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Anotace
Kapacitní kolejová doprava na letiště je velice důležitá. Pražské letiště v loňském roce odbavilo 16,7
miliónu cestujících, přesto toto kolejové napojení stále chybí.
Práce rozebírá variantu rychlodráhy, metra a mého návrhu dopravního řešení. Přibližuje několik
variant realizace kapacitní dopravy na letiště, zmiňuje výhody a nevýhody a porovnává cenu
jednotlivých variant.
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Letiště Praha

Pražské letiště se nachází na severozápadě Prahy. Jedná se o největší letiště v ČR, provozovatelem
je firma Letiště Praha a. s. Letiště bylo otevřeno 5. dubna 1937. Dnes má 4 terminály (Terminál 1
slouží pro odlety mimo schengenský prostor, Terminál 2 pro lety do schengenského prostoru,
Terminál 3 pro soukromé lety a Terminál 4 (součást Terminálu 3) slouží pro účely AČR a vládní letky.
V loňském roce odbavilo 16,7 milionů cestujících, 81 tun nákladu a na letišti letadla přistála a vzlétla
celkem 155 tisíckrát. Letiště také patří do čtyřicítky nejvytíženějších letišť Evropy.

1.1

Spojení centra s letištěm

V dnešních dnech zajišťuje spojení s centrem autobus linky 790 (AE) k Hlavnímu nádraží, který je
však zpoplatněn zvláštním tarifem. Pokud se však cestující chce dostat do centra města standardní
MHD, může využít linky 100, 119 a 191 spojující letiště se systémem metra. Pro letiště neplatí
principy dopravní špičky, záleží na aktuálním provozu letiště.

1.2

Linka 119

Linka 119 je vedena v trase Terminál 1 - Nádraží Veleslavín. Je provozována autobusy typu SOR NB
18 bez jakéhokoliv zásahu do interiéru. Chybí například police na zavazadla. Linka má interval cca
6/7,5 minuty v sedle 10 (aktuální zimní sezona). Linka je hojně využívaná turisty díky napojení na
linku metra A, která dále protíná důležitá pražská místa (Malostranská - přístup k Pražskému Hradu,
Staroměstská, Můstek a Muzeum), dále je velice dobře dostupný přestup na zbylé dvě linky metra.
Linka kapacitně nestačí, ze strany DPP a ROPIDu je iniciativa nasadit velkokapacitní autobusy, které
zde byly v nedávné době testovány. Bohužel toto naráží z části i na legislativu, což lze vyřešit
výjimkou pro vozidla, dále pak na politiku EVOBUSu a zejména na finance.

1.3

Linka 100

Linka 100 v trase Letiště - Zličín, kde se nachází napojení na metro. Linka má cca 15 minutový
interval a jako na lince 119 jsou provozovány vozy z výrobního závodu SORu v Libchavách. Na rozdíl
od linky 119 je ještě možnost pro zmenšení intervalu, což ovšem momentálně naráží na celostátní
problém s nedostatkem profesionálních řidičů.
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Linka 790 (AE)

Linka 790 je vedena od Hlavního nádraží na Letiště, na provozu z hlediska finanční stránky se podílí
ČD, letiště a částečně také ROPID. Na lince neplatí standardní tarif ale speciální (60 Kč - základní
jízdné a 30 zlevněné). Na linku jsou nasazovány upravené autobusy IVECO CROSSWAY LE
a upravené vozy CITYBUS, tyto vozidla mají police na zavazadla.

Obr. 1: Iveco CROSSWAY s CVR AE express
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Jak to mají na ostatních letištích?

Jak to vlastně mají na letištích v ostatních zemích? To popíši v následujících odstavcích.

2.1

Medzinárodné letisko M. R. Štefánika Bratislava

Jsem si vědom, že Pražské letiště je v několika ohledech strašně specifické, nicméně bratislavské
letiště je dost podobné strukturou spojení. Letiště sice odbaví jen necelé 2 miliony cestujících ročně,
spojení je řešeno podobně jako v Praze. Na letiště jezdí dvě linky 61 a 96, které spojují letiště
s Hlavním nádražím a sídlištěm na Petržalce. Na tyto linky jsou standardně nasazovány vozy
CAPACITY z produkce Mercedesu nebo vozy SOR NB 18. Občas se také na linkách se objeví kloubová
Karosa řady 700, které jsou v Bratislavě stále provozní.

