových aut odložit a počkat si na příslušnou le-
gislativní změnu.
 Podle údajů centrálního registru bylo k 31. prosinci 2008 zapsáno 
v ČR celkem 7 081 145 vozidel všech kategorií, když o rok dříve to bylo 
6,806 miliónu. Celkový meziroční nárůst registrací tak činil 274 813 vo-
zidel.
 „Poprvé bylo v loňském roce přihlášeno 561 556 motorových vozi-
del. Průměrný věk celého vozového parku v ČR se meziročně snížil ze 
17,13 na 16,93 roku,“ informoval SAP.

Bez povinného ručení 817 832 vozidel
 Část lidí se také už zbavila svých nepojízdných vraků, které zůstáva-
ly v centrálním registru. Přiměla je k tomu hrozba vysokých pokut, jež 
teď začala vymáhat Česká kancelář pojistitelů (ČKP) za každé vozidlo, 
na něž není uzavřeno po-
vinné ručení. Tato poku-
ta činí podle typu vozidla 
20 až 300 korun denně, 
a pro osobní auta je 50 až 
70 korun denně.
 Jak včera ČKP ozná-
mila, koncem loňského 
roku bylo v Česku pojiš-
těno celkem 6 263 313 
motorových vozidel, 
o 265 852 více než v pro-
sinci 2007. Bez povin-
ného ručení tak zůstávalo 
817 832 vozidel.
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 „Na místě kvůli rychlosti policisté řešili celkem 47 řidičů, vybrali u nich 
pokuty za 97 000 korun. Přestupky u dalších devíti kontrolovaných řidičů byly 
předány k dalšímu šetření,“ řekla mluvčí pražské policie Iva Knolová.

 Doplnila, že posádky vozů také u dvou řidičů uložily pokuty za technický 
stav vozidla, jednoho šoféra přistihli při řízení s mobilním telefonem v ruce 
a ve třech případech trestali na místě pokutou řidiče špatně předjíždějící. 

 „Vozy se během noci pohybovaly napříč městem po všech rychlostních sil-
nicích,“ uvedla Knolová k pohybu vozů po Praze. V posádce každého vozu 
jsou dva mimopražští policisté a jeden s místní znalostí dopravy a místopisu. 

 Dopravní policie stáhla z českých dálnic osm rychlých passatů do Pra-
hy poté, co se stále nedaří eliminovat v ulicích hlavního města nebezpečné 
a agresivní řidiče. Výsledky prvního dne nasazení tomu odpovídají, téměř 60 
řidičů nedodržující předepsanou rychlost je alarmující. 

AKTUALITY – INFORMACE – ZAJÍMAVOSTI

Dálniční passaty v Praze

Pražské dopravní policii došla trpělivost s neukázněnými 
piráty silnic. Hlavní město brázdí již několik dní speciály 
dálniční policie. Passaty půjčíli pražským kolegům 
dálniční policisté z celé republiky. Zaměřují se hlavně 
na nebezpečné a bezohledné řidiče.

 „Přestože v Praze dálnice nejsou, rozhodlo se vedení pražské policie, že v zá-
jmu lepší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tyto silné vozy byly po-
volány jako posily výkonu služby pražských policistů. Policie používá celkem 
osm těchto vozů,“ řekla mluvčí pražské policie Iva Knolová. 

 V Praze se zaměří na několik vytipovaných úseků, kde řidiči nedodržu-
jí rychlost a dochází zde k častým dopravním nehodám. Pohybují se v nich 
v nočních hodinách ze středy na čtvrtek a ze čtvrtka na pátek. Každou posádku 
tvoří tři policisté, dva mimopražští a jeden pražský s místní znalostí. 
 
 Na svou první pražskou službu vyjely passaty ve středu16. 4. 2008 kolem 
dvacáté hodiny a další podobné akce budou následovat. „Tyto dopravně bez-
pečnostní akce si kladou za cíl přehodnotit postoj bezohledných a agresivních 
řidičů k ostatním účastníkům provozu,“ doplnila Knolová.

 Nové passaty již několik měsíců brázdí 14 dálnic po celé České republice. 
Díky kamerám zabudovaným v interiéru vozidel si mohou jejich osádky po-
svítit na hříšníky, kteří nedodržují zákon.

