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Náš projekt se týká řešení dopravní situace dvou oblastí. První je pražská – jižní část Prahy na pravém
břehu Vltavy, konkrétně čtvrtě Pínsice, Libuš, Lhotka, Kamýk a Krč. Druhá oblast je mimopražská a
navazuje na tu první, jedná se o oblast v okolí obcí Jesenice, Kamenice a Velké Popovice. Náš projekt řeší
jejich dopravní obslužnost a problémy s tím spojené.
Příměstská oblast jižně od Prahy nezadržitelně roste, silnice 603 už nyní ve špičkách nevyhovuje svoji
kapacitou. Jižní část Prahy dlouho čeká na metro a na lepší spojení do centra. Jezdí tu stovky
autobusových spojů ve špičkách (v ranní špičce za hodinu 141 spojů z Nemocnice Krč na Kačerov), a to
není ekologické ani efektivní řešení dopravní situace v této oblasti. Lidé jsou tak odkázáni na dopravní
situaci na silnicích. Jiná varianta dopravy dnes neexistuje.

Aktuální stav
Praha – oblast Krč, Lhotka, Kamýk, Libuš
Tato oblast se nachází v jižní části Prahy na pravém břehu Vltavy. Převládá zde zástavba panelovými
domy a vícegeneračními rodinnými domy. Žije tu přes 70 tisíc obyvatel, se sousedními čtvrtěmi –
Modřany a Hodkovičky má oblast přes 100 tisíc obyvatel. Tato oblast je podobná svou koncentrací sídlišť
i jiným v Praze. Jako jediná z nich ale nemá metro.
Ve zmiňované oblastí jezdí jen autobusové spoje, které směřují ke stanicím metra C Kačerov a
Budějovická. Lidé z této oblasti jsou tedy při cestě do centra odkázáni na dopravu autobus -> metro C.
Tato linka metra vede z Jižního Města přes Budějovickou a Kačerov severním směrem do centra a pak
dále na sever. Mezi stanicemi Vyšehrad a I.P.Pavlova je trasa vedena uvnitř Nuselského mostu. Most byl

dostaven roku 1973 a patří mezi nejrušnější dopravní tepny v ČR (160 tisíc aut a 177 souprav metra za
den v jednom směru), a proto je plánována jeho rozsáhlá rekonstrukce. V tomto případě by ale musel být
přerušen provoz nejvytíženější linky metra v Praze a hlavní město nemá za metro C náhradní variantu.
Tyto dva problémy, náhradní variantu za Nuselský most a dopravní obsluhu jižní části Prahy, by měla
podle vedení Prahy vyřešit plánovaná nová linka metra v Praze – linka D. Její odhadovaná cena z Písnice
na Hlavní nádraží je ale přibližně 40 miliard.
Oblast Jesenice – Kamenice – Velké Popovice
Jižně od Prahy už několik let vzniká nová zástavba. Nejvíce se staví v oblasti Jesenice. Nové domy
přibývají i v jižněji položených obcích, jako jsou Psáry, Kamenice nebo Velké Popovice. Tempo výstavby tu
ale není tak závratné jako v Jesenici a blízkém okolí.
Podle zdrojů na internetu se počet obyvatel Jesenice zvýšil za poslední 4 roky o 2 tisíce (z 5827 na 7884).
V ostatních obcích není nárůst tak markantní, v těch největších z této oblasti je to přibližně 200 až 300
nových obyvatel v posledních 4 letech.
Z dlouhodobějšího hlediska se za posledních 20 let u ostatních větších obcích v oblasti počet obyvatel
zvýšil přibližně dvojnásobně – Psáry – r.1991 1331, r.2014 3557 obyvatel; Velké Popovice – r.1991 1720,
r.2014 2666, Kamenice – r.1991 2261,r.2014 4262, Sulice – r. 1991 492, r.2014 1576. Jesenice je opět
v růstu počtu obyvatel na prvním místě, v roce 1991 měla 1758 obyvatel, dnes má už zmíněných 7884
obyvatel.
Pokud započteme všechny obce v probíráné oblasti, tedy - Jesenice (včetně Vestce, Zdiměřic a Osnice),
Psáry (Dolní i Horní Jirčany), Radějovice, Sulice, Křížkový Újezdec, Kamenice (Nová Hospoda, Želivec,
Štiřín, Olešovice, Struhařov, Skuheř a Těptín), Petříkov (Radimovice) a Velké Popovice (včetně Brtnice),
měla oblast v roce 1991 8513 obyvatel, dnes má oblast 21 525 obyvatel. Tato oblast je tedy nejrychleji se
rozvíjející oblastí v okolí Prahy. Pokud budeme vycházet ze statistik, podle kterých se nárůst počtu
obyvatel pořád navyšuje, může mít tato oblast už v roce 2030 okolo 40 tisíc obyvatel. Velká část
pracujících obyvatel, středoškoláků i vysokoškoláků dojíždí do Prahy. Avšak dopravní obslužnost této
oblasti je už dnes v ranních špičkách nevyhovující.
Shrnutí vývoje počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel
obec
Jesenice
Psáry
Kamenice
Velké Popovice
Radějovice
Sulice
Křížkový Újezdec
Kostelec u Křížků
Petříkov

rok 2014
7884
3557
4262
2666
320
1576
213
596
451

rok 1991
1758
1331
2261
1720
134
492
138
381
298

celkem obyvatel

21525

8513

V současné době protínají větší obce silnice druhé třídy s jedním pruhem v každém směru. Pokud bude
nárůst obyvytel dál pokračovat, pouhá autobusová doprava nebude dostačovat. Navíc počet autobusů se
kvůli kapacitě silnice 603 (Jesenice – Praha) nemůže donekonečna navyšovat.