Obr. 2: Bokorys vozu CAPACITY

2.2

London Heathrow

Londýnské letiště má 5 terminálů a ročně odbaví cca 75 milionů cestujících. Tomu také odpovídá
doprava. Na letišti se nachází dvě stanice metra a nádraží. V případě metra se jedná o modrou linku
Piccadilly line. Tato linka má přestupní vazbu na většinu ostatních linek metra a do centra to trvá
cca 45 minut. Oproti tomu sice nejrychlejším, ale nejdražším způsobem je vlak, který jede na
Paddingtonské nádraží. Doba jízdy vlaku je 15 minut a interval taktéž.
V Londýně jsem byl bohužel v době výluky metra a do centra jsme se dostávali pomocí náhradní
autobusové dopravy, dnešní situace na lince 119 by se dala s nadsázkou nazvat oproti náhradní
dopravě za tamní metro naprosto dostačující. Zpátky jsme jeli metrem, které vede z části i na
povrchu. Vzdálenost stanic metra od terminálu je celkem dlouhá, nicméně nástupiště vlaku jsou
ještě dál.
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Flughafen Wien

Poslední letiště k porovnání je to ve Vídni, které se našemu blíží obratem cestujících a tedy i
významem. Má sice 4 terminály, ovšem jeden je dvojitý a jeden v rekonstrukci. Ročně odbaví 23,3
milionů cestujících. Spojení s centrem zajišťují vlaky a autobusy. V intervalu 30 minut jezdí CITY
AIRPORT TRAIN (zelené dvoupodlažní soupravy tažené lokomotivou TAURUS), která dosáhne
stanice Wien Mitte za 16 minut. Dále bychom zde nalezli také vlaky národní železniční společnosti
ÖBB, která na letiště vypravuje Railjety, které nezřídka pokračují do ostatních měst našich jižních
sousedů.
Druhou možností je autobusové spojení, kterým to do centra trvá cca 30-40 minut a interval je půl
hodiny. Na linku jsou nasazeny nové vozy Solaris IV. generace. Důležité je také zmínit, že autobus
jezdí kolem jedné z linek metra a míjí i komplex Vienna Interntional Centre.

Obr. 3: Souprava CAT, které vozí cestující na letiště ve Vídni
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Rychlodráha na Letiště

Název dopravní stavby, který s modernizací tratě Praha - Kladno s odbočkou na letiště má
společného jen pramálo. Jedná se totiž o pouhou modernizaci tzv. příměstské železnice. Jelikož je
trať vedena v městských podmínkách, nebude moci parametry rychlodráhy splnit.
Tento projekt je již od 90. let 20. století velice diskutovaným tématem. Nemalou roli také hrají
radnice, na jejímž území by měla trať vést a v neposlední řadě určité zájmové skupiny.
Projekt byl několikrát odložen a zase navrácen na jednací stůl. Koncem roku 2011 byl vzhledem
k návrhům a připomínkám ze strany Prahy 6 zastaven, požadavky Prahy 6 byly neúměrně nákladné
a celá stavba se tak stala nefinancovatelnou. Po nekonečných průtazích se věci hnuly a v roce 2015
byla schválena varianta R1Spěš. Stavba „začala v roce 2017“ rekonstrukcí Negrelliho viaduktu. Trasa
má být koncipována jako dvoukolejná, elektrifikovaná s propustností 6 vlaků do hodiny v jednom
směru. Když uvážíme kapacitu jednotek, které by musely ČESKÉ DRÁHY pořídit pro spojení na letiště
a zahrneme osobní, spěšné a rychlíkové vlaky do Kladna, interval na letiště bude činit ve finále asi
cca 15-30 minut. Trať má být koncipovaná na rychlost 80km/h ve vybraných úsecích 120km/h.
Napojení na Letiště Václava Havla by mělo být řešeno odbočkou za zastávkou Praha-RUZYNĚ přes
zastávku Praha-DLOUHÁ MÍLE.
Investorem projektu je SŽDC. Celá trať je rozdělena do sedmi částí. V úsecích Praha-Bubny - PrahaVýstaviště a Praha-Ruzyně - Kladno žádá SŽDC o územní rozhodnutí. Další úseky jsou zatím ve stádiu
plánování a přípravy.

