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UDÁLOST MĚSÍCE

Práce na nové trase metra IV. C2 intenzivně pokračují
TUNEL BYL SPOJEN SLAVNOSTNÍM ODSTŘELEM
Trať, která se staví od loňského léta, protáhne podzemní dráhu z konečné na Ládví až do Letňan.
Projekt počítá se třemi novými zastávkami: Střížkov poblíž Lovosické ulice, Prosek vedle supermarketu Billa a Letňany u Výstaviště. 4,5 km nové trasy metra vyjde přibližně na 13,5 miliardy
korun. Peníze se čerpají z úvěru od Evropské investiční banky. Desetinou z celkové částky přispívá
stát, zbytek je z městského rozpočtu. Je pondělí 21. června 2005 přibližně 11.30 hod., když
radní Radovan Šteiner, zodpovědný za oblast dopravy v Praze za účasti dalších zástupců města
a společnosti SUBTERRA, která tunel razí, mačká tlačítko. Vzápětí se z nitra ozvala ohlušující
detonace. Na odstřel bylo použito 70 kg dunabitu. Do zeminy, která bránila průchodu, bylo
navrtáno celkem 60 děr.
RADOVANE ŠTEINER,

radní hl. m. Prahy pro dopravu

STAVBA METRA S MĚSÍČNÍM PŘEDSTIHEM

Práce na stavbě metra jdou podle vedoucích pracovníků společnosti Subterra v souladu
s plánem výstavby. Stavební práce v podzemí jsou dokonce v měsíčním předstihu a potrvají do konce března 2006. V návaznosti na tyto práce
přijde na řadu instalace technologií,zabezpečení a kolejí.
Ve stanici Střížkov započne velmi brzy hrubá stavba a to
samé lze říci o hloubeném úseku k zastávce Prosek. Jak
informoval radní Šteiner: „Tunel je dotěžený na základní
hloubku a např. na Proseku už začíná betonáž stanice
včetně budoucích kolejí. Úsek mezi stanicemi Prosek a Letňany se velmi intenzivně razí do obou stran z pracoviště
na Klíčově. Práce budou pokračovat přes celé léto a orientačně v září by měly být dokončeny.“ Ze stanice Letňany
jsou odtěženy břidlice a kamení a v nejbližší době stavbaři
zahájí betonáže. Metro pomůže snížit ekologickou zátěž.
Uvedením do provozu nové trasy metra se výrazně sníží ekologické zatížení celé severní trasy Prahy. Předpokládá se, že
z ovzduší ubude 140 tun škodlivin ročně. Značných úspor dosáhne i dopravní podnik, který díky stažení autobusů získá cca
75 milionů korun.
Místo odstřelu
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STRAHOVSKÝ VELÍN
OKO PRAŽSKÝCH TUNELŮ

Foto: Roman Kliský

ŘÍZENÍ DOPRAVY V PRAŽSKÝCH TUNELECH

››

Hlavní strahovský centrální dispečink monitorování tunelů

Tunely mají svou vlastní ústřednu
Pražské tunely, již postavené a plně
funkční, a ty, které jsou stavěny, jsou vybavovány špičkovou technikou a technologiemi zajišťujícími nejenom bezpečnost
uživatelů, ale i přehled pro řídící pracovníky. Technologické vybavení všech pražských tunelů (Zlíchov, Mrázovka, Strahov,
Těšnov a Letná) je monitorováno a řízeno z velínu Strahovského automobilového tunelu a řízení dopravy v těchto tunelech je z Hlavní dopravní řídící ústředny
Na Bojišti společně s řízením dopravy

na městských komunikacích. Na obou
řídících ústřednách došlo k velkým změnám. Na HDŘÚ bylo zcela zrekonstruováno tunelové pracoviště, které je součástí
dopravního dispečinku celé Prahy, velín
Strahov byl kompletně i stavebně zrekonstruován a vybaven nejmodernějším
technologickým zařízením, např. velkoplošnou zobrazovací stěnou.
Velín – vlastní ústředna tunelů je umístěna na vrcholu Strahova a z jejího ochozu
je jeden z nejkrásnějších výhledů na Prahu. Této vyhlídky si ale pracovníci velínu

Centrální dispečink i přes veliký objem sledovaných dat nepotřebuje velkou obsluhu

moc neužijí. V pološeru vlastního pracoviště sledují na monitorech provoz ve
všech pražských tunelech. Sledují monitory, které ukazují hodnoty naměřené kvality
vzduchu, intenzity provozu, teploty a spotřeby elektrické energie.

Tunely jsou důležitou složkou
dopravních sítí na celém světě, zvláště
v členité metropoli, jako je Praha
Dispečeři mají k dispozici videodetekční
zařízení, které v celém úseku automaticky monitoruje situaci v tunelu a v případě
mimořádné události (člověk nebo zvíře
v tunelu, zastavení vozidla, kolona pomalu popojíždějících vozidel, havárie, dým
v tunelu apod.), okamžitě spouští alarm
a na předem zvolené alarmové obrazovce
se objeví obraz z kamery, v jejímž záběru
k mimořádné události došlo. Dispečeři využívají řadu technických prostředků, jak
tyto mimořádné události řešit. Například
pomocí řídícího systému omezit rychlost,
omezit provoz, uzavřít tunel a zároveň informovat o vzniklé události v tunelu řidiče
pomocí přímého vstupu do rozhlasového
vysílání (v tunelu je zajištěn příjem stanice Čro1) nebo pomocí evakuačního rozhlasu.
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Složité technologické zátemí velína

Vítkov na velké železniční stavbě „Nové
spojení“.

Pohled na komín a centrální strahovský dispečink

Tunel je energeticky velmi náročné místo
Tunely se musí nákladně větrat. Dominantou větracího systému Strahovského
tunelu je dvojitý hranatý komín hned vedle velína a v obrovských prostorách pod
velínem je umístěna gigantická strojovna,
která vhání čerstvý vzduch do tunelu. Podobné zařízení bychom nalezli i v tunelu
Mrázovka, kde větrací komín stojí na Pavím vrchu nad Smíchovem. Větrání v tunelu Mrázovka je řízeno už více s ohledem
na případné nehody a zahoření. Regulace řízená počítačem umí zvládat eliminaci
vzduchového proudu při požáru. Vnímá
větší či menší provoz a velká část úkonů
je již automatizována. Při projektování tohoto systému se vycházelo z negativních
zkušeností tragických nehod v alpských
tunelech. Například větrání tunelů reaguje na teplotní čidla, v případě jakéhokoliv
zahoření se buď vypne, anebo funguje
tak, aby se oheň nerozhořel.
Tunely jsou vybaveny průchozími chodbami a únikovými východy. Je naprojektován i případný potřebný zásah hasičů
a dalších složek záchranného systému.
Všechny tyto systémy byly ještě před
uvedením do provozu cvičně vyzkoušeny
a operativně jsou prověřovány několikrát

Dřevěnné obložení vnitřní střechy komína
centrální ventilace
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denně. To vše sledují pracovníci jak dispečinku tunelů, tak i dispečeři v Hlavní dopravní řídící ústředně Na Bojišti.
Energii spotřebovávají i všechny přístroje, kterých je v tunelech opravdu velké
množství. V dispečinku je možné například zjistit rychlost projíždějících automobilů, případného porušitele dopravních předpisů vyfotit a předat k potrestání
Dopravnímu inspektorátu. Touto činností
se ale obsluha zabývá jenom někdy, její
hlavní starost je zajistit bezpečný a plynulý provoz a řešit případné dopravní i technologické problémy
Tunely jsou důležitou složkou dopravních
sítí na celém světě, zvláště v členité metropoli, jako je Praha. V současné době
naplno běží ražba tunelů na stavbě prodloužení trasy C metra z Ládví do Letňan
a blíží se zahájení ražeb dvou nových,
přes 1 km dlouhých tunelů pod vrchem

Tunely Strahov a Mrázovka splňují
limity EU
Hlavní město naštěstí nepodlehlo tlaku
ekologů a v loňském roce do provozu
uvedený tunel Mrázovka na pražském
městském okruhu není dvousměrný, ale
splňuje všechna bezpečnostní kritéria,
která po alpských katastrofách nastavila
Evropská unie. Česká republika se má
čím chlubit. Odborníci o tunelu Mrázovka tvrdí, že předběhl svou konstrukcí i vybavením většinu evropských tunelových
staveb.
Automobilové tunely Strahov a Mrázovka postavené v nedávných letech, splňují
a spíše překračují požadavky na bezpečnost provozu v tunelech, definované Evropskou unií. V těchto nejmoderních tunelech je na minimum omezeno riziko,
že dojde k haváriím, jaké si pamatujeme
ze série nehod v alpských tunelech v minulých letech, kde došlo k několika požárům, které si vyžádaly mnoho lidských
životů a způsobily také závažné škody na
samotných objektech. Projektanti i stavaři
se ze zkušeností alpských kolegů poučili.
Ve stále větší míře se proto při plánování
tunelových staveb klade důraz na jejich
bezpečnost.
Tunel Mrázovka patří k nejmodernějším na světě
Zprovozněním Mrázovky byla dokončena
výstavba městského okruhu v jižní a zá-

Místnosti centrálního dispečinku dominuje jeden z největších monitorovacích systémů v republice

ŘÍZENÍ DOPRAVY V PRAŽSKÝCH TUNELECH
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ CENTRÁLNÍHO VELÍNA

Foto nehody z kamery instalované v tunelu Mrázovka

Pohled na výduch vzduchu ze strahovského tunelu

padní části hlavního města. Současně
bylo dokončeno a zprovozněno monitorování a řízení dopravy v části městského
okruhu Barrandovský most – Malovanka.
Tunel Mrázovka patří k nejmodernějším
tunelům na světě. Bezezbytku splňuje
směrnici EU na minimální bezpečnostní
požadavky silničních tunelů, která vstoupila v platnost čtyři měsíce před jeho otevřením.
Prvních několik měsíců provozu tunelu
Mrázovka prokázalo jeho předpokládaný dopravní význam i zvýšení bezpečnosti
v této oblasti Prahy a zároveň správnost
navrženého dopravního a stavebního řešení i funkčnost a spolehlivost technologického vybavení.
Odbornost, pečlivost a bezchybnost
U těchto pracovišť nesmírně záleží na
zkušenosti a odborném vybavení pracov-

níků, na bezchybnosti a pečlivosti všech
rozhodnutí. Stejně bezchybně musí pracovat i informační a další technologie na
těchto pracovištích nainstalované a několikanásobně jištěné. Všechny počítače
mohou fungovat vlastně zdvojeně. Hlavní
dopravní řídící ústředna může zasáhnout
i do průběhu dopravy v tunelech. Samozřejmostí jsou na všech pracovištích nouzové zdroje energie, a to samé platí i pro
technologie v tunelech.
Když se stane v tunelu mimořádná
událost
Pokud se přihodí v některém z tunelů dopravní nehoda, ve většině případů mají
pracovníci dispečinku možnost sledovat
dění přímým přenosem pomocí kamer,
které pokrývají prostor tunelů, mohou
zareagovat buď okamžitým uzavřením
tunelů, přestavěním variabilních doprav-