V současné době v oblasti jezdí několik autobusů. K linkám uvádíme i jizdní dobu k nejbližší stanici metra
v Praze. Poměrně velkou obec Velké Popovice (2666 obyvatel) obsluhuje pouze jedna příměstská linka
363. Kromě této linky se všechny stýkají v Jesenici na silnici 603 („stará benešovská“).
326 Jesenice – Opatov: doba jízdy 17 min. zhruba 2x za hodinu, dobré ráno (ve špičce i 10 minutové
intervaly), špatné o víkendu
327 Jesenice – Opatov (přes Osnici a Zdiměřice z jihu); doba jízdy 23 minut, ve špičkách 2-3 x krát za
hodinu.
332 Jílové u Prahy náměstí - (Psáry) – Budějovická: doba jízdy 44 min. (32 min.), dobrá obslužnost ve
špičkách (7 spojů v 6-7 ráno), špatné ve večerních hodinách a o víkendu
335 Kamenice Kulturní dům – (Sulice) – Budějovická: doba jízdy 61 min. (41 min.), zhruba 20x denně,
špatné ve večerních hodinách!
337 Pyšely nám. – Budějovická: doba jízdy 64 min. (přes Kamenice, Sulice, Řehenice, Nespeky,
Jesenice,..), 4x denně, velmi málo
339 Týnec n.Sáz.,aut.st. – Budějovická: doba jízdy 62 min. (přes: Řehenice, Kamenice, Sulice, Jesenice,..)
,zhruba 1x za hodinu
362 Jílové – Budějovická: doba jízdy 36 minut (staví jen čtyřikrát v Jílovém a třikrát v Praze), 4 spoje za
den
363 Velké Popovice – Opatov: doba jízdy 52 min. (přes: Petříkov, Popovičky, Modletice, Herink,
Dobřejovice, Čestlice, Průhonice,..) zhruba 10x za den, špatné ve špičkách!
V rozmezí od 6 do 8 hodin ráno projede Jesenicí cca 40 příměstských spojů, z toho 15 na Opatov.
Jesenice
Tuto obec můžeme srovnat s třemi podobnými obcemi v okolí Prahy – s Černošicemi, Roztoky a
Hostivicemi. Všechny mají okolo sedmi tisíc obyvatel. Tyto tři obce protíná kromě autobusových linek i
železniční trať. Růst počtu obyvatelstva v těchto obcích ale není tak strmý jako v Jesenici, a je tak
pravděpodobné, že se Jesenici brzy přiblíží Říčanům, které mají něco málo přes 14 tisíc obyvatel. V této
obci ale také vede železniční trať, a to dokonce trojkolejná. Místním obyvatelstvem je hojně využívaná a
pro dopravní obslužnost této oblasti dostačuje (22 tisíc cestujících denně na lince S9).

Návrh řešení
K vyřešení problému dopravní obslužnosti oblasti Jesenice – Kamenice – Velké Popovice navrhujeme
novou variantu dopravy - železniční trať.
Trať začíná ve Velkých Popovicích a přes Kamenici, Křížkový Újezdec, Radějovice a Horní Jirčany míří do
Jesenice a do Vestce. Za ním se stáčí k Písnici, kde trať vjíždí pod zem. V úseku Depo Písnice – Nemocnice
Krč víceméně kopíruje trasu navrhovaného metra D. Za nemocnicí se pak trať vrací opět na povrch a už
po existující trati jede přes Kačerov a Vršovice na Hlavní nádraží. Zde má konečnou stanici.
Tímto návrhem by se vyřešil i problém dopravní obslužnosti příměstské oblasti v okolí Jesenice,
Kamenice a Velkých Popovic a čtvrtí na jihu Prahy (Písnice, Libuš, Kamýk, Krč). Vznikla by tak varianta
náhradní dopravy v případě výluky metra C kvůli rekonstrukci Nuselského mostu. Stavba metra D v úseku
Nemocnice Krč – Pankrác – Hlavní nádraží by tak nebyla nezbytně nutná.

Červené vyznačena pouze nová část tratě.
K projektu nás přivedly následující nedostatky
Oblast mimopražská
 Nedostatečná dopravní obslužnost oblasti vzhledem k rychlému nárůstu obyvatelstva
 Časově náročné spojení do Prahy z oblasti Kamenice a Velkých Popovic
 Silnice 603 nevyhovuje ve špičkách svojí kapacitou
 Stávající příměstské autobusové linky nemusí už za několik let stačit
 Všechny větší obce (nad 5 tisíc obyvatel) v okolí Prahy mají k dispozici i železniční dopravu, jediná
Jesenice ji nemá
Oblast pražská
 V této části Prahy chybí rychlé spojení na metro nebo do centra
 Při cestování je člověk odkázán pouze na silniční dopravu, nemůže se tak vyhnout dopravním
kolonám
 V ranních špičkách vznikají dopravní kolony v oblasti Krče, autobusy zde nabírají zpoždění
 V oblasti jezdí velké množství autobusů, neexistuje žádná ekologičtější doprava
 Stanice Kačerov má východ pouze na jedné straně Michelské ulice, cesta ze zastávky autobusu
z druhé strany ulice je tak výrazně delší. Ještě horší to pak mají cestující z nádraží Kačerov.
 Nedostatečné využití potenciálu pražských železnic.

Popis trati
Celá trať bude vedena dvoukolejně a bude plně zelektrifikovaná. V úsecích blízko zástavby při
povrchovém vedení bude obklopena protihlukovými zdmi.
Linka, která bude jezdit na trati bude zapojení do systému příměstských linek S. Označení linky bude S10
a pravděpodobně bude nejvytíženější železniční linkou v Praze.

Část Pražská
Celá dráha by začínala na Hlavním nádraží a končila ve Velkých Popovicích. Železniční úsek už je postaven
v úseku Hlavní nádraží – Kačerov.
Úsek A (Hlavní nádraží – Vršovice)
Délka: 2,8 km
Jízdní doba: 4 min
První část trati Hlavní nádraží – Vršovice je vyhovující. Z Hlavního nádraží vede trať jižním směrem a šesti
kolejemi se ubírá do Vinohradských tunelů. Za nimi jen čtyři koleje směřují na nádraží Vršovice, proto
vlaky na naší traťi mohou využívat pouza dva tubusy ze tří. Za Vinohradskými tunely se trať stáčí
jihovýchodním směrem a asi po 500 metrech přijíždí na nádraží Vršovice, které má k dispozici tři kryté
nástupiště pro pět kolejí.
Úsek B (Vršovice - Kačerov)
Délka: 3,5 km
Jízdní doba: 4 minTrať se za nádražím rozdvojuje, část vedoucí na Kačerov se opět stáčí jihovýchodním
směrem. Projíždí přes seřadiště v Michli a za ním se stáčí jihozápadním směrem ke stanici Kačerov. Celý
tento úsek je jednokolejný. Před odstavným nádražím je úsek sice trojkolejný, ale pouze jedna kolej vede
ke Kačerovu. Asi 700 metrů před Kačerovem pod ulicí Sliačská se přidává druhá kolej. Ta ale není
propojená výhybkou, a tak po ní můžou jezdit jen vlaky, které jedou z Vršovic. Nádraží Kačerov je pak
umístěna pod stanicí autobusu Kačerov ve směru do Michlí. Pokud chtějí cestující přestoupit na metro
musí se vyšplhat asi 100m po svahu do podchodu pod ulicí Michelská, který je dlouhý asi 60 metrů a je
zakončen schody. Po nich ještě musí vejít do vestibulu metra a zdoat další schody. Tato cesta zabere
průměrnému chodci asi 3-4 minuty.
Trať je vedena menším údolím od průjezdu pod ulicí Sliačskou až asi 200 m za nádraží Kačerov. Východní
svah je vyšší, převýšení na něm je 10 až 30 metrů.
Navrhovaná přestavba úseku
Pro naše účely je nutné vést celou trať minimálně dvojkolejně. Proto v tomto úseku bude dostavěna
druhá kolej v tomto úseku. Naštěstí místa je zde dost, bude postavena severně od současné jednokolejné
trati. Před Kačerovem se pouze napojí na už stávající druhou kolej pro nákladní vlaky z Vršovic.
Složitou přestavbou projde stanice metra Kačerov. Přestup je dnes pro lidi cestující vlakem zbytečně
složitý a není bezbariérový. Navíc lidé, kteří přijíždějí na Kačerov autobusem, musí chodit ještě dlouhým
podchodem, aby se dostali do metra. Z důvodu předpokládané velké vytíženosti bude mít železniční
stanice tři koleje s dvěma nástupišti. Bude nutné proto vysekat východní svah pro třetí kolej a opěrný
systém tunelu metra se musí změnit.
Kvůli lepšímu napojení metra na trať a lepšímu přestupu z autobusu na metro se musí stanice metra
„přesunout“ asi o 80 metrů východněji. Na obou koncích nástupiště bude východ, jeden vedoucí do
dnešního vestibulu, druhý na střechu dnešního tunelu metra přes údolí. Hned u nového východního
východu je autobusová zástavka ve směru na Michle. Povede tu také cesta na můstek, který překlene
údolí. Z něho by vedly schodiště a výtahy na nástupiště přestavěného nádraží Kačerov. Oba východy