3.1

Jednotlivé úseky

⎯

Modernizace a dostavba stanice Praha-Masarykovo nádraží

Tato etapa obsahuje komplexní rekonstrukci stanice, rozšíření počtu kolejí z šesti na celkových 9.
Také se počítá se zvýšením rychlosti směr Praha-Libeň na 100 km/h a do stanice Praha-Bubny na 40
km/ a následně na 60 km/h. Součástí projektu je taktéž stavba nového zastřešení s výstupy na
jednotlivé peróny mezi Opletalovou ulicí a ulicí Na Florenci s pokračováním k Hlavnímu nádraží.
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Rekonstrukce Negrelliho Viadukt

Aktuálně probíhající rekonstrukce se pomalu blíží ke svému konci, ukončení výluky je plánován na
rok 2019. V rámci rekonstrukce byl vyřešen špatný stav mostní konstrukce, došlo k výměně
železničního spodku, na který naváže železniční svršek. Rekonstrukcí také prošlo sdělovací
a zabezpečovací zařízení, trakční vedení a silnoproudá zařízení.
⎯

Modernizace úseku Praha-Bubny a nové stanice Praha-Výstaviště

Jedná se opět o rekonstrukci stávající tratě. Čtyřkolejná stanice Praha, Bubny s dvěma bočními
a jedním ostrovním nástupištěm bude spojovací chodbou napojená na stanici metra Vltavská. Za
stanicí Praha, Bubny bude trať pokračovat po nově zbudované dvoukolejné estakádě. Estakáda
vede podél ulice Strojnická v dostatečné vzdálenosti od zástavby a je použita 1,5 metru vysoká
protihluková zeď. Ulici Dukelských hrdinů, která vede k Průmyslovému paláci, překovává trať po
subtilním mostním objektu, aby tuto dominantu nerušil. Za tímto mostem se nachází nová zastávka
s bočním nástupištěm pro každou kolej. Tato zastávka umožní nový a lepší přístup pro cestující do
Stromovky i Průmyslového paláce.
⎯

Vedení Dejvicemi

Část stavby, nad kterou visí nejvíce otazníků. Nejvíce problémů dělá Praha 6. Trať je vedena
povrchově ve stejné stopě ze stanice Praha, Výstaviště a od stávajícího tunelu v km 20,023 až do
hloubené stanice Praha-Dejvice. Ta bude nově vybudovaná blíže stanici metra a docílí se tím lepší
přestupní vazby metro - vlak.
Existují 4 varianty vedení do stanice Praha-Veleslavín. První je povrchová v původní stopě tratě.
Druhou variantou je trať vést v původní stopě avšak kompletně zahloubenou. Třetí možností je
varianta s názvem Ořechovka. s částečným zahloubením a částečným vedením ve stávající stopě
trati. Poslední a nejvíce přijatelnou pro občany a radnici Prahy 6 je varianta Střešovice, která veda
v celém úseku v dvou nově vyražených jednokolejných tunelech. Trať následně vyústí do stanice
Praha, Veleslavín.
⎯

Modernizace úseku Praha-Veleslavín - Praha-Letiště Václava Havla

Zdvoukolejnění a elektrifikace trati v původní stopě. Nově bude vybudována stanice Praha-Liboc.
Stanice Praha-Veleslavín bude zahloubena a pro cestující napojena na stanici metra. Stanice Praha-
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Ruzyně bude posunuta nad ulici Drnovskou. Ze stanice Praha-Ruzyně bude postavená nová
dvoukolejná trať o délce 5.5 km do stanice Praha-Letiště Václava Havla.
V tomto úseku je plánovaná maximální rychlost 80 km/h. Mezi stanicí Praha-Ruzyně a Praha-Letiště
Václava Havla se bude také nacházet stanice Praha-Dlouhá Míle, u které se bude nacházet
parkoviště P+R a stanice příměstských linek 3XX.
⎯