Podzemním prostorám vévodí gigantická vzduchotechnika

ních značek, svedou provoz do volného
pruhu a současně zalarmují potřebné
složky záchranného systému – Zdravotní
záchrannou službu, Hasičský záchranný
sbor, Policii ČR a pomocí svých nástrojů
jim zjednoduší přístupovou cestu k nehodě. Současně s informací dispečinku tunelů je upozorněna Hlavní dopravní řídící
ústředna, která koordinuje dopravu, objízdné trasy, příjezd záchranných složek
a další opatření.
Dispečeři mohou být v tunelu poměrně
brzy, jsou školeni na to, aby posoudili stupeň dalšího nebezpečí a v případě, že hrozí požár, chemické zamoření,
vědí, jak riziko eliminovat na minimum.
Mohou okamžitě po vyhodnocení situace
podrobně informovat přes ústřednu záchranné složky o povaze nehody a o případných dalších možných hrozbách. Ne
všechna rozhodnutí jsou jenom na uvážení obsluhy. Tunely jsou vybaveny velkým
množstvím různých čidel, které dodávají
řídícímu počítači informace a počítač reaguje tak, jak je na různé situace naprogramován. A modelových situací, které
si umí počítač představit, je nepřeberné
množství. Rovněž funkčnost tohoto systému se automaticky prověřuje. Motoristé jsou čas od času zaskočeni technologickým uzavřením tunelů, ale právě
v té době, většinou v nočních hodinách,
pracovníci servisních firem kontrolují stav
technologie a provádějí potřebné opravy.

Pohledu normálního člověka zůstává skryt
stometrový komín pro přívod vzduchu
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Pražská hromadná doprava je bezpečná
V roce 2004 došlo u nezaviněných nehod ke snížení o 0,41 procenta

Provoz automobilové dopravy v Praze rostl
i v roce 2004 a pochopitelně se promítl
do nárůstu dopravních výkonů o dalších
5 procent oproti předchozímu roku. Automobily tak po Praze každý den průměrně
najedou již téměř 20 miliónů kilometrů.
Bohužel, velký podíl nárůstu automobilové
dopravy v roce 2004 způsobikly nákladní
automobily, což souvisí i se vstupem ČR do
Evropské unie.
Dopravní podnik hlavního města Prahy,
který disponuje v ulicích metropole denně asi pěti sty tramvajovými soupravami
a kolem jednoho tisíce autobusů, zaznamenává již několik let nárůst v počtu
přepravených osob městskou hromadnou
dopravou, a to i v uplynulém roce o 2
procenta. Denně to znamená v průměru
3,6 miliónů osob přepravených MHD v dopravní síti metra o délce 53,7 km, tramvaje o 140,9 km a sítě autobusů MHD
o délce 687,7 km.
Na to, že jezdí poměrně velký počet dopravních prostředků MHD v hustém městském provozu, počet nehod zaviněných
Dopravním podnikem (DP) je relativně
dost nízký, což dokazuje i statistika.
Celkový počet všech dopravních nehod,
které se udály v Praze v roce 2004, byl
29 598, tj. méně o 17 % oproti roku 2003.
I když počet všech nehod je vysoký, došlo
k jejich výraznému poklesu. Od roku 2001
se počet evidovných dopravních nehod
snížil i při dále pokračujícím nárůstu
automobilového provozu, takže se relativní nehodovost rovněž snížila, a to o 38
procent v roce 2004 ve srovnání s rokem
1990.

Jaký je podíl vozidel na celkové nehodovosti v hlavním městě?
Celkový počet nehod, v nichž je účastníkem Dopravní podnik, tj. 2579 (8,1 %
z celkového počtu všech dopravních nehod v Praze), z toho metro 28, tramvaje
1521 a autobusy 1030, nám může na
první pohled připadat vysoký, ale je třeba
vzít v úvahu, že nikoliv vždy je vina na
straně DP. Z velké části nejsou řidiči vozů
DP viníky dopravní nehody, ale jen jejími
účastníky.
1986–1989, kdy byla intenzita provozu
v hl. m. Praze mnohem menší. Zatímco
celkový počet nehod ve městě vykazuje
nárůst o 119 procent, nehody s účastí
DP, a.s. stouply o 28 procent, a zaviněné
nehody jen o 14 procent.

Nehody zaviněné zaměstnanci Dopravního podniku
Nehody zaviněné zaměstnanci Dopravního podniku nepřesahují počet 680 ze
všech 29 598 dopravních nehod, které
se staly v Praze v roce 2004. Z celkového počtu 680 zaviněných nehod DP jich
bylo zaviněno řidiči tramvají 240, autobusů 426 a metro jich má na kontě 14.
Z dlouhodobých přehledů vyplývá stabilizace počtu celkových i zaviněných nehod,
která se jen mírně zvýšila oproti rokům

Co to znamená zaviněná nehoda je
mnohdy sporná záležitost.
Tramvaj má několik desítek tun, které se
valí po železné ploše kolejnice, brzdná
dráha je pochopitelně dlouhá. Nejlépe
brzdící tramvaj je na tom hůře než nejlépe brzdící autobus. Z tohoto důvodu
tramvaják nepoměrně častěji než řidič
motorového vozidla nereaguje, nýbrž
předvídá a odhaduje, což při souběhu
s individuální automobilovou dopravou
jsou velmi nerovné podmínky. Tramvaj
jede o dvacet metrů dál, než stojí auto,
které nehodu způsobilo. Řidič tramvaje
může jen předvídat možné situace, okamžitě neudělá nic, i když se jistě snaží
střetu zabránit. Stejně tak strojvedoucí
vlaku nezabrzdí před překážkou, která
se dostala náhle, bez varování na kolejiště těsně před přijíždějící vlak (například
sebevrah), brzdí jak může, ale zabrzdí až
sto metrů za místem, kde náhle vznikla
překážka.
Řidiči tramvají jsou lidmi, kteří mohou
chybovat a počet jimi zaviněných nehod
jednoznačně vypovídá o tom, že jsou
velmi ukázněnými účastníky městského
provozu a svědčí o jejich vysoké profesionální úrovni.
Jaké jsou příčiny nehod v drážní dopravě?
Kvalitu dopravy tvoří tři základní prvky,
a to dopravní cesta, vozidlo a řidič.
Dopravní cestu tvoří vše, co ovlivňuje jízdu vozidla, tj. povětrnostní podmínky, náledí, listí nebo asfalt na kolejích,hustota
provozu vozidel, chování ostatních účastníků provozu, četnost pohybu a jednání
chodců, viditelnost, přehlednost pozemní
komunikace, kvalita povrchu vozovky
nebo stav drážního tělesa, atd.
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Vždy je co zlepšovat
Kvalita dopravní cesty není téměř nikdy
ideální. Některé komplikace a zhoršení stavu dopravní cesty jsou nahodilé,
některé se periodicky opakují, např.
víkendové špičky v neděli odpoledne
a večer, na některých místech je kvalita
dopravní cesty snížena trvale. Řidiči vozidel povrchové MHD tato místa většinou
dobře znají a průjezdu věnují zvýšenou
pozornost.
I když řidič dopravní cestu přímo ovlivnit
nemůže, musí na její kvalitu reagovat
a přizpůsobit jí styl jízdy. Současně si
také musí uvědomovat, on a jím řízené
vozidlo tvoří součást dopravní cesty pro
ostatní řidiče.
V kterých místech Prahy byla největší
nehodovost?
Tramvaje měli největší počet nehod
v úseku Národní divadlo – Národní třída,
Štěpánská – I. P. Pavlova, autobusy v úseku Českobrodská – Starokolínská, obratiště Černý Most, Vysočanská – Prosecká,
obratiště Na Knížecí. Zvýšené nebezpečí
vzájemných střetů autobusů při manipulaci v obratišti – odhadování průjezdního
profilu při zajíždění mezi stojící autobusy
apod. V ostatních případech jde převážně
o střety s ostatními vozidly.
Součástí bezpečnosti provozu je technický stav vozidla
Vlivem obnovy vozového parku a autobusů i pokračujících rekonstrukcí tramvají jsou vozidla DP technicky spolehlivá
a technická závada vozidla byla v roce
2004 příčinou pouze 3 dopravních nehod
(jednou tramvaje a dvakárt autobusu).
Řidič zůstane ještě hodně dlouho základním prvkem bezpečnosti provozu
K odborné způsobilosti, bez jejíhož
osvědčení nesmí za řídící panel nebo za
volant nikdo usednout, se připojují ještě

lidské vlastnosti i momentální osobní
psychická situace. Řidič je tím člověkem,
který včasnou reakcí zamezí hmotným
škodám nebo zranění osob, ale také
může tyto škody způsobit nezodpovědným chováním.

Řidiči autobusů, tramvají i metra
jsou profesionálové a umí se
s těžkými vozy pohybovat ve velmi
hustém a složitém dopravním
provozu naší metropole

ve velmi hustém a složitém dopravním
provozu naší metropole. Čím větší a pochopitelně těžší vozidlo je účastníkem
nehody, tím větší malér. I když jeho řidič
není na vině, ale naopak zabránil střetu
s osobním automobilem, který například
nedal přednost na kolejích tramvaji, dochází často ke zranění osob i uvnitř vozů
tramvaje. Řidič musí na poslední chvíli použít ryhlobrzdy, která je sice velmi účinná,
ale setrvačnost tak těžkého vozidla, jako
je tramvaj, je velmi silná, a lidé, kteří se
nedrží, jsou často zraněni. A škody na
zdraví i obrovské materiální škody mnohdy jdou do statisíců.

