
PROJEKTPROJEKT
PRAHAPRAHA –– LETILETIŠŠTTĚĚ RUZYNRUZYNĚĚ –– KLADNOKLADNO

ŽŽELEZNIELEZNIČČNNÍÍ SPOJENSPOJENÍÍ



Trocha ideologie:Trocha ideologie:

Jedna z definicJedna z definic řřííkkáá:: SmartSmart City nenCity neníí mměěsto bohatsto bohatéé natolik,natolik, žže sie si
kakažždý mdý můžůže dovolit koupit auto a jezdit s ne dovolit koupit auto a jezdit s níím, ale mm, ale měěsto, kdesto, kde
manamanažžeeřři poui použžíívajvajíí hromadnou dopravu jako samozhromadnou dopravu jako samozřřejmost,ejmost,
protoprotožže to je komfortne to je komfortníí a jednoducha jednoduchéé..

OsobnOsobníí automobil je po dobu svautomobil je po dobu svéé žživotnosti pouivotnosti použžíívváán prn průůmměěrnrněě vv
5%5% ččasu. U dopravnasu. U dopravníích prostch prostřředkedkůů hromadnhromadnéé dopravy je todopravy je to
zpravidla o jedenzpravidla o jeden řřáád výd výšše.e.

SmartSmart CitiesCities ??



SchSchééma tratma tratíí v okolv okolíí PrahyPrahy



•• Kladno je nejvKladno je nejvěěttšíší mměěsto Ststo Střředoedoččeskeskéého kraje (tho kraje (téémměřěř 70 tis) a70 tis) a
do Prahy zdo Prahy z nněěj smj směřěřuje vuje vůůbec nejvbec nejvííc pravidelných dojc pravidelných dojíížždděějjííccííchch
vv celceléé ČČR (zdrojR (zdroj ČČSSÚÚ))

•• ŽŽeleznielezniččnníí tratraťť PrahaPraha –– Kladno je pouze jednokolejnKladno je pouze jednokolejnáá, ale pat, ale patřříí
mezi nejzatmezi nejzatíížženeněějjšíší v sv sííti Sti SŽŽDC (aDC (ažž 6 vlak6 vlakůů/hod)/hod)
•• ZpomalenZpomaleníí cestovcestováánníí kvkvůůlili ččekekáánníí na kna křřiižžovováánníí vlakvlakůů
•• PPřřenenášášeneníí zpozpožždděěnníí na vlaky opana vlaky opaččnnéého smho směěruru
•• NemoNemožžnost navýnost navýššeneníí nabnabíídky vlakdky vlakůů

•• ChybChybíí parkoviparkoviššttěě P+R na vhodných mP+R na vhodných míístech a zaststech a zastáávky navky na
úúzemzemíí PrahyPrahy

•• LetiLetiššttěě VVááclava Havla je obsluhovclava Havla je obsluhovááno pouze autobusy, taxi ano pouze autobusy, taxi a
IAD, i kdyIAD, i kdyžž roroččnněě odbavodbavíí ppřřes 10 mil. cestujes 10 mil. cestujííccíích a pracuje zdech a pracuje zde
aažž 10 tis. zam10 tis. zaměěstnancstnancůů

•• To vTo všše generuje velke generuje velkéé zatzatíížženeníí silnisilniččnníí ssííttěě v Praze a mv Praze a máá
negativnnegativníí dopad na obyvatele pdopad na obyvatele přřííslusluššných mných měěstskýchstských ččááststíí

SouSouččasný stavasný stav



• Vznik a trasování stávajících železničních tratí – z 19. století

• Již před rokem 1989 se diskutuje potřeba modernizace

• Příprava modernizace probíhá od roku 1998

• Povrchové vedení přes Prahu 6 (2001), změna na zahloubenou trasu v
úseku Stromovka – Veleslavín (2005)

• V roce 2008 uzavřeno memorandum k projektu mezi státem a
samosprávami, obsahuje však nereálné požadavky

• V roce 2011 uzavřeno nové memorandum mezi MD a hl. m. Prahou,
obě strany mají realistické představy.