Ruzyně - Kladno

Modernizace tohoto úseku přinese zvoukolejnění a elektrifikaci tratě převážně v původní stopě
tratě stávající. Na trati se budou nacházet dvě železniční stanice s názvem Hostivice a Jeneč a čtyři
zastávky Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Zastávky Hostivice-Jeneček
a Pletený Újezd jsou navrženy jako úplně nové, zastávka Malé Přítočno nahradí stanici Unhošť
a bude mírně přeložena.
⎯

Kladno - Kladno Ostrovec

Poslední částí modernizace je úsek Kladno - Kladno-Ostrovec. V této poslední fázi projde trať opět
zvoukolejněním, dále proběhne modernizace stanice Kladno a stanice Kladno-Ostrovec a zastávky
Kladno-město.

Obr. 4: Kolejové spoj. PHA - Kladno/LVH

3.2

Aktuální stádia výstavby a finance

Jednotlivé úseky se momentálně nacházejí v jiném stádiu, u některých se žádá o územní rozhodnutí,
u úseku přes Dejvice se pořád jedná o konečné podobě trasy, na jedné se aktuálně staví. Cena byla
odhadovaná na 23 mld. Kč bez DPH. Poslední odhad hovoří již o 31 mld. Kč a jak je v našich
končinách zvykem, může dojít k navýšení ceny. Kdy se dočkáme dokončení je zatím otázkou.
Dodejme, že investorem je SŽDC, náklady by oproti metru nešly na vrub Prahy.
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Metro na letiště podle DPP

Úsek VI.A a VII.A počítá s pokračováním stavby ze stanice Nemocnice Motol, kde je dnes zřízeno
pouze provizorní zázemí pro obrat souprav. Jedná se o dva samostatné úseky. Úsek VI.A obsahuje
pokračování trasy ze stanice Motol přes Bílou Horu, Dědinu do stanice Dlouhá Míle. Měří 4,3 km
a podle odhadů by měl stát cca 15 mld. Kč. Úsek VII.A obsahuje pouze prodlužení ze stanice Dlouhá
Míle do stanice Letiště Václava Havla. Úsek je 2,5 km dlouhý a dle odhadů vyjde na cca 5 mld. Kč.
⎯

Stanice Nemocnice Motol

Ve stanici proběhne úprava kolejového větvení. V plánu je dosazení třetí odstavné koleje.
⎯

Stanice Bílá hora

Jedná se o raženou stanici nacházející se pod Karlovarskou ulicí v hloubce 40-50m, stanice má jeden
vestibul, který se nachází pod tramvajovou smyčkou Bíla Hora. Počítá se s možným větvením linky
a v této stanici, pro které je v této stanici provedena odpovídající příprava.
⎯

Stanice Dědina

Jediná hloubená stanice v celém úseku, nachází se téměř paralelně s Drnovskou ulicí.

Obr. 5: Vizualizace stanice Dědina
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Stanice Dlouhá míle

Stanice se nachází poblíž nákupního centra OC ŠESTKA. Jedná se o raženou stanici. U stanice se bude
nacházet kapacitní parkoviště P+R, autobusový terminál pro příměstské autobusové linky
a v budoucnu také přestupní vazba na již zmiňovanou rychlodráhu. Na autobusový terminál by se
měli převést veškeré linky dnes jezdící od stanice Nádraží Veleslavín.
⎯