Řidiči autobusů, tramvají i metra Dopravního podniku hl. m. Prahy jsou profesionálové a umí se s těžkými vozy pohybovat

V metru, kde je zabezpečovací systém, by
nemělo dojít k takovým nehodám. Pokud
je porucha na trati, nebo dojde ke zpoždění jedné vlakové soupravy, bezpečnostní systém nedovolí další soupravě pokračovat v jízdě a ta musí zastavit. Jakmile je
porucha odstraněna, nebo předchozí vlak
vyrovnal zpoždění, za chvilku se rozjede.
Za nehodu se však považuje také, když
spadne člověk do kolejiště, ať už se sebevražedným úmyslem, nebo z jiné příčiny.
Řidič ho nevidí, nemá možnost zareagovat hned, protože brzdná dráha vlaku je
poměrně dlouhá. Za použití rychlobrzdy
jede souprava ještě nejméně dvacet metrů, než se vozidlo zastaví.
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Dopravní nehoda s účastí MHD je nepřehlédnutelná
Kromě újmy na životech a zdraví osob
mají nehody nepříznivý dopad i na ekonomickou stránku, kdy náklady na likvidaci
škod by mohly být vynaloženy účelněji.
Stejně tak působí na veřejnost nepříznivě
i nepřímé škody, které vznikají z důvodu
přerušení provozu v místě nehody (časové
ztráty, shluky vozidel na odklonovaných
trasách, apod.). Je tedy pochopitelné, že
dopravní nehoda zaviněná tramvají nebo
autobusem je téměř vždy neopominutelná. Minimálně, pokud při ní nedojde
k újmě na zdraví cestujících či chodců, více
či méně ochromí městskou dopravu.
Subjektivní pocity nejsou fakta
Letos v březnu rozpoutaly hromadné
sdělovací prostředky téměř hysterickou
kampaň proti řidičům pražských tramvají.
Reakce médií byla podložena pouze subjektivními pocity a dojmy či spekulacemi
novinářů, které měly a mají s realitou
společného pramálo a byly prezentovány
veřejnosti jako nezpochybnitelná fakta.
Stalo se to, že ze subjektivního pocitu se
stala objektivní realita.
Podle médií se v poslední době po tragické
události na Karlově náměstí a týden na to
po střetu tramvaje se sanitkou na barrandovském sídlišti zvýšil počet nehod řidičů
tramvají pražské MHD. A to není pravda.
Jestliže však dojde k takové nehodě,
která se v nedávném čase stala na Karlově náměstí, kdy tramvaj vyjela z kolejí
za zatáčkou z Ječné ulice ke Spálené ulici
a došlo k těžkým zraněním a ztrátě života,
nepomůže ani fakt, že podobné nehody
jsou výjimečné. Velkorysá publicita znásobí v nás všech pocit, že těžkých dopravních
nehod má DP hodně. Nehod tramvají bylo
i v minulosti relativně dost, avšak statisticky patří i doprava tramvajemi k bezpečnějším než je doprava individuální, kde je
dopravních nehod mnohonásobně víc.
V hlavním městě Praze se v roce 2004
stalo 29 579 dopravních nehod, na nichž
se řidiči tramvají podíleli 1521 nehodami,
z toho 242 zaviněnými. Tedy tramvajáci
za celý rok 2004 zavinili 0,82 procenta
ze všech dopravních nehod, které se na
území metropole staly.
1521 dopravních nehod znamená, že
řidiči tramvají se k dopravní nehodě připletou v průměru jednou ročně, sami pak
nehodu zaviní zhruba jednou za 7 let.

8

Více než polovina dopravních nehod zaviněných řidiči tramvají je neodhadnutí průjezdnostího profilu, což jsou, tzv. oděrky
a škrábance, tedy jde o dopravní nehody,
při kterých nevznikají velké škody a při takových dopravních nehodách dochází ke
zranění jen výjimečně, když se například
cestující nedrží madel, musí-li řidič prudce
brzdit, protože např. jiný účastník provozu
mu vstoupil do cesty na kolejiště.
Rok 2004 se od dlouhodobého průměru
všech nehod zvýšil o necelá tři procenta,
zatímco u nezaviněných nehod došlo ke
snížení o 0,41 procenta (o jednu mimořádnou událost).
V době, kdy novináři psali, že počet dopravních nehod zaviněných řidiči tramvají
se výrazně zvýšil, tj. za první tři měsíce
roku 2004, se na pražských silnicích stalo
7694 dopravních nehod, na kterých se
tramvaje podílely ve 342 případech a 54
z nich jich řidiči zavinili.
Srovnatelnější je srovnávat stejné období
v roce, protože nehodovost se od měsíce
k měsíci liší a nejnižší bývá v období letních prázdnin, zatímco nejvyšší na samém
konci roku.

V prvním čtvrtletí roku 2004 došlo na
území hl. m. Prahy celkem k 7834 dopravníim nehodám, na 409 se podílely
Elektrické dráhy a 60 z toho zavinili řidiči
tramvají. I z tohoto srovnání tak vycházejí
pražští tramvajáci lépe, než jak o nich
hovoří hromadné sdělovací prostředky.
Novináři by měli svá tvrzení dokládat fakty a zjistit si statistické údaje.
Následkům nehod je v Dopravním podniku, a. s. věnována trvalá pozornost
Dispečerské složky mají za úkol operativně upravit provoz (trasy linek) tak, aby do
neprůjezdného místa najelo co nejméně
vozidel MHD. Činnost složek DP na místě nehody je vedena úsilím co nejdříve
provést veškerou potřebnou dokumentaci
a neprodleně obnovit pravidelný provoz
se souhlasem Police ČR. Při prokazatelně
zaviněné nehodě je provedeno opatření
vůči konkrétnímu řidiči ve smyslu vnitřních
norem DP. V rámci prevence jsou závažnější nehody a jejich podrobné rozbory
předmětem povinného poučování řidičů
vozidel MHD.

NEHODY
V roce 2004 stejně jako ve dvou předchozích letech nedošlo v počtu dopravních nehod k žádným závratným skokům, čísla jsou srovnatelná:

Celkový počet nehod v DP

z toho: nehody zaviněné DP
nehody nezaviněné DP

2004

2003

Rozdíl
2004/2003

% 2003

2579

2540

+ 39

101,5

680

684

-4

99,4

1899

1856

+ 43

102,3

Údaje, které jsou v rámci DP srovnatelné, se však již při zobrazení podílu jednotlivých druhů provozu srovnatelně nejeví. Zatímco v kolejové dopravě došlo k nárůstu
celkového počtu nehod i počtu nehod zaviněných, autobusová doprava vykázala
dosti značné snížení v obou těchto kategoriích, a tak díky řidičům autobusů nedošlo
k celkovému zhoršení bilance nehodovosti a mohli jsme proto v úvodu konstatovat
srovnatelnost výsledků roku 2004 s rokem předcházejícím.

CELKOVÝ POČET NEHOD

ZAVINĚNÉ NEHODY

2004

2003

Rozdíl
2004/2003

%
2003

2004

2003

Rozdíl
2004/2003

%
2003

Metro

28

13

+ 15

215,4

14

7

+7

200,0

Elekt. dráhy

1521

1366

+ 155

111,3

240

189

+ 51

127,0

Autobusy

1030

1161

- 131

88,7

426

488

- 62

87,3

Dopravní podnik má k dispozici také základní údaje o vývoji dopravní nehodovosti
na celém území hl. m. Prahy. Údaje jsou od roku 1986 (základní údaj = 100 %)
a jsou doplněny údaji o vývoji celkového počtu nehod i zaviněných nehod v Dopravním podniku.
(tabulku uvedeme v dalším čísle)

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

PRAŽSKÉ AUTOBUSY
SLAVÍ 80 LET
Automobilové omnibusy

První pokus s provozováním autobusů uskutečnily elektrické podniky v Nerudově ulici na Malé Straně, aby uspokojily několikaleté
volání zejména Hradčanských obyvatel o zavedení vhodného
dopravního spojení do jejich čtvrti. Značné stoupání v těchto
místech vylučovalo běžnou adhezní dráhu. Udělení koncese
spadalo do pravomoci pražského magistrátu, a tak se 7. března
Autobus Tatra 24 č. 40 na lince H před Vinohradským divadlem (Archiv DP)
1908 mohly z Malostranského náměstí přes Hradčanské náměstí
k Pohořelci rozjet první pražské autobusy. Na vozech byl uveden
název Omnibusy král. hlav. města Prahy, což odpovídalo dobovému označení dopravního prostředku.
Už v květnu 1908 došlo k prodloužení linky přes Karlův most, kde nahradila technicky problematickou tramvaj a vozový park se rozšířil o 4 autobusy. Jejich technická úroveň v té době ale nebyla
dobrá. Vozy ještě neměly ani klasické pneumatiky, ale jen plné pryžové obruče. Provoz postupně
ztrácel na pravidelnosti a po vážné nehodě 17. listopadu 1909 byl definitivně bez náhrady zastaven. První kapitola v historii autobusové dopravy provozované Elektrickými podniky hlavního města
Prahy tedy skončila neslavně. Plných 16 let pak opět vládly pražské městské hromadné dopravě
samotné tramvaje.