z metra budou vést po schodišti a výtahem. Stanice metra i železniční zastávka Kačerov tak budou plně
bezbariérové. Konstrukce tunelu metra přes údolí musí projít přestavbou, jelikož dnes není příliš kvalitní.
Především střecha se zpevní a bude složena z několika vrstev. Teprve pak zde může být vybudován
vestibul metra.
V tunelu metra nad údolím jsou čtyři koleje, dvě z nich vedou do depa Kačerov a a k nim náležejí tři
nástupiště různých délek. Jelikož je stanice posunuta, zkrátí se výhybky mezi kolejemi do metra a
kolejemi do depa a posunou se i nástupiště. Technické zazemí se přesune do prostoru dnešní stanice,
tudíž se ušetří místo v tunelu. Zastřešení kolejí do depa se kvůli nástupištím prodlouží asi o šedesát
metrů.
Shrnutí: Celý úsek bude zdvojkolejněn. Proběhne přestavba stanice metra C Kačerov. Vzniknou dva
výstupy z metra, jeden na západní straně Michelské ulice, druhý na východní, kde bude i přestup na
přestavěné nádraží Kačerov. Vše bude bezbariérové.
Následující úsek od Kačerova až do Velkých Popovic bude vybudovaný zcela nově, protože v této oblasti
žádná železnice ani metro nevede.
Úsek C Kačerov – Nemocnice Krč
Délka: 1,3 km
Jízdní doba: cca 2 minuty
Za stanicí Kačerov vede trať asi 100 metrů po již stávající (Kačerov – Krč), poté se odpojuje a stáčí se
lehce na jihovýchod. Od této chvíle trať klesá strměji než ta nynější na nádraží Krč. Jede stále v hlubším
příkopu, kopíruje Michelskou/Vídeňskou a projíždí pod Jižní spojkou a nájezdu na ni. Za ním trať podjíždí
železnici na nádraží Krč a vjíždí tu pod zem. Pokračuje dál a u restaurace U Labuťe se stáčí pod Vídeňskou
a vjíždí na louku, která se nachází východně od ulice Vídeňská a všech autobusových zastávek
Nemocnice krč. Pod touto loukou by byla podzemní zastávka Nemocnice Krč. Stanice má dvě nastupiště
mezi nimiž vede dvoukolejná trať. Z každého nástupiště vede schodiště do vestibulu, který je nad
středem stanice. Z něho vedou tři výstupy, dva na západní stranu ulice Vídeňská a jeden na východní.
Východní slouží i pro cestující, kteří míří do jedné z největších nemocnic v ČR – do Thomayerovy
nemocnice. Na louce východně od Vídeňská je záchytné parkoviště pro cca 80 aut.
Jelikož bude stanice umístěna pod nezastavěným územím, může být hloubena povrchově. Před stanicí
jsou vyhloubené základy pro odbočky ve směru na nádraží Krč. Je tu tak připraveno možné rozdvojení
trati na metro D a trať na Kačerov. Odbočka může být ražená i pod ulicí Zálesí. Zde by mohla začínat
větev metra D, která by obsluhovala oblast s asi 50 tisíci obyvately (sídliště Novodvorská, Lhotka, Kamýk,
Modřany).

Plánek stanice Nemocnice Krč (žlutě jsou jako technické zázemí označeny i větrací šachty). V příloze v plné
velikosti.

Úsek D Nemocnice Krč – Nové Dvory
Jízdní doba: cca 2 minuty
Délka: 1,3 km

Trať se odebírá stejným směrem jako v předchozím úseku a míří k ulici Štúrova. U autobusové zastávky
Tempo pod hlídaným parkovištěm, pod ulicí Štúrova, pod nezastavěným pozemkem u křižovatky
Durychova Štúrova je umístěna podzemní zastávka. Jelikož je ve větší hloubce než u Nemocnice Krč
(autobusová stanice Tempo je o 60 výškových metrů výš než Nemocnice Krč), je ražená. Přístupová
šachta při stavbě trati může být z nezastavěného pozemku u křižovatky Durychova a Štúrova.
Stanice Nové Dvory má opět jeden vestibul nad středem stanice. Od něho by vedly výstupy na povrch
k autobusové zastávce Tempo a to z obou stran ulice Štúrova. Zastávka Tempo má prodloužené
nástupiště, můžou zde tak zastavit i dva autobusy a nebudou tak ráno blokovat provoz na silnici. Jižně od
stanice je vybudované záchytné parkoviště pro cca 15 aut.

Úsek E Nové Dvory – Libuš
Jízdní doba: cca 1,5 minuty
Délka: 1,2 km
Trať dál pokračuje pod zemí a podjíždí sportovní centrum Domyno, poté už jen kopíruje ulici
Novodvorská ze západního směru a před autobusovou zastávkou Pavlíkova je umístěna stanice (opět
podzemní). Výlez je pouze na jižním konci stanice, nad kterou je opět umísteň vestibul, z něho pak vedou
dva východy k autobusové stanici, opět z obou stran ulice Novodvorská. Ke stanici Libuš vede cesta pro
pěší z ulice K Jezírku. Je určená pro cestující z oblasti ulice Libušská (později Vídeňská) a z autobusové
zastávky U Zvoničky, od které je stanice vzdálena jen 300 metrů.