Stanice Letiště - V tomto případě jsou ve hře dvě varianty

První počítá s přímým vedením ze stanice Dlouhá Míle přímo k letišti. Na letišti je navrhovaná
ražená stanice s ostrovním uspořádáním nástupišť. Jelikož je stanice koncová, za nástupištěm
následuje kolejové rozvětvení pro obrat a odstav souprav. Vestibul pro cestující by měl ústit přímo
do jedné z odbavovacích hal letiště.
Druhá varianta počítá s jednou stanicí navíc v prostorách terminálu 3. Stanice s názvem Staré letiště
počítá s hloubenou stanicí v hloubce 13,3 metrů. Vestibul ústící přímo k Terminálu 3 nabízí možnosti
pohodlného dopravního spojení zejména pro zaměstnance letiště. V úvahu se musí také brát rozvoj
území okolo letiště, stanicí metra by šlo přilákat další investory.

Obr. 6: Varianta trasování dle DPP
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Můj návrh

Jelikož doprava na letiště neodpovídá současným požadavkům, je nutné tento problém nějak
dočasně vyřešit. V následujících odstavcích bude popsán můj osobní návrh na zlepšení dopravy na
letiště.

Obr. 7: MB CAPACITY L testován DPP na lince 119

5.1

Než se postaví kolejové spojení (dlouhodobě dočasné)

Největším problémem je momentálně kapacitní přetížení linky 119. Toto by šlo celkem operativně
vyřešit pořízením kapacitních autobusů, jednalo by spíš o dočasně dlouhodobé řešení. Při úvaze, že
by stavba metra trvala cca 12 let, by bylo vozidlo adekvátně využito a po zbytek provozu (standardy
kvality stáří vozidel ROPIDu by se měly po roce 2020 snížit na 15 let) tj. cca další 3 roky “dojet“ na
některých vytížených linkách (např. 112, 136 atd.). Pro tento koncept bych doporučoval autobusy
Mercedes-Benz Capacity L o délce 21 metrů se zásadní úpravou interiéru (Obr. 8). V českých
podmínkách je však nutné získat na provoz těchto dlouhých vozidel výjimku, jelikož max. přípustná
délka je 18,75 metrů. Ze zveřejněných materiálů od ROPIDu vyplývá, že celoroční provoz vozidel by
stál 59,4 mld. Kč. Oproti tomu VH AGG 300 by provozně vyšel na 66,8 mld. Kč, tento autobus trpí
ale značnou poruchovostí, vyšší spotřebou a vyrábí se tzv. na zakázku, oproti CAPACITY, které
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vychází z CITARA a je hojně odebíráno např. Vídní a dalšími městy. Dodejme, že německé město
Hamburg, konkrétně dopravce Hamburger Hochbahn, se právě vozidel VH AGG 300 díky vysokým
provozním nákladům kompletně zbavil. Posílení stávajícího provozu je diskutabilní. Při zdvojování
spojů většina cestujících nastoupí do prvního přistaveného autobusu a druhý veze “vzduch“. Bylo
by také nutné navýšení stavu řidičů, což je v dnešní době téměř nemožné. Z hlediska
finance/kapacita vyhrává právě CAPACITY a při úpravě interiéru (dosazení polic na zavazadla) by se
jednalo o nejlepší volbu na letiště. Bohužel není vyřešeno financovaní vozidel a politika EVOBUSu je
taková, že DPP nedovolí, aby si svá vozidla servisoval sám ve vlastních dílnách. Což tuto situaci
pořídit tato vozidla komplikuje.
Provoz 21 metrového autobusu však přináší problém. Zastávkové zálivy jsou na ulici Evropská
nedostačující. Bylo by nutné jejich prodloužení na délku cca 25 metrů pro pohodlnou manipulaci
s vozem v zastávce.
V rámci zvýšení plynulosti dopravy by bylo vhodné (aspoň po dobu přepravní špičky) zavést BUS
pruhy v celé délce ulice a v obou směrech. Dále zřídit preferenční zařízení na všech SSZ na trase,
umožní to plynulý provoz po celé délce trasy.
V neposlední řadě také upravit zastávky na Terminál 1 a Terminál 2. Značná část turistů si plete,
kam autobus vlastně jede (jedná se o souběh linek na letiště a do centra v jednom zastávkovém
koridoru). Toto by šlo vyřešit pouhým přesunutím zastávek.
V pásu zastávek blíž terminálu by stavěli veškerá vozidla směr metro, popřípadě centrum. Linka 119
(viz. Obr. 9 stání E) a 790 (viz. Obr. 9 stání G) by měli každá samostatnou zastávku a linka 100 a 191
(viz. Obr. 9 stání D) jedoucí na metro B by odjížděli z jedné zastávky. Přesunout příměstské linky 319
a 322 do bývalé výstupní zastávky (viz. Obr. 9 stání C). Výstupní zastávku pro všechny autobusy,
které končí na letišti zřídit v místech, kde dneska stojí autobusy, které čekají na turisty. Tyto
turistické autobusy přesunout do míst, odkud dnes odjíždí příměstské autobusy. Předejde se tak
zmatenosti turistů, kteří jako první uvidí autobusy směr centrum.
Obdobné úpravy jsou na Terminál 2 nemožné, ale zastávka pro autobusy z centra by byla v samém
čele nástupiště, za ní by následovala zastávka pro linky 100, 191 a 319 (viz. Obr. 9 - Terminál 2, stání
B), poté zastávka pro linku 119 (viz. Obr. 9 - Terminál 2, stání A).
Tyto úpravy by na dobu překlenutí doby, než se postaví kapacitní kolejové spojení, mohou velikou
mírou napomoci zvýšení komfortu cestování a z části i tento problém vyřešit.
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Obr. 8: Řešení interiéru MB CAPACITY