• 2013 zpracována Feasibility study s ekonomickým a multikriteriálním
hodnocením a porovnáním variant

• 2013 výběr prioritních úseků pro přednostní realizaci

Historie modernizace spojení
Praha - Kladno



PRAHA – LETIŠTĚ – KLADNO
STUDIE PROVEDITELNOSTI

2013



PPřřehledehled úúzemnzemníích stopch stop



CCííle projektule projektu

Obsluha Kladna a StObsluha Kladna a Střředoedoččeskeskéého krajeho kraje

••SpojenSpojeníí nejvnejvěěttšíšího mho měěsta kraje s Prahousta kraje s Prahou

••VýhledovVýhledovéé pokrapokraččovováánníí modernizace smmodernizace směěr Rakovnr Rakovníík,k,
ppřříípadnpadněě daldalšíší smsměěryry

••Obsluha terminObsluha termináállůů P+R ve vazbP+R ve vazběě na rychlostnna rychlostníí silnicesilnice
R6, R7 a R1R6, R7 a R1

••IntervalovIntervalováá doprava rychlých a zastdoprava rychlých a zastáávkových vlakvkových vlakůů



Obsluha LetiObsluha Letiššttěě VVááclava Havla Prahaclava Havla Praha

••SpojenSpojeníí letiletiššttěě s centrem Prahy ps centrem Prahy přříímměěstskoustskou žželeznielezniččnníí
dopravoudopravou

••ZajiZajiššttěěnníí vazby na dvazby na dáálkovoulkovou žželeznielezniččnníí dopravu vdopravu v
souladu s posouladu s požžadavky EUadavky EU

CCííle projektule projektu



Obsluha mObsluha měěstskýchstských ččááststíí Praha 6 a 7Praha 6 a 7
žželeznielezniččnníí dopravoudopravou

••NovNovéé zastzastáávky navky na úúzemzemíí Prahy 6 a 7Prahy 6 a 7

••PPřřestupnestupníí vazby vlakvazby vlak –– metrometro –– tramvajtramvaj –– busbus

••VVššechny vlaky vechny vlaky v tarifu Pratarifu Pražžskskéé integrovanintegrovanéé dopravydopravy

••ZklidnZklidněěnníí hlavnhlavníích radich radiáál (Dejvickl (Dejvickáá, Pato, Patoččkova) dkova) dííkyky
parkoviparkoviššttíím P+R vm P+R v extravilextraviláánunu PrahyPrahy

CCííle projektule projektu



SchSchééma cma cíílovlovéého stavuho stavu



napojennapojeníí
na Prahuna Prahu

relacerelace
LetiLetiššttěě VHPVHP

relacerelace
KladnoKladno

napojennapojeníí
letiletiššttěě

napojennapojeníí
na Prahuna Prahu

ddáálkovlkováá
dopravadoprava

DopravnDopravníí
termintermináál s P+Rl s P+R

• Praha Masarykovo n.

• Praha Smíchov / hl. n.

• Praha Masarykovo n.

• Praha Smíchov / hl. n.

• od SV (R)

• od JZ (J)

• travelátor

• shuttle na Praha hl.n.

• přímé dálkové vlaky

min. interval 15 minutmin. interval 15 minut min. interval 15 minutmin. interval 15 minut

polohapoloha
termintermináálulu

• Praha Ruzyně
• Dlouhá Míle

min. interval 10 minutmin. interval 10 minut

Studie proveditelnostiStudie proveditelnosti
zzáákladnkladníí dopravndopravníí vazbyvazby



29 variant provozně-technického
řešení

17 variant provozně-technického řešení

5 reprezentativních variant

DOPORUČENÉ VARIANTY

předvýběr založený na technologickém posouzení a proveditelnosti

multikriteriální analýza 17-ti variant

výběr reprezentativních variant

Studie proveditelnostiStudie proveditelnosti
aktuaktuáálnlníí postup hodnocenpostup hodnoceníí variantvariant

model přepravní prognózy a CBA pro 5 reprezentativních variant

zjednodušená CBA pro zbylých 12 variant založená na analýze citlivosti



Studie proveditelnostiStudie proveditelnosti
MCAMCA -- 3 z3 záákladnkladníí pilpilíířřee

1. Technický a dopravní (přínosy) – váha 36,6%
•vnímaná cestovní doba
•přepravní potenciál
•urbanismus a územní rozvoj

2. Environmentální a územní (překážky) – váha 21,6%
•hluk ze železniční dopravy
•vliv na zvláště chráněná území
•vliv na územní systém ekologické stability
•vliv na kulturní památky
•vliv na krajinný ráz
•zábor ZPF
•připravenost stavby

3. Ekonomický (proveditelnost) – váha 41,8%
•investiční náročnost
•provozní náročnost
•poměr nákladů a přínosů B/C



Studie proveditelnostiStudie proveditelnosti
SchSchééma varianty R1 (odboma varianty R1 (odboččka Ruzynka Ruzyněě))