Autobusy podruhé

„Po utvoření Velké Prahy povstal obtížný úkol vyřešit vhodné, levné a hospodárné spojení vzdálenějších obcí našeho sídelního města s jeho středem.
Úkol byl tím těžší, že jsou to většinou obce, které jsou teprve ve vývoji a které
nezaručují počtem svého obyvatelstva takovou frekvenci, aby bylo možno
s úspěchem stavět nákladnou elektr. dráhu na komunikacích, které vzhledem
k budoucí regulaci Velké Prahy jsou v převážné většině až dosud povahy
provizorní. Bylo proto nutno otázku vhodného dopravního spojení řešit jen
provozem autobusovým.“ Než padlo toto rozhodnutí, byla v roce 1922 navrhována také „elektrická dráha bezkolejová, autobus benzinový a akumuAutobus Laurin&Klement 545 z roku 1925
(Archiv Kovoprojektu Praha)
látorový“. Protože šlo o zásadní otázku, trvala jednání o novém dopravním
prostředku pro pražské ulice dva roky.
V neděli 21. června 1925 v 5.57 h vyjel první vůz z počáteční stanice na Čechově náměstí, kde byla konečná tramvajových linek č. 1
a 20, směrem do Záběhlic. Linka mezi Bohdalem a Záběhlicemi jela, oproti dnešnímu stavu, kratší trasou o dnes již neexistující místní
komunikaci. Teprve později začala jezdit přes křižovatku s Chodovskou silnicí. Na trase dlouhé 3,522 km byla jediná nácestná zastávka
„Na Hrádku“, u dnešní ulice Přespolní (zastávka V Korytech). Konečná v Záběhlicích se jmenovala Obecní úřad a nacházela se u můstku přes Botič u dnešní ulice U Záběhlického zámku. Jízdní doba byla 8 min. I při ranním dvacetiminutovém intervalu se tedy vystačilo
s jediným vozem, zatímco druhý byl v záloze. (Oba vozy se vždy po dni střídaly.) Nová linka byla označena písmenem A. Řidič autobusu
současně vykonával službu průvodčího. První autobusy garážovaly v Rustonce, kde ale nebyla vlastní výpravna, a tak řidič vyzvedával
výkaz jízd a jízdenky ve výpravně tramvajové vozovny v Libni.
Důvody k zavedení autobusové dopravy byly tedy vlastně stejné jako před 16 lety: zabezpečit dopravní spojení do míst, kde nebylo
zatím rentabilní stavět tramvajové tratě. Proto bylo účelem prvních autobusových linek především dopravit cestující k nejbližší vhodné
tramvajové lince. Na rozdíl od roku 1908 už nebylo provozování autobusové dopravy spojeno s technickými riziky. Vývoj vozidel od
neúspěšného hradčanského pokusu pokročil o poznání dál.
Ještě v roce 1925 vyjela na svou trasu další linka – B z Pankráce do Kunratic. Na rozdíl od „áčka“ na ní byl díky větší frekvenci i průvodčí.
O rok později Elektrické podniky rodící se autobusovou síť rozšířily o další tři linky a roce 1927 začala autobusová doprava pronikat i do
vnitřního města, aby zde po čase vznikla poměrně rozsáhlá překryvná síť.
(pokračování v dalším čísle)

Zastávka autobusové linky B Krč, nádraží v roce 1927 (Archiv DP)

Autobus Praga N č. 4 na lince D v roce 1926(Archiv DP)
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ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍCH NEHOD
se podíleli na 472 nehodách a řidiči motocyklů
zavinili 190 nehod.

Dnes povíme něco o vinících a ostatních
účastnících dopravních nehod. Vezme-li první kategorii, nejvíc nehod zavinili
v loňském roce řidiči motorového vozidla.
Vyjádřeno v procentech bylo to téměř 97 %
všech zaviněných nehod. Při nich bylo
usmrceno 43 osob, což je 77 % všech
těchto případů. Na druhém místě se řadí
dopravní nehody zaviněné chodci. Těch
bylo v roce 2004 policisty šetřeno celkem
384. Opět vyjádřeno v procentech se
jedná o 1,3 % všech evidovaných případů. Dvanáct chodců-viníků při nich bylo
usmrceno. Další pořadí je následující:
dopravní nehody způsobené technickou
závadou vozidla, závadou komunikace,
lesní a domácí zvěří, řidičem nemotorového vozidla, jiným zaviněním a jiným
účastníkem silničního provozu. U všech
těchto zmiňovaných kategorií se jedná
o méně než 1 % evidovaných dopravních
nehod. Zvláště potěšujícím ukazatelem
je rok od roku klesající počet dopravních
nehod zaviněných chodci. Například
oproti roku 2003 jich bylo o 454 méně.
Nejvíc nehod zavinili řidiči osobních
automobilů, konkrétně se jedná o 21026
případů. Dalších 3622 způsobili řidiči
nákladních automobilů. Řidiči autobusů

V roce 2004 zaregistrovala policie v Praze
celkem 3155 nehod,
kdy pachatel nehody z místa ujel. Počet
těchto nehod je oproti
roku 2003 nižší o 1208
případů. I když se může
někomu celkové číslo
jevit jako značně vysoké, je nutné si uvědomit,
že převážná část těchto
případů končí pomačkanými plechy převážně
zaparkovaných osobních automobilů
na parkovištích a odstavných plochách.
Řidič, který způsobil poškození druhého
vozidla a z místa ujel by si měl uvědomit, že svým jednáním přidělal druhému
účastníkovi množství starostí s vyřizováním škody na pojišťovně. A stačilo by tak

málo. Slušností by bylo umístit například
za stěrač poškozeného vozidla sdělení
o spojení na svoji osobu. Ale vraťme se
ještě k nehodám, kdy řidič vozidla ujel
a způsobil nehodu při níž došlo k usmr-

cení nebo zranění. Smrtelné zranění utrpěly dvě osoby. I přes intenzivní pátrání
se zatím nepodařilo nezjištěné vozidlo
ani jeho řidiče ztotožnit. Dalších 150 osob
bylo při těchto nehodách zraněno.
Cizinci s vozidly registrovanými mimo
území České republiky zavinili v loňském
roce 743 nehod tj. 2,6 % z celkového
počtu nehod zaviněných řidiči na území
hlavního města Prahy. Nejvíc nehod zavinili řidiči ze Slovenské republiky, následují
řidiči z Ukrajiny, Spolkové republiky Německo, Vietnamu a Polska.
Ještě než se podíváme podrobněji
na nehody chodců, řekneme si jaké je
rozdělení usmrcených osob podle jednotlivých kategorií. V roce 2004 došlo při
dopravních nehodách na území hlavního
města k usmrcení 26 chodců, 22 řidičů
a 8 spolujezdců. Ale teď zpět k pěším
účastníkům silničního provozu, kteří jsou
zejména v městech nedílnou součástí silničního provozu. Chodci, pachatelé ale
i poškození, měli v loňském roce účast na
825 nehodách. Oproti roku 2003 těchto
případů ubylo. Pokles byl i u sledovaných
následků. Dvacet šest chodců bylo usmrceno, 216 jich utrpělo těžké a 619 zranění lehké. Padesát šest chodců bylo v době
nehody pod vlivem alkoholických nápojů.
Šest chodců bylo usmrceno na vyznačeném přechodu, z toho v pěti případech
jim nedal řidič vozidla přednost, jak mu
to ukládá zákon. Na celkovém počtu dopravních nehod zaviněných chodci se s více než 50 % podíleli muži. U žen se jedná
o 27,1 % a dětí 17,4 %. Jako poslední to
jsou skupiny chodců s téměř 4 %.
Závěrem se podíváme na nebezpečná
místa z pohledu chodců v loňském roce.
Nejvíc těchto případů, celkem 7 šetřili
policisté oddělení dopravních nehod na
Národní třídě v Praze 1 v úseku mezi
Smetanovým nábřežím a křižovatkou Per-
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štýn. Čtyři nehody si chodci zavinili svojí
neopatrností ve třech případech byl na
vině řidič. Tři chodci zde byli zraněni těžce a pět jich utrpělo lehké zranění. K šesti
dopravním nehodám došlo v Praze 2, na
Karlově náměstí mezi Morání a křižovatkou s ulicí Resslovou, na rozhraní třetího
a desátého pražského obvodu, konkrétně
v Korunní ulici mezi křižovatkami ulic
U vodárny a Boleslavskou, v Praze 6 je to
ulice Svatovítská mezi Prašným mostem
a Vítězným náměstím. Tam je nejhorší
situace u samotného náměstí v prostoru
zastávky tramvají. Posledním místem se
šesti nehodami je Vršovická ulice v Praze
10 mezi křižovatkou s ulicí Bělocerkevskou a Kubáňským náměstím. K pěti případům došlo v Praze 2, Ječné ulici mezi
Karlovým náměstím a Štěpánskou ulicí.
I tady k převážné většině došlo v prostoru
tramvajové zastávky. Stejný počet nehod
byl zaznamenán v Praze 3, Husitské ulici
mezi křižovatkami ulic Trocnovská a Prokopova, v ulici Jana Želivského mezi ulicí
Jeseniovou a Ohradou a na Vinohradské
ulici mezi křižovatkou s ul. Jičínskou
a náměstím Jiřího z Lobkovic. Pět nehod
šetřili policisté v Branické ulici v úseku
mezi Modřanskou ulicí a Branickým náměstím v Praze 4 a v Plzeňské ulici mezi
Tomáškovou a Holečkovou ulicí. A dostáváme se do druhé poloviny pražských obvodů. Pět nehod bylo registrováno v Praze 6, Bělohorské ulici mezi křižovatkami
s ulicemi Patočkovou a Pod Královkou.
V Praze 8 je takovým nebezpečným místem
Sokolovská ulice v úseku mezi křižovatkou
s ulicí Urxovou a Švábky. Na Praze 9 je to,

a i dříve byl, úsek Vysočanské ulice mezi Proseckou a Teplickou
ulicí. A skončíme v Praze 10, Průběžné ulici v úseku mezi ulicemi
V olšinách a ulicí V korytech. Všimli jste si jedné věci? Převážná část
těchto komunikací slouží městské hromadné dopravě a jsou tam
i tramvajové zastávky, ke kterým se dostáváme přecházením částí
vozovky. A právě spěch, spolu s neopatrností, je jedním z hlavních
jmenovatelů zmiňovaných dopravních nehod chodců. Někteří se
potom snaží dostihnout stojící tramvaj nebo autobus za každou
cenu. Přebíháním mezi projíždějícími vozidly ve snaze nenechat si
ujet ten „poslední spoj“. V tomto okamžiku si ani nepřipouštějí, že
to může být to poslední co v životě ještě stihli. Na tuto situaci by
měli reagovat i samotní
řidiči. Při projíždění kolem nástupních ostrůvků
dát raději nohu z plynu
a pomalu ji přesunout
na pedál brzdy. Připomínáme to proto, že
střet chodce s vozidlem
má dopředu určeného
vítěze. Poražený, v tomto případě chodec, má
jen velmi nepatrnou šanci z tohoto zápasu
vyjít se ctí a bez zranění.
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Zahájení sezony
na lanovce v ZOO
Zahájení provozu lanové dráhy v ZOO Praha předcházela tak jako
každé jaro pečlivá příprava. Letošní dlouhá zima posunula nejenom
příchod jara, ale i termín zahájení prací na tomto z hlediska bezpečnosti cestujících náročném zařízení.