Dodejme, že DPP před nedávnem vypsal na pronájem kapacitnějších autobusů výběrové řízení.
Budeme si muset ovšem všichni počkat, jak toto výběrové řízení dopadne.

Obr. 9: Grafické zobrazení úpravy rozmístění zastávek na T1 a T2
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METRO

Jako nejrozumnější mi přijde na letiště přivést metro (proč zrovna metro popsáno v bodě 4.4).
Nejlepší by bylo metro napojit za stanicí Veleslavín, trasa by vedla pod Evropskou ulicí, metro by
poté odbočilo mírně do sídliště Dědina, které by tímto obsloužilo. Dále by linka pokračovala přes
terminál 3, respektive OC ŠESTKA na Letiště V. Havla Praha. Vyražen by byl jeden dvoukolejný tubus,
v místech, kde to situace dovolí, bude trať hloubená. Vedení trasy je zobrazeno v Obr. 10.

Obr. 10: Grafické zobrazení trasovaní linky na LVH
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Stanice Sídliště Dědina

Tato stanice byla v rámci ušetření nákladů vyprojektovaná jako ostrovní. Její vestibuly se nacházejí
na obou stranách, tak aby byl snadný přístup na obě strany sídliště. Východní vestibul také
umožňuje pohodlný přestup na autobus, v blízkosti se nachází BILLA a škola se sportovním areálem.
Umístění v sídlišti je vyobrazeno na Obr. 11.

Obr. 11: Grafické zobrazení stanice Sídliště Dědina včetně vestibulů.

⎯

Stanice Terminál 3

Stanice Terminál 3 je umístěna mezi OC Šestka a samotným terminálem 3. Stanice bude jednolodní
a ražená s jedním ostrovním nástupištěm (podobný styl jako stanice na trase “C“ Kobylisy). Stanice
bude mít dva vestibuly. Jih a sever. Jižní umožní přístup do Obchodního centra Šestka, k hlavní
vrátnici letiště, SOŠ civilního letectví, také k terminálu příměstských autobusů a parkovišti P+R.
Pokud se v budoucnu postaví také tramvajová trať směr Padesátník, popřípadě až na samotné
letiště, vytvoří se tím vhodná přestupní vazba mezi všemi druhy doprav. Severní vestibul bude ústit
přímo do budovy terminálu 3. Mezi stanici Sídliště Dědina – Terminál 3 - LVH je navrhován jeden
dvoukolejný převážně ražený tubus.
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Terminál příměstských autobusů

