
Pražský okruh  
a nová ranvej 
na severu Prahy 



Vznikne na severu Prahy jeden z nejvytíženějších 

dopravních koridorů ve střední Evropě? 

Pražský okruh  

a 2 ranveje na Letišti Praha 

    Čimice 

Bohnice 

Letiště Praha 



Příprava úseků SOKP 518 a 519 je  

v podstatě na začátku 
 SOKP 518 a 519: zjišťovací řízení 

EIA v září a říjnu 2019,  
zahájení procesu EIA se očekává v 
2. polovině 2020 

 

 

 

 

 SOKP 511: probíhá územní řízení, 
opakované veřejné jednání  
18. 12. 2019 

 SOKP 520: zpracování technické 
studie, zjišťovací řízení EIA dosud 
neproběhlo 

 SOKP 510: plán zkapacitnění na 
3+3 pruhy, vyžaduje rozsáhlou 
rekonstrukci 

 

 

Zdroj: Leták ŘSD 9/2019 



Tranzitní vs. městská doprava 

 SOKP je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T multimodálního koridoru  
č. IV, jejíž základní principy jsou definovány v rozhodnutí EU č. 1315/2013.  
K zásadám rozvoje TEN-T patří především: zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, 
rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení hlavních městských center,  oddělení 
městské a tranzitní dopravy 

 

 

 

 

 

 

 Od 1. 1. 2016 je podle zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon  
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, celý Pražský okruh (SOKP) zařazen do sítě 
dálnic jako dálnice D0 

 SOKP má sloužit především tranzitní dopravě, nikoliv městské. Prioritou by mělo 

být vyloučení tranzitní nákladní dopravy z území hlavního města Prahy. 

Článek 17 

2. Silnice vysoké kvality uvedené v odst. 1 písm. a) jsou silnice, které plní důležitou úlohu  

v dálkové nákladní a osobní dopravě, integrují hlavní městská a hospodářská centra, … 

a spojují horské, vzdálené, špatně přístupné a okrajové regiony NUTS 2 s centrálními regiony Unie. 

 

Článek 30 

Cílem členských států při rozvoji globální sítě v městských uzlech je pokud možno zajistit: 

e) zmírňování vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční 

dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí;  



SOKP dle ZÚR vychází z koncepce 60. let 

minulého století 
 

• Nárůst obyvatel  

o cca 400 000 

• Rozvoj města 

• 15-násobný nárůst 

dopravní zátěže 

• Přechod na tržní 

ekonomiku 

• Vstup do EU  

a Schengenu 

• Ekologické a 

hygienické zákony 

• Legislativa TEN-T 

 

Mezitím se výchozí situace radikálně změnila 



Na Pražský okruh ústí 9 dálnic včetně 2 koridorů TEN-T 

V případě realizace SOKP dle ZÚR tranzit (zejména nákladní) z celé ČR a střední Evropy  

pojede přes Prahu 



SOKP 519: Suchdol - Březiněves 

Zdroj: Leták ŘSD 9/2019 

• Prochází skrz rezidenční a rekreační oblasti Suchdola, Prahy 8 a Dolních Chaber 

• a chráněné přírodní památky: Roztocký háj, Sedlecké skály, Kaňon Vltavy u Sedlce 

(Natura 2000), Přírodní park Draháň – Trója, PP Zámky 



Kaňon Vltavy u Sedlce  

EVL NATURA 2000 

PP Bohnické údolí 

PP Zámky 

PP 

Čimické 

údolí 

Drahaňské 

údolí 

Vizualizace 

úseků SOKP 

518 a 519 

Zdroj: ŘSD, Pragoprojekt 

PR Roztocký háj 

PP Sedlecké skály 



Ilustrační foto výstavby Lahovické estakády na jižní části SOKP: Deník / Ivan Babej  

SOKP 519: výstavba 17 mostních objektů včetně 

3 velkých mostů 

 Most přes Vltavu:  

dlouhý 572 m  

vysoký 83,1 m 

 Most přes Čimické údolí: 

dlouhý 140,5 m  

vysoký 29,3 m 

 Most přes Drahanské údolí: 

dlouhý 674,23 m 

vysoký 36,5 m 

 

 Negativní vliv stavebních 

prací na okolní rezidenční 

zástavbu a přírodu 



Obrovský nárůst dopravy v oblasti Čimic a Bohnic 

Zdroj: Dopravně – inženýrské podklady EIA SOKP 519 

Varianta s SOKP – bez SOKP 2030 

 

Pražský okruh (MÚK Rybářka – MÚK Čimice) 

+ 88 700 vozidel denně 

 

Čimický přivaděč + 24 440 

 

Čimický sběrač + 11 600 

 

Čimická (Spořická - K Ládví) + 9200 / 176% 

 

Čimická (K Ládví – Lodžská) + 4200 / 31% 

 

Lodžská + 2300 / 26 % 



V rámci procesu EIA v letech 2001- 2002 bylo 

posuzováno 5 variant 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwizmrWJmOLZAhURyqQKHfMGDgoQjRwIBg&url=http://mujweb.cz/szokruh/&psig=AOvVaw2vTWmR58m73v0eIvPwFrIL&ust=1520785821334656


Trasa Ss 

Trasa J 

Ing. Lada 1965 

Varianta Ss a J 



Česká inspekce životního prostředí označila 

variantu J jako jednoznačně nejhorší 

Zdroj: Posudek EIA SOKP 518 a 519 z roku 2001, str. 111 - kap. 5.2.12. 