Po provedení očisty, údržby, zpětné montáže sedaček a seřízení
dráhy zaměstnanci služby technologických zařízení divize Metro, musely být zajištěny a provedeny veškeré zákonem předepsané prohlídky, kontroly a revize. Na závěr provedl Drážní úřad provozní revizi, na
jejímž základě je teprve lanová dráha způsobilá k provozu.
Stavební i technologická část zařízení lanové dráhy je v dobrém
technickém stavu a to je předpokladem bezporuchového provozu.
Přesto je součástí přípravy na provoz i kontrola záchranných prostředků a nácvik vyprošťování cestujících ze sedaček v případě nepředvídatelných situací a některých mimořádných událostí.
Po povodni se zoologická zahrada stále mění – jsou například
rozšiřovány prostory pro umístění zvířat, nebo možnosti k občerstvení
zákazníků – a tak si změny v její dolní části vyžádaly posunutí sociálního a technického zázemí lanovky mimo návštěvnickou zónu.
Navzdory obtížím s nově vytvářeným zázemím byla lanová dráha nakonec připravena k zahájení provozu v letošní sezoně včas. Snahou
všech zainteresovaných zaměstnanců služby technologických zařízení
pak je navázat na loňskou úspěšnou provozní sezonu, kdy lanová
dráha přepravila rekordních 213 095 cestujících.
Lanová dráha je v provozu denně od 10.00 do 18.00 hodin, kromě pondělí a pátků. Jízdné pro jednotlivou jízdu ve výši 15 Kč se pro
cestujícího staršího 6 let od roku 1996 nezměnilo.
Visutá sedačková lanová dráha v ZOO Praha je jednolanová
oběžná s pevnými závěsy. Její šikmá délka je 105,9m a překonává výškový rozdíl 50,1m. Lanovka má 60 sedaček o vzájemné
vzdálenosti 4,25m, což představuje časovou vzdálenost 5 s. Každá
je určena pro jednu osobu (nosnost 80 kg). Dopravní rychlost lanovky je 0,85m/s, nouzová 0,167m/s. Dopravní lano konstrukce
Warrington má průměr 28 mm a je spleteno ze 78 drátů. Doba
jízdy mezi horní a dolní stanicí je 2 min. 16 s. Pohon zajišťuje
kroužkový asynchronní elektromotor s výkonem 13 kW při 725
otáčkách za minutu. K zajištění nouzového pohonu byl instalován
spalovací motor 175 ccm.
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Lanová dráha na Petřín
Lanová dráha na Petřín má tradici stejně starou jako pražské elektrické dráhy, i když mnoho let byla mimo
provoz. Postavilo ji v roce 1891 Družstvo rozhledny na Petříně jako jednu z pražských atrakcí při Zemské jubilejní
výstavě, aby zajistila dopravní spojení k nově stavěné rozhledně. Pražané a návštěvníci výstavy se lanovkou poprvé
svezli 25. července 1891. Měla šikmou délku 396,5˝m a překonávala výškový rozdíl 102,2 m. Na rozdíl od současné lanovky byla kratší, (končila pod Hladovou zdí) a v dolní části měla i jinou trasu než dnes. Byla poháněna
systémem vodní převahy, podobně jako lanová dráha na Letné. Provoz lanovky se udržel až do počátku první
světové války. Pak musel být zastaven a po válce se ho už nepodařilo obnovit.
Před sokolským sletem, který se měl konat na Strahově v roce 1932 se myšlenkou převzetí a obnovy lanovky začaly zabývat
Elektrické podniky hlavního města Prahy. Lanovku zcela rekonstruovaly. Změnila se poloha dolní stanice a v horní části byla trať
prodloužena průlomem v Hladové zdi. Po přestavbě dosáhla šikmé délky 511 metrů při výškovém rozdílu stanic 130,45 m. Nejzásadnější byla změna pohonu na elektrický. Provoz rekonstruované lanové dráhy byl slavnostně zahájen 5. června 1932. Lanovka
dobře sloužila mnoho let. Až 7. července 1965 došlo vlivem dlouhotrvajících dešťů k podmáčení tratě a provoz byl okamžitě zastaven.
Definitivní tečku pak učinily o dva roky později velké sesuvy půdy.
Přesto se lanovka dočkala obnovení provozu. Díky nesmírné péči původních pracovníků lanovky se podařilo unikátní technické
zařízení strojovny z roku 1932 udržet v bezvadném technickém a tím i provozuschopném stavu. Po náročné rekonstrukci tratě zahájila lanová dráha na Petřín po dvacetileté přestávce opět provoz 15. června 1985. Petřínská lanovka je stále vyhledávanější turistickou
atrakcí hlavního města, poskytující nádherný výhled na Pražský hrad.
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AUTO PREMIÉRA

CITROEN C1 JEDE Z KOLÍNA

Ti, kteří den co den řeší svůj přesun automobilem z domova do práce, zůstávají zablokováni
v dopravních zácpách, marně hledají vhodné místo pro zaparkování a mají problémy s otáčením v úzkých uličkách, mohou své starosti lehce vyřešit. Řešení se jmenuje Citroen C1.

Automobil s dvěma blesky ve znaku má totiž všechny předpoklady, které jsou pro snadnou manévrovatelnost v městském provozu potřeba. Hlavně rozměry, které do délky nepřesahují ani 3,5
metru a na šířku jsou přes 1,6 metru.
Přitom všem se v tomto voze nebudete cítit nijak stísněně, protože na výšku je C1 vysoké 1,46
metru a rozvor činí přijatelných 2340 milimetrů. Přijatelný zůstává vůz také v otázce objemu zavazadelníku – 139 litrů stačí i na větší nákup.
Auto, jež si nespletete
Nejlevnější C1 lze pořídit už za 236 900 Kč. Ve výbavě tohoto provedení se nacházejí dva přední
airbagy, ABS i rozdělovač brzdné síly (EBD), systém řízení jízdní stability při brzdění v zatáčce (CSC)
či imobilizér. Dále pak vnitřní cirkulace vzduchu, příprava pro montáž autorádia, vnější zpětná
zrcátka manuálně nastavitelná z interiéru vozu, či zadní sedadlo se sklopným opěradlem.
Posilovač řízení je standardem až vyšší úrovně SX, v případě volby základního provedení X je možno jej získat za příplatek 11 000 Kč. Za příplatek 14 000 Kč je ve speciální výbavě možno získat
centrální zamykání s dálkovým ovládáním a elektricky ovládaná přední okna. Citroen nabízí u
modelu C1 také škálu originálních paketů zaručujících, že svůj vůz si ve škále aut ve městě s jiným
nespletete.
Jednička i v motoru
K pohonu 3 nebo 5dveřového vozu bude stejně jako u zbývajících modelů sloužit litrový benzinový
tříválec o výkonu 50kW (68 koní) při 6000 otáčkách za minutu a s maximálním točivým momentem 93 N.m při 3600 min-1. Ten může
být ovládán buď klasickou manuální
5stupňovou převodovkou, anebo rovněž 5stupňovou převodovkou umožňující rovněž automatický režim.
Po nákupech i do školy
C1 je spíše pro manželku, jež si
„jedničkou“ odveze děti na zájmové
kroužky a poté „odskočí“ nakoupit do
obchodního centra.
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PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ
DOPRAVA V SOUČASNOSTI
Integrovaný Dopravní systém – tento pojem je
v poslední době často skloňován, mnohdy však
chybně vykládán a za integrovaný dopravní
systém je někdy vydáváno něco, co jím ve skutečnosti není. I když se Pražská integrovaná doprava (PID) stále rozvíjí a dotváří, integrovaným
dopravním systémem bezesporu je.
Základním principem (a výhodou) integrované dopravy je
možnost uskutečnit celou cestu na jednu jízdenku. Zdá se vám
to jako samozřejmost, když jedete vlakem, tramvají, metrem, autobusem či lanovkou na Petřín, aniž by jste při každém přestupu
museli označovat novou jízdenku?
Ale ona to
ještě
relativně
nedávno
samozřejmost
nebyla a pro
cestující, kteří
dodnes mohou
používat pouze
nezaintegrované linky ozna-

čované dříve jako „ČSAD“, to může být jen
zbožné přání, pro někoho se to může i jevit
jako zcela absurdní. Dokonce ve Velké Británii,
kde došlo k radikální deregulaci a následnému rozkladu veřejné dopravy, není možné
používat jednu jízdenku ani v rámci městské
hromadné dopravy. Je tomu tak například ve
skotském městě Glasgow. Vysokou míru integrace (a spolupráce) veřejné dopravy naopak
nalezneme na mnoha místech v Německu,
kde došlo dokonce i k zapojení lodní dopravy
na jezeře Wannsee v Berlíně, jež je součástí tamějšího dopravního svazu. Kromě společného
tarifu je pro fungování integrovaného systému
nutná spolupráce a koordinace i v dalších
oblastech – bylo (a je) třeba sladit co nejvíce
přepravní podmínky, jízdní řády, způsob financování a informování cestujících.
V loňském roce byla největším přírůstkem
v Pražské integrované dopravě oblast Štěcho-