Stanice je umístěna na volném prostranství vedle ulice Novodvorská, proto může být hloubena
povrchově. Jelikož je pravděpodobné, že na tomto prostranství, které má 7,4 ha, vyroste v budoucnu
nová zástavba, je stanice uzpůsobena tak, aby mohl v budoucnu vzniknout i severní vestibul. U stanice je
menší zaáchytné parkoviště.
Úsek F Libuš – Sídliště Písnice
Jízdní doba: cca 2 minuty
Délka: 1,4 km
Za stanicí Libuš trať opouští Novodvorskou a podjíždí bloky rodinných domků směrem na Písnici. Vede
pod ulicí Meteorologická a pozvolna se stáčí jihovýchodním směrem pod sídlištěm Písnice približně
v azimutu 130 stupňů. Za odborným účilištěm pod ulicí Libušská je umístěna poslední podzemní stanice –
Sídliště Písnice.
Stanice je umístěna za SOU pod ulicí Libušská a pod loukou, která se nachází východně od sídliště.
Východ pro cestující je jen na severním konci stanice. Nad východem je vestibul, z kterého vedou výstupy
na obě strany ulice k zastávce autobusu Sídliště Písnice. Jelikož je stanice umístěna pod volným
prostranstvím může být hloubena povrchově. Na louce u stanice je postavené menší záchytné parkoviště
pro asi 80 aut.
Úsek H Sídliště Písnice – Depo Písnice
Jízdní doba: cca 1,5 minuty
Délka: 1,2 km
Trať se stáčí po louce trochu jižnějí (azimut asi 160 stupňů) a ubírá se pod Kunratickou spojkou a stále
mírně stoupá (na Sídlišti Písnice je umístěna jen 5-10 metrů pod zemí). Železnice podjíždí část Písnice s
místním názvem V zákopech a vjíždí na pole položené východně od Jesenice. Zde už vyjíždí na povrch a v
„prohlubni“ je umístěna poslední zastávka v pražském úseku Depo Písnice. Stanice má nástupiště vždy
z jedné strany trati, nad kterou vede lávka pro pěší. Pro lepší dostupnost pro pěší z Písnice je
prodloužena ke stanici ulice U jednoty.
Východně od zastávky je umístěno depo pro soupravy na trati. V budoucnu bude připraveno i pro
soupravy metra, kdy bude depo rozšířeno o další budovy.
Jichovýchodně od stanice je zřízena nová konečná stanice s točnou pro příměstské autobusy ze Zvole a
z Dolních Břežan – 331 a 333. Je zde vybudované i velké záchytné parkoviště (kapacita cca 250 aut) pro
lidi, kteří cestují z mimopražských oblastí autem a po Praze se pak chtějí pohybovat pomocí MHD. Další
parkoviště je vybudované v prostoru depa pro zaměstnance trati. K železniční zastávce pak vedou dvě
nové dvouprodové silnice. Jedna od ulice Libušská jižně od Písnice, druhá pak od spojky Vestce a
Pražského okruhu.

Mimopražský úsek
Celý mimopražský úsek je opět dvoukolejný. Je veden po povrchu a většinou po poli (část trati v lese).
Kvůli terénu tu jsou tvořeny náspy nebo trať vede pod úrovní okolního terénu. U zastavěných oblastí jsou
postavěné protihlukové stěny (např. U Jesenice nebo Horních Jirčan).

Depo Písnice – Vestec
Jízdní doba: cca 3,5 minuty
Délka: 3 km
Z Depa Písnice je trať vedena opět nad zemí a a zachovává směr až k Šátalce, po cestě přetíná spojku k
Pražskému okruhu, kde je vybudován podjezd. Trať po přetnutí Vesteckého potoku vede rovně za
průmyslovým areálem (který je podél Vídeňské ulice) až k silnici vedoucí z Vestce na Hodkovice. Silnice je
přetnuta v mezeře mezi dvěma areály. Zde se nachází zastávka Vestec Šátalka. Zastávka je menší a je
vybudována pod úrovní silnice. Ta je využívána jako spojnice obou nástupišť.
V oblasti Jesenice jsou dvě možné varianty. Ta první je levnější, ale je ve větší docházkové vzdálenosti ze
Zdiměřic a severní části Jesenice než varianta B. První varianta má více prostoru na výstavbu
autobusového nádraží, které by tak vyrostlo hned u hlavní silnice. U varianty B by to bylo ve větší
vzdálenosti a navíc by autobusy musely projíždět celou Jesenici.
Varianta A
Vestec – Jesenice, Budějovická – Jesenice, Autobusové nádraží (západní okruh)
Jízdní doba: cca 2,5 minuty
Délka: 2,4 km
Trať vede téměř rovnoběžně s ulicí Budějovickou po poli západně od Jesenice. První zastávka v Jesenici se
nachází na okraji za novostavbami cihlových domů na místě zvaném „V roháči“. Zastávka je tvořena
jedním nástupištěm z každé strany trati a malými dvěmi čekárnami s informacemi o odjezdu vlaků. Toto
místo není vybráno náhodně, jelikož se nachází v blízkosti autobusové zastávky Jesenice Bytovky a je
velmi dobře situováno z hlediska docházkové vzdálenosti pro obyvatele. V danné lokalitě cca v okolí 500
metrů je velmi husté osídlení (řadové domky přes silnici, panelové domy u zastávky).
Dále trasa pokračuje západně od Jesenice, podjíždí Zbraslavskou ulici, a pokračuje směrem k Horním
Jirčanům. Zde se nachází zastávka Jesenice, autobusové nádraží. Zastávka je větší než předchozí, jelikož
je zde počáteční a konečná zastávka některých železničních spojů a autobusové nádraží, které je využito
také jako konečná zastávka autobusů. Je zde zřízena čekárna s občerstvením, WC a pokladnou, nacházejí
se tu také zaměstnanecké prostory. Zastávka je pro cestující spojena chodníkem od supermarketu Lidl,
který se nachází na hlavní silnici (603). Zastávka je popsána později.