MŽP doporučilo realizaci varianty Ss, 

varianta J je krajní řešení 

Zdroj: Stanovisko MŽP 2002 



V roce 2007 studie Mott MacDonald prokázala 

výhodnost varianty Ss 

 

Závěry studie 

• Varianta Ss je levnější než J 

• Doba uvedení do provozu je prakticky stejná s tím, že jistota splnění termínu  

u varianty Ss je značně vyšší a prakticky bez rizik oproti variantě J 

• Průchod SOKP kolem Řeže je realizovatelný bezproblémově 

• Z hlediska bezpečnosti provozu a rizik je varianta J na kraji únosnosti, zatímco Ss 

je prakticky bezproblémová 

• Z hlediska životního prostředí je varianta Ss doporučená MŽP jako vhodná  

v dlouhodobém horizontu oproti variantě J 

Zdroj: studie Mott MacDonald 2007 



FAST VUT Brno potvrdila věrohodnost studie 

Mott MacDonald 

 

Závěry posudku 

• Potvrzuje věrohodnost studie Mott MacDonald 

• Doporučuje stanovit dopravní funkci SZ segmentu SOKP: okruh kolem Prahy nebo 

okruh Prahou? 

• Nutnost řádného projednání s dotčenými městskými částmi a obcemi, které bylo 

dosud zanedbáváno 

• Z hlediska financování a z hlediska dopravního by bylo racionálnější řešit odděleně 

vnější okruh Prahy a propojení městských částí Praha 6 a Praha 8 

Zdroj: Rešerše a oponentní posudek FAST VUT Brno 2008 



 
Návrh řešení –regionální okruh 

V letech 2014 - 2015 Ministerstvo dopravy si nechalo zpracovat studii proveditelnosti a účelnosti 

regionální varianty   

 odvádí nákladní tranzitní dopravu 
mimo území Prahy  

 Je v souladu s evropskou legislativou 
TEN-T 

 vede územím s mnohem nižší 
hustotou obyvatel  

 investiční náklady mohou být výrazně 
nižší díky nižší technické náročnosti a 
nižším cenám pozemků 



Alternativní řešení městské dopravy 

Zdroj: https://transportgeography.org/?page_id=6284; Ing. Milan Strnad; ROPID; IPR Praha 

 

 Příměstské železnice 

 Posílení regionálních 

autobusových linek 

 Tramvajové tratě 

 P+R parkoviště na okraji 

Prahy a u železničních 

stanic v Stč kraji 

 Vyhrazené pruhy pro 

MHD  

 Cyklostezky 

 Carsharing 

 Carpooling 

 

Silniční propojení (most): Sedlec - Bohnice 

https://transportgeography.org/?page_id=6284


Plány na rozšíření letiště Praha  

za cca 30 miliard do roku 2028 

 Terminál 2: cca 16 mld. 

 Nová ranvej: cca 14 mld. 

 Časový harmonogram výstavby ranveje: 
2025 -2028 

 Aktuální situace: 7/2019 Letiště Praha 
podalo žádost o územní rozhodnutí 

 Zvýšení počtu pasažérů: ze 16,8 mil. 
(2018) na 30 mil. (+79%) 

 Kapacita pohybů: zvýšení ze 46 na 75 
pohybů za hodinu (+63%) 

 Počet letů za rok: zvýšení ze 155 tisíc 
na 258 tisíc letů/rok (+ 66%) 

Zdroj: https://zdopravy.cz/babis-prikazal-sefovi-szdc-vlak-bude-na-letisti-s-otevrenim-terminalu-37201/, 

Prezentace Dlouhodobý rozvoj Letiště Praha 13. 11. 2019 

 Výhledově má dojít k nárůstu počtu pasažérů o cca 79 % a leteckého provozu o 66% 
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Koridor nové RWY zasahuje do Bohnic a Čimic 

 Obyvatelé Bohnic a Čimic by byli vystaveni hluku ze 2 paralelních drah 

 Fialová oblast: návrh 

nového OHP, kde bude 

povoleno překračování 

limitů hluku 

 Oblast cca 2-3 km od 

osy nové RWY bude 

rovněž zasažena 

leteckým hlukem 

 



Místo investic do rozšíření Letiště Praha 

podpořit rozvoj regionů 

Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/pardubicke-letiste-prodelalo-16-milionu-20190807.html, 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/mensi-letiste-se-boji-o-svuj-dalsi-osud-40281684 
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Závěr 

 SOKP jako součást sítě TEN-T by měl řešit DÁLKOVOU nákladní a osobní dopravu a chránit městské 

oblasti před nepříznivými účinky tranzitní dopravy. 

 Propojení 9 dálnic včetně 2 koridorů TEN-T na území Prahy by mělo velmi negativní dopady na 

dopravní situaci, životní prostředí a rozvoj hl. města. 

 V rámci procesu EIA 2001-2002 MŽP, zpracovatel posudku a další veřejné instituce doporučili 

severní variantu (středočeskou) jako vhodnější z dlouhodobého hlediska  

 V letech 2014 -2015 si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat studii regionální varianty, která 

odvádí tranzitní nákladní dopravu z Prahy a vede územím s mnohem nižší hustotou obyvatel 

 Městská doprava by se měla řešit odděleně: příměstské železnice, MHD, cyklo, pěší, P+R, sdílená 

mobilita atd. 

 Letiště Praha počítá s nárůstem pasažérů z 16,8 mil. (2018) na 30 mil.  

 Provoz nové paralelní dráhy by negativně zasáhl desítky tisíc obyvatel na severu Prahy 

 Namísto investic do rozšíření letiště v Praze by bylo mnohem přínosnější podpořit rozvoj regionů 

 

Je zapotřebí provést komplexní posouzení dopravního řešení pro Prahu a Středočeský 

kraj s ohledem na aktuální kontext a udržitelný a vyvážený rozvoj regionu. 



www.rozumnadoprava.cz 

info@rozumnadoprava.cz 

www.facebook.com/rozumnadoprava 
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