vic, která byla zapojena v červenci, což pro PID znamenalo také
vstup nového dopravce – byla jím dobříšská firma Bosák, s. r. o.
Překvapením pro všechny zúčastněné strany byla rychlost, s jakou si nově zaintegrované linky č. 338, 361 a 390 získaly nové
cestující a bylo téměř okamžitě po zahájení provozu nutné zařazovat posilové spoje. Na železnici došlo v roce 2004 k výraznému
rozšíření tzv. plné integrace – nově je možné používat i jednotlivé
jízdenky na celé trati 171 z Prahy do Berouna, na „kolínské“ trati
011 až do Peček a v návaznosti na ní i na trati 060 z Poříčan do
Sadské. S plnou integrací se železniční doprava stává pro cestující
přístupnější a atraktivnější, především v regionu tak má charakter
páteřní dopravy podobně jako metro v Praze.
V loňském roce byla zavedena také městská železniční linka
z Prahy-Libně do Roztok u Prahy. Naopak
vzhledem k tomu, že od zahájení platnosti
grafikonu 2004/2005 Středočeský kraj neobjednal provoz osobních vlaků v závazku
veřejné služby na trati 121 do Podlešína,
byla zde osobní doprava zastavena.
A kam až sahá Pražská integrovaná doprava v současné době?
Nejvýchodnějším bodem je Suchdol
u Kutné Hory, nejzápadněji je Kladno, na
severu ohraničuje PID Mělník a na jihu Libice u Nového Knína. Je obsluhováno přes
3800 km2 s téměř 1,7 milionu obyvateli,
z toho v regionu již více než půl milionu.
Ze Středočeského kraje tak je obsluhováno
přes 30 % rozlohy území, kde bydlí více než
46 % obyvatel. Největší míra integrace je
v bývalých okresech Praha-východ a Praha
-západ, kde je zapojena do PID většina
spojů. Například na příjezdu od Davle je na
hranici Prahy ve Strnadech zapojeno 81 %
spojů, na příjezdu od Říčan je v Uhříněvsi
součástí integrované dopravy dokonce 99 %
spojů. V průměrný
pracovní den je na
150 příměstských
autobusových
linkách vypraveno
4347 spojů a přepraveno 135 tisíc
cestujících.
Nejdelší linkou
PID je linka č. 381
ze Skalky do Suchdola u Kutné Hory,
která má délku téměř 55 km, z toho
40 km mimo území hl. m. Prahy.
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MĚSTSKÁ HROMADNÁ
DOPRAVA V PRAZE (MHD)
Metro je páteřní sítí MHD. Tvoří ji tři trasy s celkovou provozní délkou
53,7 km a 53 stanicemi (včetně tří přestupních uzlů). Bezbariérový přístup je možný již do 24 stanic. V roce 2004 byl uveden do provozu další
provozní úsek trasy C mezi stanicemi Nádraží Holešovice – Ládví s provozní délkou 3,9 km a dvěma stanicemi. Vlaky metra jezdí průměrnou
cestovní rychlostí 34,6 km/h při průměrné vzdálenosti stanic 1074 m.
Podle provedeného sčítání počtu cestujících v roce 2004 činil v pracovním dni podíl metra na počtu přepravených osob 43,8 % z celkového
počtu cestujících MHD. Objemy nastupujících a vystupujících ve stanicích metra jsou uvedeny na následující straně.
V roce 2004 pokračovala dodávka nových souprav vlaků metra M1, takže v provozu je již 42 vlakových souprav M1. Inventární stav vozového parku tvoří 715 vozů, provozní vozový park je 490 vozů, z toho je 265 vozů typu 81-71, 15 vozů modernizovaného typu 81-71 a 210 nových vozů typu M1.
Tramvajová síť měří 140,9 km. Z celkového rozsahu sítě tramvajových tratí je na vlastním tělese (na zvýšeném tramvajovém
pásu v komunikacích a na některých místech i v samostatných trasách, vedených mimo komunikace) 52 % tratí, 48 % tratí je
v úrovni vozovky. Průměrná vzdálenost zastávek v tramvajové síti je 529 m. Tramvajová doprava se na počtu přepravených osob
podílí 30,2 %. Vozový park tramvají tvořilo ke konci roku 968 vozů, z toho je 928 vozů provozních včetně 45 vozů tříčlánkových.
Autobusy tvoří doplňkovou síť k metru a tramvajím a zajišťují jednak plošnou obsluhu území, jednak některá důležitá tangenciální spojení zejména ve vnějším pásmu města. Provozní délka sítě na území města je 687,7 km. Průměrná vzdálenost stanic
a zastávek je 688 m. V inventárním stavu vozového parku DP, a. s. je 1321 autobusů, provozní park je 1293 vozidel. Z toho je
623 vozů standardních, 325 vozů nízkopodlažních, 292 vozů kloubových a 53 vozů je nízkopodlažních kloubových. Podíl autobusové dopravy na celkovém počtu přepravených osob je 26 %.
Lanová dráha zajišťuje spojení mezi Újezdem a Petřínem (s mezilehlou zastávkou Nebozízek). Dva vagóny na tažném laně
s obsaditelností 100 osob se pohybují po kolejové dráze 510 m dlouhé průměrnou rychlostí 6,12 km/h a překonávají výšku
130,45 m. Tažné lano s elektrickým pohonem má průměr 35,3 mm. V roce 2004 lanová dráha přepravila téměř 1,45 milionu
(zdroj ÚDI)
cestujících.

AUTA BUDOU ODTAHOVAT JEN STRÁŽNÍCI
Špatně zaparkované automobily budou v Praze od příštího roku odtahovat výhradně strážníci na svá parkoviště.
Nyní tuto práci provádějí na základě smluv s Technickou správou komunikací
i soukromé firmy, které mají parkoviště v pronájmu. „Ujednání s těmito firmami
v letošním roce končí, a městská rada proto schválila nový systém odtahování,“
řekl primátorův náměstek Rudolf Blažek.
Skutečnost, že peníze za odtažení automobilu vybírají soukromé firmy, vyvolávala
v minulosti velkou kritiku. Za odtah motorista platí 1450 Kč, další peníze, řádově
stokoruny, pak musí uhradit za stání na hlídaném parkovišti.
Pokud zaplatit nechce, například protože se domnívá, že mu byl automobil odtažen
neoprávněně, správa parkoviště mu auto nevydá. „Novým systémem se také odstraní diskuse, zda na tom vydělává soukromá firma,“ podotkl náměstek primátora
s tím, že strážníci budou zajišťovat i nepřetržité pohotovostní služby.
Od příštího roku však budou peníze vybírat přímo zaměstnanci městské policie.
„Změní se tím tok financí. Občan bude za svůj přestupek platit přímo městu, a nikoliv soukromé firmě, a celý systém tak bude samofinancovatelný,“ poznamenal
náměstek primátora Rudolf Blažek.
Strážníci v současné době provozují čtyři parkovitě pro odtažená vozidla. Z pěti
ploch pronajatých pro tyto účely soukromým firmám budou využívat
pouze dvě. Ostatní budou buď zrušena, nebo budou sloužit místním
obyvatelům.
Městská policie má však v současné době pouze deset odtahových
automobilů. V případě, že by jejich počet nestačil, najme si další
vozidla od soukromé firmy. Tu vybere ve veřejné soutěži. Skutečnost,
že některé vozy budou patřit soukromým firmám, však nic nezmění
na tom, že řidiči budou poplatek za odtah svého automobilu hradit
městské policii. Prostřednictvím strážníků by měla špatně zaparkovaná auta odtahovat i státní policie.
Podle zákona lze odtáhnout nejen automobil, který je špatně zaparkován a brání provozu. Důvodem může být rovněž takzvaný veřejný
zájem. V metropoli se jedná například o sportovní či kulturní akce
a především o čištění ulic.
„Ročně skončí na odtahových parkovištích v Praze na 45 000 vozidel,“ dodal Blažek.
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PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ KALEIDOSKOP
MĚSTO TRPÍ PRŮJEZDEM KAMIONŮ
Téměř o pětinu vzrostl v minulém roce počet kamionů, které
projíždějí hlavním městem. Vyplývá to ze statistiky Ústavu dopravního inženýrství. To znamená, že pražské ulice jsou ještě
více ucpanější, a tak i drobná porucha či nehoda nákladního
auta způsobí dopravní zácpy a mnohakilometrové kolony aut.
Dopravní odborníci však mají pro Pražany špatnou zprávu – tato
nepříznivá situace se určitě v příštích letech nezlepší.
„Růst počtu projíždějících kamionů se týká hlavně silnic, které
spojují dálnice, tedy Barrandovského mostu, Jižní spojky, Průmyslové a Kbelské ulice,“ upřesnil Vladimír Kadlec z Ústavu
dopravního inženýrství.
Řešením je obchvat
Asi nejvíce by hlavnímu městu pomohla urychlená výstavba dalších úseků okružní dálnice kolem Prahy, která se nazývá Pražský
okruh. Jenomže během minimálně čtyř dalších let se žádný nový úsek neotevře.
„Na podzim by se mohlo začít na stavbě trasy ze Slivence do Vestce. Když to dobře půjde, mohla by jezdit auta po nových
úsecích dálničního obchvatu od Slivence až po brněnskou dálnici v roce 2009,“ upřesnil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Hoření.
Více policejních kontrol?
V současné době mohou pomoci jen některá dílčí opatření, která usměrní jízdu obrovského množství
kamionů. Mezi ně patří magistrátní vyhláška, která v některých místech nařizuje jízdu kamionům jen
v pravém jízdním pruhu. Do vybraných ulic také zakazují jízdu nákladním autům dopravní značky.
Jenomže mnozí řidiči kamionů na tyto zákazy nedbají, a tak jsou na Jižní spojce k vidění situace,
kdy jedno nákladní auto předjíždí dlouhou dobu druhé a za nimi se tvoří šňůra vozů. Motoristé si
stěžují na to, že policie je nedůsledná a kontrol je tady málo. „Za prvních pět měsíců letošního roku
jsme zkontrolovali více než dvaapůl tisíce nákladních aut a potrestali téměř tisíc přestupků,“ brání
své podřízené šéf dopravní policie Pavel Švrčula.

Strážníci na Vltavě
Při srpnové povodni roku 2002 koupila městská policie narychlo
dva rafty, aby mohla zachraňovat lidi v zatopených částech Prahy.
Pomohla tak desítkám těch, kdo předtím odmítali jít do evakuačních středisek. Na raftech tehdy pomohli do bezpečí 350 lidem.
A právě tato úspěšná akce se stala podnětem k ustavení pražské
poříční policie.
Ta loni dostala od magistrátu k raftům a jednomu menšímu
člunu zbrusu nový člun Delfino 75 v hodnotě tři a půl milionu
korun. Ten je přes 8 m dlouhý a díky dvěma výkonným motorům
může pracovat celý rok. Vybaven je tak, že umožňuje záchranu
a resuscitaci osob přímo na palubě.
V současné době má poříční oddíl 8 strážníků a 4 potápěče
– a tento počet se má dále rozšířit. Všichni mají záchranářský
kurz, kurz potápění, zkoušky na plavčíka, zkoušky na řízení člunu
a ovládají základy první pomoci. A ve službě jsou od devíti ráno
do devíti večer. Jejich rajon je dán hranicemi Prahy: na jihu končí
za Zbraslaví, na severu před Roztoky. Za krátký čas už dostali
strážníci poříčního oddílu od pražských vodáků sympatickou přezdívku: říkají jim SUNAMO neboli suchozemští námořníci.
A náplň jejich práce? Především dávají pozor, aby lidé na lodičkách a šlapadlech nejezdili na Vltavě za bójky. Tady musí
ukázňovat jak domácí, tak i turisty, kteří podceňují nebezpečí
jezů. K jejich povinnostem patří i udržování volného plavebního
kanálu, kde také hrozí nebezpečí lodičkám a šlapadlům. Dále
odstraňují z řeky překážky včetně uhynulých zvířat, kontrolují výpustě splaškových vod, zda se zde nenacházejí mrtvé ryby nebo
ropné skvrny, sledují pražské loděnice a chrání je před zloději, mají na starost i pytláky a bezdomovce na březích řeky. A úřadují
nejen na padesátikilometrovém úseku Vltavy, ale mají na krku i pořádek na pražských rybnících a retenčních nádržích.
Poříční oddíl městské policie, který se zrodil z dramatu povodně, si už vydobyl pevné místo na vltavské hladině. A úspěšně rozšířil
působnost městské policie, jak loni zdůraznil primátor Pavel Bém, ze souše i na vodu.
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PARKOVÁNÍ V PRAZE