Železniční stanice jsou vyznačené fialově, dráha červeně a příjezdové silnice svělte modře. Nádraží
Budějovická je zakroužkováné zeleně a autobusové nádraží s železniční stanicí je zakroužkované modře.
Varianta B
Vestec - Jesenice – Jesenice, Zdiměřice (východní okruh)
Jízdní doba: 4 minuty
Délka: 3 km
Trasa vede kus za Šátalku a následně se stáčí východním směrem a podjíždí kratším tunelem
Budějovickou ulici a okolní zástavbu cca 70 m severně od čerpací stanicí. Asi 250 m za tunelem je
vybudované autobusové nádraží a železniční stanice. Poté trať obloukem kopíruje Jesenici zhruba ve
vzdálenosti 50-100 m do zástavby. Za zástavbou Mladíkov se stáčí jižněji a přetíná Jesenický potok a
Hrnčířskou ulici. Zde je zastávka Jesenice, Zdiměřice. Zastávka je logicky umístěna přímo mezi zástavbami
Jesenice - Mladíkov a Zdiměřice, tak aby cestující měli na vlak co nejblíže. Z obou stran k zastávkám
přiveden chodník a cyklostezka, je zde vybudována i nová autobusová zastávka.

Autobusové nádraží Jesenice
V Jesenici vznikne zcela nové autobusové nádraží. Jeho součastí budou dvě zastřešené nástupiště pro
autobusy, parkoviště pro autobusy (pro cca 12 vozů) a záchytné parkoviště pro 100 aut a a nádražní
budova, která slouží i železniční zástavce v Jesenici. Ráno zde budou začínat některé spoje, večer pak
končit (posílení úseku Jesenice – Praha), proto má nádraží tři koleje.
Konečnou stanici zde budou mít linky 428 příměstské linky 326,327,332,335,337,339 a 362, které tak už
nebudou příměstské, protože nebudou jezdit na území Prahy (kromě 326, 327 a 330). Jejich číslování ale
zůstane pro přehlednost zachováno. Jediná linka, která bude nádražím jen projíždět je 444.
Vybudováním autobusového nádraží v Jesenici vznikne centrální přestupní uzel pro jižní pražskou
příměstskou oblast. Lidé budou mít snadný přestupní uzel na novou železniční trať nebo naopak z trati na
všechny autobusy po okolí. V budoucnu sem mohou vést i další linky, např. z Dolních Břežan, z Libeře
nebo z Popoviček.

Ráno ve špičce mezi 6. a 8. hodinou raní zde končí 25 spojů ve směru do Prahy, 15 spojů do Prahy tu
naopak začíná (326 a 327).

Jesenice – Horní Jirčany
Varianta A Trať vyjíždí z autobusového nádraží Jesenice
Jízdní doba: cca 3 minuty
Délka: 2,6 km
Trať z autobusového nádraží Jesenice přímo za zastávkou zajíždí pod úroveň terénu a je vedena pod
kruhovým objezdem, poté obloukem objíždí mimoúrovňou křižovatku, kde se kříží silnice 603 a Pražský
okruh. Trať je vyvedena na úroveň terénu před Pražským okruhem, který nadjíždí. Dále vede rovnoběžně
se silnicí 603 ve vzdálenosti asi 400 m východně od ní.
Po 1,5 km je zastávka Horní Jirčany. Umístění této zastávky je zvoleno na konci zástavby rodinných domů
na křižovatce ulic „U lesa“ a „Mechová“. Zastávka je pojata velmi jednoduše opět je zde malá čekárna a
nástupiště z obou směrů. Nástupiště spojuje podchod.
Jesenice, Zdiměřice – Horní Jirčany
Varianta B Trať vyjíždí ze zastávky Jesenice Zdiměřice
Jízdní doba: 4 minuty
Délka: 3 km
Trať pokračuje jihovýchodně směrem na Horní Jirčany. Po 500 metrech přetíná Říčanskou silnici a
pokračuje dále jižně přes Pražský okruh. Po přetnutí Pražského okruhu trať již kopíruje trasu ve variantě
A až do Horních Jirčan.
Horní Jirčany – Radějovice

Jízdní doba: 1,5 minuty
Délka: 1,1 km
Ze zastávky Horní Jirčany trať vede dále téměř rovnoběžně se silnicí 603 až k Radějovicím, kde je
umístěna další zastávka. Zastávka Radějovice je umístěna cca 250 m od centra obce u hlavní silnice.
Zastávka je tak velmi dobře dostupná. Opět jsou zde v obou směrech nástupiště a malý přístřešek.
Radějovice – Křížkový újezdec
Jízdní doba: 3 minuty
Délka: 2,6 km
Trať je plánována obloukem po vrstevnici cca 450 m. n. m. tak, aby železnice nepřekonávala moc velké
převýšení. U Samkova rybníka se trať stáčí na jih a vede až k hlavní silnici ke Křížkovému Újezdci, kde je
opět zastávka stejně jako v Radějovicích. Zastávka je umístěna pod úrovní terénu, aby pak pro trať nebyl
následující svah tak strmý. Nad stanicí vede silnice, která je používaná i jako spojnice mezi oběmi
nástupišti. Na těch jsou opět měnší čekarny s lavičkami.
Křížkový újezdec – Petříkov – Velké Popovice
Jízdní doba: 5 minut
Délka: 4,5 km
Trať je vedena dál jižním směrem a poté obloukem okolo Želivce, v kterém je železniční nádraží
Kamenice s autobusovou zastávkou. Za stanicí se trať stáčí východním směrem nad Štiřínským rybníkem.
Dále vede stále rovně okolo Všedobrovic a Petříkova podél silnice 107 až do Velkých Popovic, kde je
konečná stanice. Toto nádraží je umístěno severně od Ringhofferovy ulice a má pět kolejí, protože zde
budou vlaky končit a začínat. Může zde tak čekat několik vlakových souprav najednou.

Trať u Kamenice (Želivec) a Křížkového Újezdce – železnice je vyznačena červeně, železniční stanice
Křížkový újezdec zeleně, stanice Kamenice fialově. Příjezdové silnice ke stanici jsou vyznačeny světle
modře, nové parkoviště a autobusová zastávka pak červeně

Shrnutí
Nová trať v Praze a v okolí Jesenice, odbočka z trati 210 (Praha – Vrané nad Vltavou), nová linka S10
Celá trať dvoukolejná a s trakcí.
Jízdní doba: 36 minut
Délka: 28 km