Studie proveditelnostiStudie proveditelnosti
SchSchééma varianty J5 (odboma varianty J5 (odboččka Ruzynka Ruzyněě))



DopravnDopravníí modelmodel –– ppřřííklad jednoho z výstupklad jednoho z výstupůů



ZZáákladnkladníí technicktechnickéé úúdajedaje
úúseksek

Praha BubnyPraha Bubny –– LetiLetiššttěě VVááclava Havlaclava Havla



PPřřehlednehlednáá situace, psituace, přřestupnestupníí vazbyvazby



•• PPřříípravnpravnáá dokumentace (prodokumentace (pro ÚÚR) zpracovR) zpracováána 3/2009, v souladuna 3/2009, v souladu
se schvse schváálenou dokumentaclenou dokumentacíí EIA z roku 2009EIA z roku 2009

•• k dokumentaci zajik dokumentaci zajiššttěěno 95% kladných stanovisek dotno 95% kladných stanovisek dotččenýchených
orgorgáánnůů (pam(pamáátktkáářři, hygienik, Praha 6 atp.)i, hygienik, Praha 6 atp.)

•• nesouhlas Prahy 7nesouhlas Prahy 7
•• Z celkovZ celkovéé ddéélky (Bubnylky (Bubny -- letiletiššttěě) obsahuje 45% tunelov) obsahuje 45% tunelovéé trasy,trasy,

zejmzejmééna vna v úúseku Stromovkaseku Stromovka –– VeleslavVeleslavíínn
•• Od roku 2010 hledOd roku 2010 hledáánníí alternativnalternativníích variant ach variant a úúspornsporněějjšíšíchch

technickýchtechnických řřeeššeneníí

STAV PŘÍPRAVY



•• DDéélka trasy 18,2 kmlka trasy 18,2 km
•• NNáávrhovvrhováá rychlost 80 km/hod (rychlost 80 km/hod (úúsek Dlouhsek Dlouháá MMíílele –– LetiLetiššttěě RuzynRuzyněě 90 km/h)90 km/h)
•• MaximMaximáálnlníí uužžitý sklon nivelety 30itý sklon nivelety 30 ‰‰
•• PPřředpokledpoklááddáá se výluse výluččný provoz vlakný provoz vlakůů osobnosobníí dopravy (výjimku tvodopravy (výjimku tvořříí žžstst. Praha. Praha

RuzynRuzyněě, kde z, kde zůůststáávajvajíí vv provozu vleprovozu vleččky do skladových areky do skladových areáállůů, obsluha bude, obsluha bude
zajizajiššttěěna výhradnna výhradněě odod žžstst.. HostiviceHostivice))

•• DDéélka nlka náástupistupiššťť 170 m170 m
•• Provoz v celProvoz v celéém rozsahu v zm rozsahu v záávislvisléé (elektrick(elektrickéé) trakci) trakci
•• Pravidelný intervalový provoz, traPravidelný intervalový provoz, traťť mmáá vyhovovatvyhovovat ššpipiččkovkovéému interval letimu interval letišštntnííchch

vlakvlakůů 1010 min, a kladenských vlakmin, a kladenských vlakůů 15 min a spoj15 min a spojůů na Kralupy nad Vltavou 30na Kralupy nad Vltavou 30 minmin
•• JJíízdnzdníí doba plndoba plněě zastzastáávkovvkovéého vlaku vho vlaku v úúseku Masarykovo nseku Masarykovo náádradražžíí –– LetiLetiššttěě

RuzynRuzyněě je 26 min, zrychlenje 26 min, zrychlenéého spoje 21 min.ho spoje 21 min.

ZZáákladnkladníí úúdaje o stavbdaje o stavběě



MODERNIZACE ŽST. PRAHA-BUBNY



Stanice Praha BubnyStanice Praha Bubny –– VltavskVltavskáá -- vizualizacevizualizace



PrPrůůchod Stromovkouchod Stromovkou –– vizualizacevizualizace



Pohled na portPohled na portáál tunelu Stromovkal tunelu Stromovka



Stanice Praha DejviceStanice Praha Dejvice –– HradHradččanskanskáá –– ppřřííččnýný řřezez



Stanice Praha DejviceStanice Praha Dejvice
–– vizualizace interivizualizace interiééruru