SYSTÉM ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ
TYPU P+R V PRAZE
Záchytná parkoviště typu P+R (Park and Ride – zaparkuj a jeď) umožňují kombinovat cestu osobním automobilem do centra města s prostředky pražské integrované dopravy (PID). Je to současně
jeden ze způsobů jak zvýšit podíl hromadné dopravy na přepravě. Záchytná parkoviště tohoto typu
hlavní město Praha realizuje, mimo jiné, s cílem omezit parkování přímo v centru a snížit intenzitu
automobilové dopravy v radiálních směrech. V současné době je v provozu 14 parkovišť tohoto typu
o celkové kapacitě 1511 vozidel.
Výhledově hl. m. Praha počítá s výstavbou nových záchytných
parkovišť P+R v lokalitách Skalka II, Stodůlku, Roztyly a Zličín III.
Město vítá vzrůstající zájem občanů o využití systému záchytných
parkovišť P+R, neboť se jedná o systém, který omezí dopravu
osobních automobilů v centru Prahy, kladně ovlivní životní prostředí a zvýší bezpečnost dopravy.
Všechna záchytná parkoviště P+R mají tyto standardy kvality:
1. Časová dostupnost kolejové dopravy PID je do 5 minut.
2. Umístění u stanic kapacitní kolejové dopravy (metro, tratě ČD)
s dobrou vazbou na hlavní radiální okružní komunikace.
3. Stání pro invalidy.
4. Jednotný naváděcí systém, původní statický, je postupně nahrazován systémem dynamickým, který poskytuje řidičům informaci
o reálné obsazenosti ještě před dojezdem na parkoviště.
5. Parkoviště P+R jsou oplocená, hlídaná, v provozu jsou od 4 hodin ráno do cca 1 hodiny následujícího dne (ukončení provozu
metra). Po ukončení provozu metra se parkoviště uzavírají. Za
nevyzvednutý automobil platí řidič částku 100 Kč za noc.
6. Tarifně jsou začleněna do systému Pražské integrované dopravy
prostřednictvím předplatních jízdenek a specificky zvýhodněných denních jízdenek PID.
7. Ceny za parkování na parkovištích P+R činí bez ohledu na dobu
parkování v denní provozní době 10 Kč. Držitelé předplatních
jízdenek PID nebo uživatelé, kteří mají právo na bezplatnou
přepravu, si kupují pouze parkovací lístek pro automobil. Ostatní uživatelé parkoviště (řidiči), kteří nejsou držiteli předplatních
jízdních dokladů PID a nemají právo na bezplatnou přepravu,
si v souvislosti s parkováním na parkovišti P+R musí zakoupit
spolu s parkovacím lístkem za zvýhodněných podmínek buď
přestupní zpáteční jízdenku v ceně 20 Kč nebo jednodenní síťovou jízdenku za 50 Kč. Zaplatí v den zakoupení až do ukončení
denního provozu parkoviště. Spolucestující řidiče se řídí běžně
platným tarifem Pražské integrované dopravy.
Téměř všechna záchytná parkoviště P+R umožňují odstavení kol zdarma – (B+R)
Na záchytných parkovištích typu P+R ve všech výše uvedených
lokalitách, je nabízena bezplatná služba pro cyklisty. Ten, když
přijede na parkoviště, oznámí správci parkoviště, že si zde chce
odstavit kolo. Správce mu půjčí zámek, kterým si cyklista kolo
uzamkne a klíč odevzdá správci. Ten vydá cyklistovi kontrolní kartu
oproti záloze 20 Kč. Jízdní kolo je pak vydáno na základě prokázání se kontrolní kartou. Cyklista, který si ponechá kolo na parkovišti
mimo provozní dobu tj. od 01 do 04 hod, však musí počítat s tím,
že zaplatí 100 Kč. Vzhledem k tomu, že odstavení a hlídání kol na
parkovištích P+R je bezplatné, nelze uplatnit pro cyklisty slevu na
zpáteční jízdenky v MHD. Na každém z výše uvedených parkovišť
je zatím postaven jeden stojánek pro pět kol, s výjimkou lokality
Zličín I, kde je stojan na 10 kol a Černý Most II, kde stojan je umístěn pouze na parkovišti Černý Most I. V případě zvýšeného zájmu
o tuto službu mohou být na parkovištích umístěny další stojany na
kola.
(zdroj ÚDI)
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PŘECHODY PRO
CHODCE
Pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
platí, že není dobré přeceňovat své síly, zbytečně riskovat a ohrožovat život svůj ani život ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Přechody pro chodce
Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. přinesl významné změny – ve většině případů má chodec na přechodu
pro chodce přednost. Jsou naši řidiči dostatečně ohleduplní a předvídaví? Umějí se chodci i řidiči v nových podmínkách bezpečně pohybovat? To jsou otázky, které si dnes klade každý z nás.
Přechody pro chodce z pohledu řidiče
Řidič má povinnost, s výjimkou řidiče tramvaje, umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky, proto se musí řidič vozidla přibližovat k přechodu pro chodce vozidlo zastavit, a pokud je to nutné, je
povinen před přechodem pro chodce vozidlo zastavit. Tak zní zákon. Ale realita je mnohdy úplně odlišná. Agresivita a nedisciplinovanost našich řidičů působí mnohokrát více komplikací, než by bylo nezbytně nutné.

Přitom stačí tak málo!!!! - dodržovat pravidla provozu na
pozemních komunikacích a snažit se předvídat možná rizika
Nehody na přechodech
Časté debaty o tom, že bychom měli všechno v silničním provozu předvídat,
nás vedou k myšlence, že řidič by měl vlastně předvídat i věci nepředvídatelné. Někdy je to velmi těžké, ale co říci na to, když řidič srazí chodce na vyznačeném přechodu? Že by tam jeho přítomnost neočekával? To proto, aby
na pohyb chodců upozornil. Dát přednost chodcům na vyznačených přechodech pro chodce nám musí přejít do krve stejně jako řidičům v zemích, kde
je to již po léta zcela běžné. Naprosto nepřípustné jsou případy, kdy řidič
jedoucí v jednom jízdním pruhu chodce na přechodu srazí. Nehledě na to,
že většina těchto kaskadérů překračuje povolenou rychlost 50 km/h, která
platí ve městech a obcích. Dopouštějí se tudíž dalšího přestupku.
Klimatické podmínky
Pohyb na silnici stěžují řidičům i chodcům zhoršené klimatické podmínky.
Sníh, déšť a mlha jsou příčinou mnoha dopravních nehod, neboť mnoho řidičů nepřikládá zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost a nevěří,
že kluzká a vlhká vozovka prodlužuje výrazně brzdnou
dráhu. Potom dochází k tomu, že řidič, který zpomalí
nebo zastaví před přechodem, aby dal přednost chodci,
je ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním. Tato
situace je velmi nebezpečná hlavně pro chodce. Chodec
i při špatné viditelnosti přijíždějící vozidlo většinou vidí,
řidič má však mnohem více problémů s viditelností chodce. Pokud na sobě chodec nemá pestré oblečení, kterým
na sebe při osvětlení upozorní, může řidič zahlédnut
tmavou postavu chodce na poslední chvíli.

Rodíly při brždění v různých rychlostech

Vnímání a hodnocení rychlosti
V této souvislosti je třeba podotknout, že představy většiny řidičů o tom, že předepsaná rychlost 50 km/h je nízká,
jsou mylné. Následky nehod při takto „nízkých“ rychlostech bývají smrtelné. Nicméně řidiči, kteří předepsanou
rychlost a odstup od vozidla před sebou důsledně dodržují, se stávají cílem shovívavých pohledů, či dokonce
pohrdavých posunků!!
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CYKLISTICKÁ DOPRAVA

PRAHOU NA KOLE

aneb cyklistická sezona začíná

Koncepce rozvoje základního systému cyklistických tras na území
hl. m. Prahy byla schválená jejím zastupitelstvím 29. 4. 2003.
Podle tohoto materiálu je připravováno a postupně realizováno
navrhovaných 450 km cyklistických tras. Trasy, které tvoří základní
systém, jsou zvoleny tak, aby plošně pokryly celé území hlavního
města a jsou situovány, pokud to místní poměry dovolí, do ulic
s nízkou intenzitou automobilové dopravy, na komunikace, kde je
cyklistická doprava vedena společně s chodci nebo přímo na samostatné komunikace pouze pro cyklisty. Cyklistické trasy základního systému jsou na území hlavního města značeny směrovým
dopravním značením pro cyklisty.
Do roku 2004 byly již realizovány a jsou provozovány trasy celoměstského systému cyklistických tras v celkové délce 185 km.
Z toho je přibližně třetina (63 km) vedena po komunikacích bez
automobilové dopravy, a to společně s pěším provozem, po stávajících komunikacích v parcích a sadech nebo po nově vybudovaných samostatných komunikacích pro cyklisty a chodce.
V roce 2004 byl otevřen nový úsek cyklistické stezky ve Vysočanech
podél Rokytky mezi ulicemi Nad Kolčavkou a Freyovou (1,6 km),

prodloužena cyklistická stezka podél Berounky směrem k přístavu v Radotíně (1,5 km), vybudován nový úsek společné stezky pro
chodce a cyklisty podél Botiče ve vnitrobloku Sámovy ulice mezi
ulicí Petrohradskou a U vršovického nádraží (0,5 km).