Změny autobusových linek kvůli trati
Část pražská
Většina lidí z oblasti Písnice, Libuše a Nových Dvorů směřuje při cestování MHD na metro (Kačerov,
Budějovická). Tuto úlohu bude plnit nová trať, proto mohou být některé linky zrušeny nebo intervaly
mezi jednotlivými spoji prodlouženy. Ušetří se tak peníze za provoz linek a částečně se tak uvolní
dopravní tepny v těchto oblastech, především v ranních a večerních špičkách.
Příměstské linky 331 a 333 jsou ukončené u železniční stanice Depo Písnice. Mírně se tak zlepší ranní
provoz v oblasti Písnice a Libuše. Ušetří se i za provoz linek.
Příměstské linky 332,335,337 a 339 už nebudou jezdit na území Prahy, všechny budou končit na novém
autobusovém nádraží Jesenice. Přibude ale nová linka 330 v úseku Jesenice – Budějovická. Ve špičce
bude jezdit pět až šest spojů za hodinu a linka tak vyplní mezery mezi vlakovými spoji na trati. I přes
zavedení nové poměrně frekventované linky 330 se ulehčí dopravní situaci v ulici Vídeňská a na silnici
603 v úseku Jesenice – Praha.
Linka 113 skoro úplně kopíruje trať. Začíná v Písnici a pokračuje po Libušské ulici až k Novým Dvorům.
Poté pokračuje dál po Štúrově až na Krč k nemocnici a poté ke Kačerovu. Ulice Libušská sice není plně
obsloužena tratí, ale obyvatelé v okolí Libušské mají stanice v dochůzkové vzdálenosti 300 – 1000 metrů.
Navíc zde nebydlí ani tisíc obyvatel. Sice na trase 113 ubydou dvě příměstské linky, ale obyvatelé zde
obslouží trať, proto můžou být některé spoje 113 zrušeny.
Všechny spoje z Písnice jsou ponechány, ale od Sídliště Písnice se ruší 12 spojů v rozmezí 6-9 hodin ráno
(dnes 5-8 minutové intervaly). Vrozmezí 14-20 11 spojů, 4 spoje pak mimo špičky – celkově tedy 27 spojů
v jednom pracovním dni směrem do centra. Ušetří se tak za provoz linky a ve špičkách se částečně uvolní
Libušská, Štúrova a křižovatky v Krči.
Oblasti jižně od Ikemu se trať přímo netýká. Jelikož ulicí Videňská už příměstské spoje jezdit nebudou
(popsáno později). Dopravní obslužnost této oblasti se zhorší, proto přibudou čtyři spoje na lince 114
v ranní špičce (6-8 hodin) ve směru na Kačerov, a čtyři spoje odpoledne v rozmezí 17-19 hodin, intervaly
se tak sníží z 30 na 15 minut. Oblast obsluhuje ještě linka 193, která má ve špičkách intervaly ráno 6-7
minut a večer - 7-8 minut. Tato linka je dost frekventovaná, proto bude její jízdní řád ponechán.
Linka 189

Linka obsluhuje sídliště Kamýk, kde i začíná. Po třech zastávkách se ale už stýká s tratí a tu kopíruje až na
Kačerov. Jelikož není ale hustě obydlené sídliště Kamýk plně v dochůzkové vzdálenosti stanice Nové
Dvory, budou zrušeny jen tři spoje v rozmezí 6-8 ráno.
Linka 197 jezdí z Jižního Města přes Sídliště Písnice, Libuš a sídliště Novodvorská dál na Smíchov, proto se
omezení této linky nedotknou. Nekopíruje totiž směr tratě.
Linka 215
Linka začíná jednu zastávku před stanicí Libuš a poté kopíruje trať až na Kačerov. Některé zastávky jsou
ale v delší docházkové vzdálenosti k zastávkám tratě. Spojů je zde ale zbytečně moc, proto bude zrušeno
8 spojů v rozmezí 6-9 ráno a 10 spojů do 14-20. Mírně se ulehčí provozu křižovatkám v Krči a u
nemocnice.

Shrnutí
V Praze se na linkách 113, 189 a 215 zruší některé spoje, ve směru ke Kačerovu asi přes 50 spojů
v jednom pracovním dni. Naopak přibudou čtyři spoje u linky 114. Linka 193 a 197 zůstane beze změn.
Pražské prostředí úplně opustí linky 332,335,337,339, linky 331 a 333 budou končit už v Písnici. Přibude
ale jedna nová příměstská linka 330 ve špičkách s intervaly cca 10-15 minut. Bude vyplňovat „hluchá
místa“ na trati pro obyvatele Jesenice a Vestce.
Úprava příměstských linek
Linka 326 a 327 jezdí z Jesenice na Opatov. Každá linka jede v Jesenici trochu jinou cestou, ale v Hrnčířích
už se setkávají. Tyto linky nekopírují trať a pro cestující směřující do jihovýchodní části Prahy je toto
spojení rychlejší než po železnici. Z tohoto důvodu jsou obě linky zachovány a intervaly se nemění. Jsou
ale pozměněny počáteční stanice v Jesenici, obě začínají na novém autobusovém nádraží.
Přibude nová linka 330, která bude jezdit z autobusového nádraží v Jesenici přes Vestec do Krče a pak
dále na Budějovickou. Bude vyplňovat „hluchá místa“ na trati. A ve špičkách bude jezdit cca v intervalech
10-15 minut. Mimo špičky pak jednou až třikrát za hodinu.
Linka 332 jezdí z Jílového přes Psáry do Jesenice. Poté častečně kopíruje trať, pokračuje totiž po Vídeňské
do Krče a poté na Budějovickou. Je to jediná spojnice pro třítisícové Psáry k trati. Intervaly na lince proto
budou ponechány, ale linka bude ukončena na novém autobusovém nádraží Jesenice. Výrazně se tak
zkrátí trasa linky a zmenší se tak provoz na silnici 603.
Linka 335 nemá pravidelnou trasu a každý spoj jezdí trochu jinudy. Počáteční zastávkou je Kamenice,
Kulturní dům. Trasa linky se tedy sjednotí, bude začínat na stejném místě a pojede přes Skuheř do
Kostelce u Křížků, z něho do Nechanic přes Chouťounský potok. Poté najede na silnici 603, projede Sulici,
Horní Jirčany a přijede na autobusové nádraží Jesenice, kde bude její konečná zastávka.
Od pěti do sedmi ubyde šest spojů, ale jeden bude přidán v rozmezí 7-8 ráno. Od 13-17 budou zrušeny tři
spoje. Ve směru do Kamenice pak bude zrušeno pět spojů.