Stanice Praha DejviceStanice Praha Dejvice -- vizualizacevizualizace



Stanice Praha VeleslavStanice Praha Veleslavíínn –– ppřřííččnýný řřezez



Stanice Praha VeleslavStanice Praha Veleslavíínn –– vizualizacevizualizace



Stanice Praha RuzynStanice Praha Ruzyněě –– vizualizacevizualizace



Zastávka Praha Dlouhá Míle – urbanistické schéma



Zastávka Praha Dlouhá Míle
– vizualizace



Stanice Praha Letiště Ruzyně - příčný řez
v místě napojení na Terminál 1 a Parking C



Stanice Praha Letiště Ruzyně
úroveň nástupiště - vizualizace



ZZáákladnkladníí technicktechnickéé úúdajedaje
úúseksek

RuzynRuzyněě –– KladnoKladno



•• PPřříípravnpravnáá dokumentace (prodokumentace (pro ÚÚR) zpracovR) zpracováána 2004na 2004 -- 55
•• Vzhledem k poVzhledem k požžadavkadavkůům na vyhodnocenm na vyhodnoceníí synergickýchsynergických vlivvlivůů

provozu letiprovozu letiššttěě, d, dáálnice R6 a modernizovanlnice R6 a modernizovanéé žželeznice byla EIAeleznice byla EIA
vydvydáána ana ažž 20132013

•• ZnaZnaččnýný ččasový odstup od doby zpracovasový odstup od doby zpracováánníí, neplatn, neplatnáá
stanoviska,stanoviska, řřada zmada změěn vn v úúzemzemíí..

•• ÚÚsek nasek na úúzemzemíí mměěsta Kladnasta Kladna řřeeššen v roce 2013 jakoen v roce 2013 jako
samostatný projektsamostatný projekt

STAV PŘÍPRAVY





ZZáákladnkladníí technicktechnickéé parametry:parametry:

 DDéélka trasy: 19,7lka trasy: 19,7 km, zkm, z toho významných ptoho významných přřeloeložžek 6,6ek 6,6 km;km;
 TraTraťťovováá rychlost 120rychlost 120 km/h;km/h;
 ZdvoukolejnZdvoukolejněěnníí trattratěě;;
 NezNezáávislvisláá (elektrick(elektrickáá) trakce) trakce
 Modernizace zabezpeModernizace zabezpeččovacovacíího a sdho a sděělovaclovacíího zaho zařříízenzeníí

ss momožžnostnostíí ddáálkovlkovéého ovlho ovlááddáánníí provozu;provozu;
 PeronizacePeronizace žželeznielezniččnníích stanic a zastch stanic a zastáávek;vek;
 DDéélka nlka náástupistupiššťť 170170 m, bezbarim, bezbariéérový prový přříístup na nstup na náástupistupiššttěě,,
 44 žželeznielezniččnníí stanice a 5 zaststanice a 5 zastáávek, zvek, z toho dvtoho dvěě novnovéé ((HostiviceHostivice--

JeneJeneččekek, Pletený, Pletený ÚÚjezd)jezd)



PorovnPorovnáánníí jjíízdnzdníích dob:ch dob:

ZastZastáávkový vlak Masarykovo nvkový vlak Masarykovo náádradražžíí –– KladnoKladno

ZZ tohotoho úúsek Ruzynsek Ruzyněě –– KladnoKladno

CelkovCelkováá doba jdoba jíízdy do zastzdy do zastáávky Kladnovky Kladno OstrovecOstrovec je 47 minje 47 min

Zrychlený vlak Masarykovo nZrychlený vlak Masarykovo náádradražžíí –– KladnoKladno
Vlak zastavuje ve stanicVlak zastavuje ve stanicíích Prahach Praha--Bubny, PrahaBubny, Praha--Dejvice,Dejvice, HostiviceHostivice

ZZ tohotoho úúsek Ruzynsek Ruzyněě -- KladnoKladno

DDéélka trasylka trasy Po modernizaciPo modernizaci StStáávajvajííccíí stavstav
1155,5,5 kmkm 1111 minmin min.min. 1818 minmin

DDéélka trasylka trasy Po modernizaciPo modernizaci StStáávajvajííccíí sstavtav
3311 kmkm 2277 minmin ccacca 3939 minmin

DDéélka trasylka trasy Po modernizaciPo modernizaci StStáávajvajííccíí stavstav
15,515,5 kmkm 2121 minmin min.min. 2255 minmin

DDéélka trasylka trasy Po modernizaciPo modernizaci StStáávajvajííccíí stavstav
3131 kmkm 4040 minmin min.min. 5050 minmin