V roce 2004 byly projektově připravovány
tyto nové trasy:
-

Vjezd do Stromovky otevírá mnoho cyklistických tras směrem na Troju,
ZOO a dále podél Vltavy nebo na Letnou a Pražský Hrad , Dejvice...
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-

Troja–hranice Prahy, v délce 4 km, předpokládaný termín
realizace jaro 2005
Troja–Ďáblice, v délce 8 km
Staroměstské náměstí–Klárov–Pohořelec
Modřany–Lhotka–Cholupice–hranice Prahy,
v délce 13 km
Modřany–most Závodu míru, v délce 3 km
Okružní trasa okolo Prahy
Radotín–Černošce, cyklistická stezka podél Berounky

CYKLISTICKÁ DOPRAVA

inzerce
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UKRADLI VÁM DOKLADY?
Zloději denně číhají na tolika místech – při nákupech v supermarketu, v dopravních prostředcích i na ulicích.
Stačí pár vteřin nepozornosti a peněženka někdy s nemalou
hotovostí a doklady je pryč. Okradenému většinou zůstane
na krku spousta velkých starostí a nepříjemností. Nejvíce běhání je kolem nových dokladů. Pokud chcete minimalizovat
škody, musíte urychleně jednat.
PRVNÍ KROKY
Krádež bez odkladu nahlaste na Policii ČR.
Šance, že policisté vaše cennosti vypátrají, je sice nevelká, ale jistíte se tím pro případy, kdyby se do budoucna s vašimi doklady někdo
pokusil nelegálně manipuloval. Možností je celá řada. Zloděj si na ně může půjčit peníze od banky, nakupovat na splátky a ty nesplácet. Může s jejich pomocí založit i fiktivní firmu. A vy se o tom všem můžete dozvědět až od exekutora. Krádež proto ohlaste co nejdříve
na nejbližším místním oddělení Policie ČR v místě bydliště nebo tam, kde vás okradli. Policisté vám vydají potvrzení o ztrátě občanského
průkazu, je-li toho ukradeno více, sepíší protokol, který si také pečlivě uschovejte. Může se hodit. Za „jen ztracené“ doklady totiž hrozí
pokuty. Určitě bezodkladně informujte svůj peněžní ústav a neprodleně zablokujte platební karty, abyste co nejvíce ochránili svůj majetek. Požádejte o nový občanský průkaz. Při obíhání úřadů je to ten nejdůležitější doklad.
NOVÁ OBČANKA
Pro nový občanský průkaz se vydejte v místě svého trvalého bydliště na obecní úřad s rozšířenou působností, anebo na příslušný magistrát.
Sebou si vezměte:
- potvrzení od policie
- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm
- originál rodného listu
- oddací list, rozvodový rozsudek nebo vysokoškolský diplom, potřebujete jen tehdy pokud
došlo ke změnám oproti původním zápisům
- na místě zaplatíte poplatek 100 Kč
- novou občanku vám úřad vystaví do 30 dnů

CESTOVNÍ PAS
Pokud zloděj ukradl váš cestovní pas, můžete si nový vyřídit na stejném úřadě jako občanku. Nezapomeňte, že i pas je průkaz totožnosti. A při tom volnějším cestování v rámci EU stoupají rizika jeho
zneužití v zahraničí.
Pro podání žádosti o nový cestovní pas potřebujete:
- občanský průkaz, nebo potvrzení od policie
- jednu barevnou fotografii formátu 35 x 45 mm
- počítejte se zaplacením poplatku 200 Kč
- nový cestovní pas si můžete vyzvednout za 30 dní
A pokud pospícháte, protože zrovna odjíždíte na dovolenou?
- přidejte ještě jednu barevnou fotografii
- poplatek je v tomto případě vyšší a činí 600 Kč
- cestovní pas bude hotový do druhého dne s omezenou platností, platností pouze jeden rok

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Duplikát řidičského průkazu vystaví odbor dopravně správních agend Magistrátu. Než bude hotový, dostanete doklad
bez fotografie a jen s platností na 30 dnů, který bude platit
na území ČR.
Na úřad si připravte:
- občanku, případně potvrzení
od policie a ještě druhý doklad,
obvykle pas, nebo rodný list
- typizovanou fotografii o rozměru 35 x 45 mm
- správní poplatek 100 Kč
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PLATEBNÍ KARTY
Zneužití platebních karet je velice nebezpečné. Pokud
zloděj nemá váš PIN, nevybere hotovost z bankomatů,
ale když napodobí podpis zaplatí kartou v obchodech,
restauracích, či u benzinek. Dále hrozí i zneužití přes
internet.
Platební karty lze zablokovat telefonicky na kartových
centrech bank. Kontakty na ně jste určitě obdržely na
zvláštní kartičce při vydání karty a najdete je i na bankomatech. Blokace je placenou službou a poplatky za ni
jsou různé, záleží např.
na typu karty. Stojí od
200 Kč do 4000 Kč.
Zbaví vás však rizik jejího zneužití. Přirozeně
pokud nebyl použit PIN.

INFORMACE - RADY - ZKUŠENOSTI

O letošních letních prázdninách, tj. od pátku 1. července do středy 31. srpna včetně platí
v celé síti metra, na všech tramvajových linkách a na většině linek autobusových prázdninové jízdní řády. Tramvajová doprava bude v tomto období omezena též několika výlukami.

Metro

Intervaly mezi vlaky se v pracovní dny prodlužují o 40 až 90 vteřin vyjma linky B v koncových úsecích,
kde se intervaly prodlužují ráno na 6,5 minuty a odpoledne na 8 minut. O sobotách a nedělích se
intervaly mezi vlaky nemění.
Na lince B v pracovní dny ráno jede každý druhý vlak pouze v úseku Nové Butovice-Českomoravská,
dopoledne a odpoledne přibližně do 16.00 hodin jede každý druhý vlak pouze v úseku Smíchovské
nádraží-Českomoravská.

Tramvaje

Intervaly mezi spoji se v pracovní dny prodlužují o 2 minuty s výjimkou linky č. 9,
u níž se intervaly prodlužují o 1 minutu. O sobotách a nedělích se intervaly tramvajových linek nemění. Linka č. 7 je celodenně vedena v trase Kotlářka - Ústřední dílny DP. Linky č. 13 a 21 nejsou v provozu. V souvislosti s výlukami je o prázdninách
zrušena i linka č. 19.
Po celé prázdniny bude z důvodu rekonstrukce Sokolovské ulice vyloučen tramvajový provoz v úseku Balabenka-Vozovna Hloubětín. Tato výluka byla zahájena již 1.
června, tramvajový provoz má být obnoven 28. října. V úseku Palmovka-Poštovská
je zavedena v pracovní dny náhradní autobusová doprava X-8, v úseku Palmovka-Lehovec jezdí v nepřetržitém provozu náhradní autobusová doprava X-19.
Od 1. do 25.července včetně se uskuteční výměna poslední části kolejové konstrukce na křižovatce ulic Zenklova a Na Žertvách, provoz bude vyloučen v úseku
Palmovka-Divadlo Pod Palmovkou a v přímých směrech na uvedené křižovatce. Linky č. 8 a 24 budou ukončeny na
Palmovce, linka č. 12 pojede z Palmovky na Kubánské náměstí jako náhrada za zrušenou linku č. 19. Do zastávky Ládví
bude prodloužena linka č. 17, linka č. 15 pojede od Letné polookružně přes Vltavskou, Ortenovo náměstí a Výstaviště
zpět na Letnou, linka č. 25 též polookružně v opačném směru.
Linka č. 54 bude odkloněna na Vápenku, linka č. 55 k nádraží Libeň. V Zenklově ulici u křižovatky s ulicí Na Hrázi bude
umístěn povrchový kolejový přejezd pro ukončení linek č. 35 od vozovny Kobylisy a č. 36 z Březiněveské.
Od 26. července do ukončení provozu dne 31. srpna bude rekonstruována kolejová křižovatka Palmovka s vyloučením
tramvajového provozu v úsecích Ohrada - Palmovka a Invalidovna - Palmovka.
Linka č. 8 pojede od Podbaby jednosměrným objezdem přes Hlávkův a Štefánikův most zpět do Podbaby. Linka č. 10
bude odkloněna na Vápenku a v úseku Palmovka - Vozovna Kobylisy nahrazena linkou č. 12.
Z Kubánského náměstí přes Želivského a Ohradu na Spojovací bude prodloužena linka č. 6 jako náhrada zrušené linky
č. 19. Linka č. 24 bude ukončena na provizorním povrchovém přejezdu u zastávky Invalidovna, v úseku Palmovka-Ládví
ji nahradí linka č. 1. Linka č. 54 pojede z Palmovky k vozovně Kobylisy, linka č. 55 bude ukončena na Vápence.
Náhradní dopravu v trase Palmovka-Spojovací-Ohrada-Palmovka zajistí v nepřetržitém provozu linka X-1, mezi Florencí
a Palmovkou pojede v noci linka X-52.
Poslední prázdninovou výlukou je od 30. července do 5. srpna včetně oprava trati v Letenské ulici a na Malostranském náměstí. Linka č. 12 bude při této výluce ukončena od Holešovic objezdem přes Čechův a Mánesův most. Linky č.
18, 22, 23 a 57 pojedou přes Staroměstskou.
Linka č. 20 bude odkloněna přes Staroměstskou, Karlovo náměstí a Palackého náměstí a pojede celodenně včetně sobot
a nedělí na sídliště Barrandov. V pracovní dny ráno a odpoledne bude mimořádně v provozu linka č. 13 Smíchovské
nádraží-Sídliště Barrandov.

Autobusy

Jízdní řády se mění jen u některých linek, intervaly mezi spoji se u těchto linek
prodlužují v pracovní dny většinou v rozmezí 1 až 5 minut, výjimečně i více.
O sobotách a nedělích dochází ke změnám intervalů jen u malého počtu linek.
Linky č. 143, 168, 277 a školní linky nejsou v provozu. Linka č. 357 nejede
v úseku Hostivice, Staré Litovice-Chýně. Linka č. 155 je v provozu v pracovní
dny od 18.00 do 23.30 hodin a o sobotách a nedělích celodenně. Linka č. 199
jede pouze v pracovní dny ráno a odpoledne, linka č. 233 je v provozu jen
v pracovní dny od 5.00 do 22.00 hodin, linka č. 274 jen v pracovní dny ráno.
Na linkách č. 129, 241, 243 je mimo provoz zastávka Elišky Přemyslovny. Linka
č. 359 nezajíždí do zastávky Suchdol.
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DISTRIBUČNÍ MÍSTA:
odbory dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy, STK Bohdalec, informační centra Úřadů
Městských částí, dopravní inspektorát PČR v Kongresové, informační centra DP ve stanicích metra.