Výsledky třídenní akce passat

Policejní VW Passat R36
Motor: zážehový šestiválec
Objem válců: 3597 cm3
Max. výkon: 220 kW
Max točivý moment: 350 Nm
Max. rychlost: 250 km/h
Zrychlení 0 - 100 km/h: 5,6 s
Pohon: 4x4 
Kombinovaná spotřeba: 10,5 l Jezděme bezpečně Po
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PAPÍROVÁ TRAMVAJENKA? 
ZA ROK NE

ŘIDIČI V PRAZE JIŽ DOSTÁVAJÍ NOVÉ 
SPZ VE TVARU 1AA

Město vyzývá Pražany, aby si o Opencard požádali co nejdříve. 
„Vzhle dem k tomu, že do roku 2010 přejdou do elektronické formy 
všechny předplatní kupony, rozhod ně bych doporučil všem, kdo 
kartu ještě nemají, aby si o ni zažádali nyní. Její výdej je stále 
zdarma a na víc na kontaktních místech nejsou žádné fronty,“ 
doporučuje Martin Opatrný. Nyní vlastní plastovou kartičku již 
330 tisíc lidí. 

 Opencard se vydá vá již téměř dva roky, ale první rok o ni nebyl žádný 
zájem. Až v mo mentě, kdy magistrát potřeboval za chránit žalostný pro-
jekt a povinně ji určil jako tramvajenku, zájem Praža nů vzrostl. Nyní jsou 
opět výdejové kanceláře prázdné. Mnozí lidé čipovou kartu odmíta jí pro-
to, že se obávají ztráty soukro mí a zneužití svých osobních údajů. I proto, 
že Dopravní podnik uvažuje o navrácení turniketů do stanic pod zemní 
dráhy. Ty by totiž uměly z karet číst uložené údaje. „Považuji to za ab-
surdní. Veškera data jsou přís ně chráněna a riziko jejich zneužití je takřka 
nulové. Není potřeba se ani obávat jakéhokoliv sledování v případě, že by 
se zavedly turnikety v metru. Ty jednoduše zkontrolují, zda je kupon na 
kartě platný, či ni koliv. Nebude to žádný tajný agent, který by si zazname-
nával, kdy a kdo kam cestuje. Na čipu karty je totiž zaznamenáno pouze 
číslo karty, ni koliv jméno,“ odmítá Martin Opatrný.
 Pokud si pro cestování měst skou hromadnou dopravou kupujete před-
platné kupony, pak vězte, že od začátku příštího roku se již nesvezete 
tramvají, autobusem ani metrem, aniž byste měli v peněžence čipo vou 
kartu Opencard.
 Plastová kartička bude totiž pro všechny cestující povinná a definitiv ně 
tak nahradí papírové tramvajen ky. Nyní na ni musí jezdit všichni cestující 
s ročním kuponem, postup ně jejich řady doplní i lidé využívají cí čtvrtlet-
ní a měsíční kupony.
 Dosud se Opencard vydává zdar ma, přestože pražští radní již souhla-
sili s tím, že v budoucnu si za ni ža datelé zaplatí 200 korun.
„Vzhledem k tomu, že karty Opencard byly vydávány zdarma i loni, když 
přecházely roční předplat ní kupony do elektronické podoby, myslím, že 
by bylo korektní stejné podmínky nabídnout i lidem, kteří kartu budou 
žádat letos,“ řekl náměs tek primátora Rudolf Blažek.
 Když se loni začaly prodávat roč ní elektronické kupony, lidé na ně stáli 
dlouhé fronty. Nyní se magis trát komplikací nebojí. „Při největ ším nápo-
ru na podzim se rozšířili kontaktní místa, byly zajištěny personální posily 
a i přes počáteční fronty se nakonec podařilo všechny uspo kojit.