V rámci ulevení dopravní situaci na Evropské ulici a zkvalitnění přestupu by se na dnešním poli vedle
OC ŠESTKA nacházel také přestupní terminál příměstských linek směr Kladno a Slaný, v budoucnu
také přestupní vazba na tramvajovou dopravu a v neposlední řadě také parkoviště P+R v dostatečné
kapacitě. Tímto by byl vytvořen ucelený terminál s velmi dobrou přestupní vazbou a mohl by tak
motivovat dojíždějící ze Středočeského kraje více využít služeb MHD. Tímto krokem by se ulevilo
zejména dopravní situaci v Evropské ulici.

Obr. 12: Grafické zobrazení stanice Terminál 1 a 2 včetně vestibulů.
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Stanice Terminál 1 a 2

Stanice s názvem Letiště Václava Havla Praha je situovaná pod ulicí Schengenská rovnoběžně
s budovou terminálu 2. Před stanicí se nachází k zajištění obratu souprav kolejové křížení (podobné
jaké je k nalezení ve stanici Ládví). Pouze jediný vestibul, který bude ústit do spojovací budovy obou
terminálů, umožňuje pohodlný a bezproblémový přístup obou terminálů. Umístění je vyobrazeno
na Obr. 13.

Obr. 13: Grafické zobrazení stanice Terminál 1 a 2 včetně vestibulů a výlezů
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Nutná úprava vedení

Ať už na letiště povede metro či rychlodráha, změna dopravy v okolí Letiště a Dědiny se nevyhne.
Vhodná by byla mírná redukce linek, které jsou souběžné s metrem/rychlodráhou. Dále by bylo
vhodné linky jako 119 vést přímo sídlištěm Dědina, které by tak mělo kapacitnější spojení k metru.
Tímto krokem by šlo zkrátit linku 225 pouze do úseku Velká Ohrada - Sídliště Na Dědině.

Obr. 14: Návrh linkového vedení
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Rozvoj letiště

V potaz se také musí brát rozvoj v okolí letiště. Plánuje se stavba kancelářských budov a další spíše
komerční zástavby. Tato zástavba předpokládá nárůst až 10 tisíc cestujících v oblasti, což je nutné
řešit navýšením kapacity povrchové dopravy.
V rámci zlepšení dopravní obsluhy je v plánu také prodloužení tramvajové tratě, kterou ROPID ve
svém dokumentu plánuje pouze do zastávky Padesátník. Z mého pohledu by bylo vhodné také
tramvajovou trať prodloužit až do prostor Terminálu 1 a Terminálu 2, cestující by tak měli na výběr
z více možností spojení.

Obr. 15: Návrh linkového vedení dle ROPIDu
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Shrnutí, aneb odhad na kolik by to asi tak vyšlo

Jedná se spíše o hrubý odhad vypočítaný za pomoci využití rozpočtu z posledního úseku metra V.A.
⎯

Tabulka odhadu nákladů (zaokrouhleno na mld.)

Projekt
Stavba trati
(tunely, stanice,
zab. zař.)
Dodatečné
práce

V.A - 6 km
4 stanice

Průměr 1 km

N. VeleslavínLVH - 6,4 km
3 stanice

Průměr ceny na
km podle V.A

0,3 mld.

0,1 mld.

1,4 mld.

0,2 mld.

17,9 mld.

2,9 mld.

15,7 mld.

2,5 mld.

3,8 mld.

0,6 mld.

3,4 mld.

0,5 mld.

22 mld.

3,6 mld.

20,5 mld.

3,2 mld.

Cena 1 KM

Rychlodráha
Cena 1 KM
Cca 17,5 km

2,9 mld.

Celkem Kč

Dodejme, že prvotní odhad pro výstavbu byl 18,7 mld.1
⎯

Srovnání nákladů na výstavbu jednotlivých variant

Celkem Kč
(zaokrouhleno)

Můj návrh
6,4 km
3 stanice

Cena 1 KM

Návrh
metro DPP
6,8 km
4 stanice

20,5 mld.