Linka 337
Dnes jezdí linka ze zastávky Kamenice, Kulturní centrum (několik spojů z Pyšel) a pak dále po silnici 603
přes Horní Jirčany až do Jesenice. Trasa linky přes Kamenici zůstane plně zachována, akorát přibude nová
zastávka v Želivci. Autobus zde uhne z 603 po nové silnici k železniční stanici Kamenice. Zde bude

zastávka autobusu, který se otočí a vrátí zpět na hlavní silnici. Na křižovatce silnici 603 a silnice do
Křížkového Újezdce linka odbočí doprava a obslouží Křížkový Újezdec a Radějovice (včetně Čenětic a
Olešek). Za Sulicí se vrátí zpět na silnici 603 a po té dojede až do Jesenice, kde na autobusovém nádraží
bude její konečná stanice.
Ve směru do Prahy budou zrušeny tři ranní spoje a pět spojů v době 14-23, v opačném směru tři spoje ve
večerní špičce. Do Jesenice tedy bude jezdit deset spojů v pracovním dnu, z toho sedm bude začínat
v Pyšelích (dnes jen čtyři, dva přibudou do ranní špičky), zbytek v Kamenici.
Linka 339 dnes jezdí z Týnce nad Sázavou do Kamenice, a pak po silnici 603 do Prahy. Trasa linky zůstane
zachována, akorát bude ukončena opět jako ostatní příměstské linky dříve v Jesenici. Jelikož se linka
obsluhuje Týnec a jeho okolí, kterého se trať netýká, bude zachován i počet spojů.
Linka 362 jezdí dnes z Jílového do Prahy. Má jen několik zastávek a to čtyři v Jílovém a tři v Praze. Tato
expresní linka by byla ukončena na autobusovém nádraží v Jesenici. A její zastávky v Jílovém i intervaly by
byly ponechány.
Linka 363 jezdí z Velkých Popovic do Petříkova, poté ale zcela opouští trasu trati a jede přes Modletice a
Čestlice na Opatov. Z těchto důvodů zůstane linka nezměněna.
Shrnutí příměstských linek
Většina linek bude zkrácena o podstatnou část trasy a bude ukončena na autobusovém nádraží
v Jesenici. Cílem této myšlenky je ulehčení dopravní situaci na silnici 603 (dále Vídeňská a Michelská).
Ušetří se tak i za provoz linek a sniží se emise z výfukových plynů autobusů.
Linky mimo PID v oblasti trati
428
Spojuje Jesenici Modletice a Říčany. Tato linka nekopíruje trať, ale bude ukončena na autobusovém
nádraží. Intervaly zůstanou stejné.
442
Linka dnes projíždí celou Jesenici, např. okolo ZŠ. Některé spoje končí ve Zlatníkách. Všechny spoje
budou končit ve Zlatníkách. Linka tak přivede obyvatele Jesenice k trati na zastávku Jesenice, autobusové
nádraží (především studenty místní ZŠ) a navíc se stane trať lépe přístupnou i pro obyvatele ZlatníkůHodkovic.
444
Dnes tato linka spojuje Kamenici a Jílové u Prahy. Je jedinou autobusovou linkou, která obsluhuje část
Kamenice Těptín. Linka bude prodloužena ze své dnešní konečné až k železniční stanici Kamenice.
Prodlouží se tak z 8,5 km na necelých 11km. Intervaly budou ponechány a vznikne tak přímé spojení
k trati pro obyvatele Jílového (pro ty spíše na cestování do oblasti Velké Popovice, Křížkový Újzedec),
Skalska a Těptína. Dále linka posílí spojení z Kamenice na železniční stanici. Zastávka totiž není pro celou
Kamenici v komfortní docházkové vzdálenosti. Pro většinu obyvatel je to déle než kilometr pěšky (z
některých částí až tři kilometry).
461
Linka dnes jezdí z Kamenice přes Velké Popovice a Kunice do Strančic. Bude zkrácena a konečná stanice
bude u železniční zastávky Kamenice. Linka slouží především k dopravnímu spojení oblasti Popovic, Kunic
a Vidovice k trati 221(220) na Říčany a dále do Prahy. Jelikož ale bude pro obyvatele Popovic lepší spojení
do Prahy po nové železnici, je pravděpodobné, že v úseku Kamenice – Velké Popovice nebude linka tak
využívána, proto zde bude jezdit jen polovina spojů. Všechny spoje pak budou jezdit v úseku Velké
Popovice, Todice – Strančice.

Shrnutí
Trasy většiny linek budou ponechány. Jen 444 je prodloužena k železniční zastávce v Kamenici a linky 428
a 442 jezdí přes novou zastávku Jesenice, autobusové nádraží. Polovina spojů linky 461 je zkrácena o
úsek Kamenice – Velké Popovice.

Vlaky na trati
Vlaky musí splňovat dvě podmínky – mít velkou kapacitu (větší soupravy okolo 1000 cestujících) a být
jednopatrové kvůli výšce tunelu. Dále by délkou měli odpovídat budoucím soupravám metra D, aby měly
nástupiště v podzemních stanicích rozměry ideální pro metro i vlak zároveň.
Možnou variantou jsou vlaky od výrobce Sadler Rail, typu FLIRT 3 s elektrickou trakcí. Ovšem jejich cena
není na české poměry zrovna nejnižší. Kapacitou a rozměry ale vlaky zcela vyhovují. V případě využití
bude zrušena první třída a vlak bude mít větší kapacitu, přibližně 850 - 900 osob. Ve špičkách by se
používala šestivozová verze s již zmíněnou kapacitou, mimo ně pak čtyř vozová s kapacitou 565 cestujích.
Tento typ patří mezi nejmodernější příměstské vlaky v Evropě.

Vlak Stadler Flirt 3, na trati jezdí šesti a čtyřvozové verze.

Intervaly na trati
Velké Popovice – ve špičkách 20-30 minut
Jesenice - 10-20 minut
Depo Písnice - 5-10 minut

Velké Popovice do Prahy
ráno (4:30 – 6:00)
ranní špička (6:01 – 8:00)
zbytek dne (provoz do 22:30)

intervaly 50-40 minut
intervaly 20-30 minut
intervaly 40-70 minut

Ve směru do Prahy tedy celkem 21 spojů

3
5
13

V opačném směru pak intervaly 40-20 minut v rozmezí 15-19 odpoledne, ráno a mimo špičku (4-15)
intervaly 70 - 40 minut, večer 40 – 70 minut (poslední vlak do Popovic v 23:30) – celkem 24 spojů
Jesenice (autobusové nádraží)
ráno (4:20 – 6:00)
ranní špička (6:01 – 8:00)
zbytek dne (provoz do 23:00)

intervaly 30-40 minut
intervaly 10-20 minut
intervaly 30-50 minut

4
9
21

Ve směru do Prahy celkem 33 spojů
V opačném směru pak intervaly 15-30 minut v rozmezí 15-19 odpoledne, ráno a mimo špíčku (4-15)
intervaly 30-60 minut, večer pak 30-60 minut – celkem 34 spojů
Depo Písnice (směr do centra)
ráno (4:30 – 6:00)
ranní špička (6:01 – 8:30)
zbytek dne (provoz do 23:00)