V Praze se v polovině února objevily první automobily s po-
znávacími značkami ve tvaru 1AA. Dosavadní kombinace 
„číslo A číslo“ už nestačila. Po slední kombinace 9A9 došla 
za čátkem února. Podle údajů Mi nisterstva dopravy jsou 
již nyní pro motoristy z metropole ob jednány registrační 
značky ve tvaru 1AB.
 Podle Jakuba Ptačinského z ti skového odboru Ministerstva do-
pravy byly značky ve tvaru 1AA vydávány již od října loň ského roku. 
Tehdy se však jed nalo o SPZ pouze pro přípojná vozidla.
 „Pro ostatní druhy vozidel by la značka v nové podobě popr-
vé vydána 16. února,“ řekl Novin kám Petr Mareček, vedoucí ma-
gistrátního odboru evidence vo zidel. Spotřeba značek v Praze je asi 
30 tisíc kusů za čtvrt roku, dodal Ptačinský.
 O skutečnosti, že se počet značek z původní série blíží v Praze 
svému vrcholu, vědělo minister stvo již delší dobu. Ještě v čer venci 
loňského roku přitom do dosažení SPZ 9A9 9999 zbývalo v metro-
poli kolem 70 tisíc nově registrovaných aut.
 „Formát registračních značek bude u všech krajů koncipován 
shodně. Po vyčerpání číselné řa dy s jedním písmenným znakem 
značícím kód kraje bude v regis trační značce přidán písmenný znak 
na třetí pozici. Písmenný znak na třetí pozici se bude po vyčerpání 
čtvrté až sedmé čísel né pozice měnit. Budou-li vyčer pány písmenné 
znaky, dojde ke změně prvního číselného znaku z jedničky na dvoj-
ku a tak dále,“ uvedlo ministerstvo.
 Ze statistik Sdružení automobi lového průmyslu vyplývá, že loni 
bylo v České republice registro váno přes 374 tisíc osobních vo zidel. 
Z téměř 40 procent se jed nalo o nové vozy, zbytek připadl na ojetiny 
z dovozu. Celkem po čet osobních vozů dosáhl hodno ty 4,423 milió-
nu kusů. Jejich prů měrný věk byl 13,82 roku.

Nyní objednané tvary SPZ pro kraje
Hl. m. Praha 1AB
Středočeský 9S4
Jihomoravský 6B6
Moravskoslezský 6T3
Ústecký  5U6
Jihočeský  4C8
Královéhradecký 4H3

Plzeňský  4P2
Olomoucký 3M9
Pardubický 3E8
Vysočina  3J8
Zlínský  3Z8
Liberecký  3L6
Karlovarský 2K7
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V ČESKU ROSTE SPOTŘEBA STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU
 CNG je alternativou klasických pohonných 
hmot, kterým konku ruje cenou a ekologickými 
vlast nostmi.
 ČPU předpokládá, že do roku 2020 se tu-
zemská spotřeba CNG zvýší více než stonásob-
ně.
 V současné době jezdí v České republice 
asi tisíc vozů a 233 auto busů a do roku 2020 se 
očekává prodej až 800 milionů  metrů krych-
lových CNG. I když počty vozidel na stlačený 
zemní plyn rostou rychlým tem pem, jejich po-
díl je stále ve srov nání s evropskými lídry mizi-
vý. Jedním z důvodů nižšího zájmu tuzemských 
řidičů je dosud malý počet plnicích stanic.
 V současnosti v celém Česku funguje 18 
stanic CNG, do konce letošního roku má je-
jich počet stoupnout na dvojnásobek. Vedle 
»čistokrevných« plynařů, jako je třeba Pražská 
plynárenská či RWE Transgas, zvažuje výstav-
bu vlastní sítě plnicích stanic i Vítko vice Machi-
nery Group, která už vyrábí a do celého světa 
exportuje ocelové láhve na zemní plyn pro au-
tomobilový průmysl.
 Česko ale i tak bude stále zao stávat například 
za Rakouskem, kde je plnicích stanic asi stovka. 

V Německu mají řidiči k dispozici 850 stanic.
 Situaci by do budoucna měla změnit dohoda 
státu a plynárenských společností, kte ré se v roce 
2006 zavázaly, že do roku 2013 podpoří výstavbu 
plni cích stanic CNG podél hlavních silničních 
tranzitních tahů a do ro ku 2020 vybudují síť 100 
pump.
Rozvoj CNG podporuje EU, kte rá počítá s 20-
procentní náhradou benzinu a nafty alternativní-
mi pa livy do roku 2020.
 Podle ČPU to představuje v Ev ropě 23,5 
milionu vozidel na zem ní plyn, 20 000 plnicích 
stanic a spotřebu zemního plynu jako motoro-
vého paliva ve výši 47 mili ard metrů krychlo-
vých ročně.
 Česká republika se vládním usnesením 
z roku 2005 připojila k plánu rozvoje alterna-
tivních pa liv. To znamená, že do roku 2020 by 
mělo v Česku jezdit 350 až 450 tisíc vozidel 
s pohonem na zemní plyn a mělo by vznik-
nout 350 až 450 čerpacích stanic.
 Při spalování stlačeného zemní ho plynu 
vzniká podle odborníků méně škodlivých 
zplodin i pev ných částic než u klasických po-
honných hmot. Pro řidiče je CNG také eko-

nomicky výhodnější. Ce na metru krychlové-
ho plynu, což odpovídá jednomu litru benzi-
nu, je oproti Naturalu 95 zhruba o osm korun 
nižší.
 Nevýhodou ale mohou být vyšší pořizo-
vací náklady na zakoupení vozu, který jezdí 
na stlačený zem ní plyn. Největší rozmach 
vozidel na zemní plyn očekávají odborníci
u dopravních podniků či u společ ností, které 
se zabývají svozem odpadu.