3,2 mld.

20 mld.

31 mld.

1,7 mld.

U rychlodráhy musíme brát v potaz, že se jedná pouze o rekonstrukci již stávající tratě a trať není
vedena pouze v tunelech.
Tabulky nezahrnují náklady související s pořízením nových vozidel a neposuzují provozní náklady.

1

Cena úseku [online]. [cit. 2019-01-27]. Dostupné z: https://www.metroweb.cz/metro/BUDOUCNOST/A/V-VIIA.htm
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Pro a proti

O tomto tématu se již řadu let diskutuje. Z mého pohledu by bylo nejvýhodnější metro, které
protíná oproti vlaku více důležitých míst. Jako příklad uveďme stanici Malostranská, Staroměstská,
Můstek, Muzeum a Náměstí Míru, nad kterými se nachází turistické cíle a přestupy na tramvajové
linky. Také směrová nabídka je jednoznačně lepší.
Také interval metra může být kratší, když vezmeme v úvahu Os a Sp vlaky směr Kladno (2-3 vlaky
do hodiny, vzhledem k redukci linek 3XX spíše 3), při propustnosti 6 vlaků do hodiny pojedou na
letiště vlaky v minimálním intervalu 15 - 30 minut. Také velice záleží na dopravci, vynášení zavazadel
do patra vozů jednotky 471 není pro cestující moc šťastné řešení, a to nemluvě ani o tom, že tyto
jednotky v Praze hojně chybí. Tento problém by se řešil vhodným pořízením jednopodlažních
jednotek upravených pro provoz na letiště o délce 100 metrů, které by šlo spřahovat do dvojic.
Problém by také mohl nastat při mimořádných událostech. Provoz linky 119 a prodlouženého metra
by spadal pod jednoho dopravce, který má pro každý svůj provoz vlastní dispečink. Tyto dispečinky
spolu spolupracují, operativně posílit linku, by tak nebyl žádný problém.
Nevýhodou metra jsou stavební práce, trať pro vlaky je vedená přibližně v tělese tratě původní.
Metro by se muselo vyrazit či vyhloubit. V mém návrhu složitě na Veleslavíně napojit na již stávající
úsek, což by si vyžádalo výluku a stavební práce navíc.
U obou variant, jak u varianty DPP, tak u té mé se musí vykoupit pozemky. V neposlední řadě je také
nákup nových jednotek, jelikož jednotek 81-71M není zrovna mnoho pro navýšení oběhů a pomalu
již dosluhují.
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Závěr
Každé má své plusy a mínusy. Můj návrh je v dnešní době těžce realizovatelný především kvůli
napojení na již stávající úsek metra. Metro by však obsloužilo sídliště Dědina a dopravilo by cestující
nejkratší trasou na letiště. Nevýhodou by bylo rozvětvení trasy a tím vzniklý pásmový provoz.
Varianta rychlodráhy je sice líbivým projektem, moc užitku nepřinese. Interval nebude nijak
zázračný a směrová nabídka poměrně omezená. Stavba sice již začala rekonstrukcí Negrelliho
viaduktu, dosud ale není vyřešené trasování Střešovicemi, fáze se většinou nacházejí každá v jiném
stádiu realizace, většinou se však připravuje dokumentace, či jedná o územním rozhodnutí, dále
není vyřešen nákup jednotek a nikdo nedokáže říct, kdy bude stavba dokončena a kolik bude ve
finále stát. Jediné, co nám ROPID dokáže říct, že linka na letiště bude označena číslem S55.
Poslední rozebíraná varianta byla varianta trasování metra podle DPP, když by se pokračovalo
s výstavbou po dokončení úseku V.A možná bychom se metrem již letos svezli. Metro si sice mírně
zajíždí, nabízí ovšem lepší provozní parametry zejména interval a směrovou nabídku (Hradčanská
a Malostranská - Hrad, tram; Staroměstská - centrum Prahy, tram; Můstek a Muzeum - Václavské
náměstí, přestup na ostatní linky metra). Variantu by ale musela zaplatit Praha.
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