intervaly 10-30 minut
intervaly 5-10 minut
intervaly 10-30 minut

5
22
60

Ve směru do centra tedy celkem 86 spojů, v Depu Písnice tak začíná 53 spojů.
Ve směru z centra pak 90 spojů.
Na trať je potřeba alespoň 15-20 souprav. Kapacita trati v pražském úseku je při průměrné obsazenosti
vlaku přibližně 400 osobami 34 400 cestujících, při maximálním vytížení cca 900 osob je to 77 400
cestujících denně na trati.
V ranní špičce (6-8 hodin ráno) jezdí přes Jesenici na Budějovickou 26 spojů. Počet cestujících v
autobusech se tak pohybuje okolo dvou a půl tisíce. Pokud bude Jesenice růst a někteří lidé shledají lepší
volbou jezdit vlakem než automobilem, může ráno jezdit přes Jesenici okolo 5 tisíc lidí vlakem. Devět
vlakových spojů je tedy vyhovujících – každá souprava bude mít obsazenost cca 550 cestujících.
Maximální kapacita ranních spojů v Praze (kloubové autobusy) je přibližně 156 cestujících. Takové jsou
třeba linky 215 nebo 189, z kterých podle předpokladů budou cestující přesedat na železniční trať. Dále
budou přesedat cestující linky 113, která má kapacitu 99 osob. Od osmi do půl deváté ráno jich jezdí
dohromady 93. Při obsazenosti 80% je to 9410 cestujích, když se pak připočtou cestující z linek 331,333,
197, může to být přes jedenáct tisíc cestujích. V ranní špičce tak bude podle odhadů jezdit přibližně 16
tisíc cestujících (úsek Velké Popovice – Nemocnice Krč)
Obsazenost v pražském úseku by tak byla přibližně 727 cestujících na soupravu v ranní špičce (22 souprav
v rozmezí 6-8 hod. ráno)

Harmonogram projektu
Projekt s prodloužením metra D do Jesenice byl navrhnut SUDOPem před několika lety (na internetu ale
není, ani jsme neměli jeho znění k dispozici), ale úřady ho nijak neprojednávaly. A tak trať nemá stavební
povolení, není zakreslená v územním plánu a nejsou odkoupeny pozemky. Pro komunikaci s úřady a
získávání povolení bude určeno 60 dní, poté se bude čekat na schválení dotací od EU, než budou moct
práce na projektu dál pokračovat.
Po celou dobu budou České dráhy, SŽDC a stavební firma zpřístupňovat stavbu pro media.

I. etapa (0 - 60. den)
Komunikace s úřady, získávání povolení, úprava územního plánu
II.etapa (po schválení od EU – jako 60. Den) (61-120. Den)
Výkup pozemků, na úseku Vršovice – Kačerov začíná rekonstrukce (včetně přestavby stanice metra –
začátek výluky v úseku Budějovická – Roztyly)
III.etapa (121 – 180. den)
Úprava terénu pro trať, stavba základů jednotlivých železničních zastávek. Povrchové hloubení
podzemních stanic v Praze a ražení ostatních přístupových štol. Začíná stavba Depa v Písnici.
IV.etapa (181. – 260. Den)
Na povrchovém úseku jsou pokládany koleje, stavějí se nástupiště. Podzemní úsek trati v Praze je celý
proražen, pracuje se na výstužích. Rekonstrukce úseku Kačerov – Vršovice finišuje.
V.etapa (261.-320. Den)
Na povrchovém úseku se dokončilo pokládaní kolejí, nástupiště byly dokončeny. Instalují se protihlukové
stěny a trakce a dostavují se nádražní budovy (Jesenice a Velké Popovice) a čekárny. Přestavba Kačerova
a rekonstrukce úseku Vršovice - Kačerov je dokončena. V tunelu je dokončena výstuž a pokládají se
koleje, pracuje se na ostění. V podzemních stanicích se obkládají stěny, staví se nástupiště. Zároveň
probíhají výběrová řízení na zaměstnance trati.
VI.etapa (321. – 380.den)
Mimopražský úsek je dokončen, na tomto úseku trati probíhá testování. Stavba depa v Písnici finišuje.
V podzemních stanicích se pracuje na interiéru. Koleje jsou položeny v celém podzemním úseku. Pracuje
se na technické vybavenosti ve stanicích a v tunelech, jsou dokončovány větrací šachty a nouzové
východy.
VII. etapa (381. – 440.den)
Podzemní úsek je dokončen včetně všech podzemních stanic, začíná testování celé trati.
VII. etapa (441.-460.den)
Probíhá testování celé trati.
Slavnostní otevření (461.-500.den) *
*Rezerva je kvůli možným rizikům při stavbě
Nepříznivé přirodní podmínky
Potíže s odkoupením pozemků okolo trati
Sesuv půdy, či propad tunelu
Zranění při stavbě

Financování
V otázce financování se počítá s velkou dotací z fondů Evropské unie jako podpora dopravy a rozvoje
cestovního ruchu.
Pro financování budou využity operační programy Doprava - prioritní osa 3 (železniční síť mimo TEN-T) a
Praha-Konkurenceschopnost - prioritní osa 1 (Dopravní dostupnost a rozvoj ICT), přesně osa 1.1 (Podpora
ekologicky příznivé povrchové dopravy). První program bude pro mimopražský úsek. Regionální operační
program bude NUTS II střední Čechy. Příjemcem podpory budou České dráhy a.s.
Průměrně EU přispívá 80% nákladů, pokud s tím budeme počítat i u mého projektu, tak bude zbývalých
20% ze státní kasy.

Správa objektů
Celá trať včetně podzemního úseku bude pod jednotnou správou Českých drah, tedy pod státní správou.
ČD budou zajištovat údržbu trati i stanic, platy zaměstnanců a případné opravy (na větší opravy najímány
firmy).

Stálé zaměstance budou mít všechny stanice na pražském úseku a mimopražské stanice Jesenice –
autobusové nádraží a Velké Popovice.

Provizorní doprava
V období stavby bude uzavřena stanice metra C Kačerov a trať 210 bude uzavřenu v úseku Krč –
Vršovice. Na Kačerově končí velká část linek. Příměstské autobusy a třetina městských bude ukončena na
Budějovické a zbývající městské autobusy pak na stanici metra Roztyly (pojedou přímo Nemocnice Krč –
Roztyly). Z Roztyl na Budějovickou a zpět pak bude jezdit náhradní autobusová doprava za metro.
Náhradní autobusová doprava pak bude jezdit i místo linky S8 a S88 v úseku Vršovice – Krč. Nákladní
vlaky budou jezdit z Vršovic přes Vyšehrad a přes železniční most na Výtoni.
Normální provoz na trati a v metru se obnoví po 260 dnech.