Rekreaèní
oblast

Èeská Lípa

Nový Bor

Svitava

www.chatasloup.cz

Zákupy

Radvanecký rybník

AQUAPARK

www.chatasloup.cz

CEna
195Kè/os

kapacita 35 lù�ek

UBYTOVÁNÍ PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE

inzerce
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» PŘEDSTAVUJEME PROJEKTY

- AKTUALITY A ČLÁNKY
- MOTORISTICKÉ AKCE
- ADRESÁŘ FIREM 
  (prodejci, autoservisy, autobazary, prodejci autodílů, autobazary)
- TECHNICKÁ DATA AUTOMOBILŮ
- KATALOG PNEU A AUTODÍLŮ
- PRVNÍ POMOC
- ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ (ke stažení)
- NABÍDKA BAZAROVÝCH AUTOMOBILŮ

Představení projektu AutoAsist.cz

Představení projektu TravelAsist.cz
- AKTUALITY A ČLÁNKY
- TURISTICKÉ A KULTURNÍ AKCE
- ADRESÁŘ FIREM 
  (ubytování, restaurace, cestovní kanceláře, služby a jiné)
- INFORMAČNÍ CENTRA
- KULTURNÍ PAMÁTKY
- TURISTICKÉ CÍLE
- AKTIVNÍ ODPOČINEK
  (lyžařské areály, lezení, vodácká turistika, jezdecké areály)

Specializovaný portál na automobily, autodíly a motoristické služby

Specializovaný portál na cestování, ubytování a cestovní služby 

www.autoasist.cz

www.travelasist.cz
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»INZERTNÍ PŘÍLOHA

SKUPINA NÁZEV FIRMY ULICE MĚSTO TEL. WWW PRACOVNI 
DOBA POPIS

autoservisy Tomáš Hroník Průběžná 42 Praha 10 602 190 106 www.autohronik.cz po-pá 7-18  
kompletní opravy osobních 
a dodávkových vozidel 
všech typů

Jeřábnické práce Rostislav Hanyš Mladých 
Běchovic Praha 9 281 932 229 www.hanys.cz pronájem mobilních jeřábů

Prodej nových 
automobilů - Škoda Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 555 www.autojarov.cz po-pá 7-19  

so 9-14
prodej nových automobilů 
Škoda

Prodej nových 
automobilů - Audi Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 458 www.autojarov.cz po-pá 7-19  

so 9-14
prodej nových automobilů 
Audi

Prodej nových 
automobilů - VW Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 112 www.autojarov.cz po-pá 7-19   

so 9-14
prodej nových automobilů 
VW

Prodej nových 
automobilů - Seat Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 288 www.autojarov.cz po-pá 8-19   

so 9-14
prodej nových automobilů 
Seat

Prodej nových 
automobilů - Honda Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 462 www.autojarov.cz po-pá 8-19   

so 9-14
prodej nových automobilů 
Honda

Prodej nových 
motocyklů - Honda Auto Jarov s.r.o. Osiková 2a Praha 3 251 002 462 www.autojarov.cz po-pá 8-19   

so 9-14
prodej nových motocyklů 
Honda

STARTÉRY - ALTERNÁTORYSTARTÉRY - ALTERNÁTORY
Opravy - repase - výměnný systém

AES VACHTA s.r.o.
Náchodská 65a, 193 00 Praha 9
tel.: 274 860 111, mobil: 602 641 777

e-mail: info@e-autodily.cz
www.e-autodily.cz

Rozvoz zboží po Praze zdarma

Vršovická 70, Praha 10, tel: 272 735 233, 603 449 710 
U seřadiště 7, Praha 10, tel:  267 216 315  
Londýnská 62, Praha 2  tel: 224 915 412
Kolbenova 31, Praha 9  tel: 281 867 777                           
e-mail: fiat.vrsovicka@dojacek.cz, www.dojacek.cz   

Poukaz na dovolenou v hodnotě 30.000,-Kč! 
ke každému vozu financovanému úvěrem nebo leasingem

S ,,DOJÁČKEM“ na dovolenou!

Plocha této inzertní přílohy se má stát místem pro všechny, kteří chtějí nabídnout své kvalitní služby 
především v oblasti auto-moto, ale také pro všechny, kteří kvalitní služby v této oblasti hledají.
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