VizualizaceVizualizace žžstst.. HostiviceHostivice, detail n, detail náástupistupiššťť::



VizualizaceVizualizace žžstst.. JeneJenečč



VizualizaceVizualizace žžstst. Kladno,. Kladno, nadhledovnadhledováá perspektiva:perspektiva:



VizualizaceVizualizace žžstst. Kladno, detail n. Kladno, detail náástupistupiššťť::



PPřříínosy projektu v pnosy projektu v přřepravepravěě osobosob
podle výpopodle výpoččttůů v modelech dopravyv modelech dopravy

PrahaPraha –– KladnoKladno PrahaPraha –– LetiLetiššttěě
20132013 –– sousouččasný stavasný stav

ŽŽelezniceeleznice 6 0006 000 00
AutobusyAutobusy 20 00020 000 19 00019 000
AutomobilyAutomobily 40 00040 000 50 00050 000

20202020 –– modelový stavmodelový stav (v(vččetnetněě urbanistickurbanistickéého rozvoje a rozvoje Letiho rozvoje a rozvoje Letiššttěě))

ŽŽelezniceeleznice ++ 22 00022 000 17 00017 000
-- 8 0008 000 00

AutobusyAutobusy ++ 15 00015 000 13 00013 000
-- 23 00023 000 24 40024 400

AutomobilyAutomobily ++ 44 00044 000 54 00054 000
-- 46 00046 000 56 00056 000

PoPoččet cestujet cestujííccíích za prch za průůmměěrný pracovnrný pracovníí den v obou smden v obou směěrech.rech.
+ ...+ ... PPřři realizaci projektui realizaci projektu ŽŽeleznielezniččnníího spojenho spojeníí
-- ...... Bez realizace projektuBez realizace projektu ŽŽeleznielezniččnníího spojenho spojeníí



PPřřehled investiehled investiččnníích nch náákladkladůů

variantavarianta ININ

R1aR1a StromovkaStromovka –– VeleslavVeleslavíín tunelovn tunelováá 23,523,5
R1bR1b Praha Dejvice podzemnPraha Dejvice podzemníí 20,520,5
R1bbR1bb povrchovpovrchováá 16,016,0
J5aJ5a StromovkaStromovka –– VeleslavVeleslavíín tunelovn tunelováá 23,023,0
J5bJ5b Praha Dejvice podzemnPraha Dejvice podzemníí 20,020,0
J5bbJ5bb povrchovpovrchováá 16,316,3

InvestiInvestiččnníí nnááklady jsou vklady jsou v mldmld CZK bez DPH, cenovCZK bez DPH, cenováá úúroveroveňň 2013 (bez2013 (bez
rozlorozložženeníí vv ččase a bez inflace).ase a bez inflace).
NNááklady zahrnujklady zahrnujíí celý projekt Prahacelý projekt Praha –– Kladno s odboKladno s odboččeneníím na Letim na Letiššttěě,,
vvččetnetněě úúprav Jinonickprav Jinonickéé trati.trati.
ZdrojZdroj –– studie proveditelnosti.studie proveditelnosti.



Výsledky Studie proveditelnostiVýsledky Studie proveditelnosti
podporujpodporujíí daldalšíší postup v ppostup v přříípravpravěě projektuprojektu..

VariantaVarianta ZZáákladnkladníí CBACBA CBACBA s dopls doplňňkovými pkovými přříínosynosy ERRERR
%% pompoměěr B/Cr B/C ERR %ERR % pompoměěr B/Cr B/C

R1aR1a 3,683,68 0,7750,775 5,235,23 0,9650,965
R1bR1b 4,484,48 0,8720,872 5,825,82 1,0431,043
R1bbR1bb 6,376,37 1,1121,112 7,597,59 1,2811,281
J5aJ5a 2,842,84 0,6820,682 4,514,51 0,8800,880
J5bJ5b 3,613,61 0,7700,770 5,105,10 0,9490,949
J5bbJ5bb 5,155,15 0,9580,958 6,526,52 1,1301,130

CBA byla zpracována podle Metodiky výpočtu efektivnosti investic SŽDC (Ministerstvo dopravy ČR, 2009)

V souladu s touto metodikou byly zahrnuty a monetizovány ještě následující doplňkové přínosy :

-Zhodnocení pozemků,

-Vznik nových pracovních příležitostí,

- Vliv rozdílů intra- a extravilánu metropole.



PPřřehledehled úúzemnzemníích stop hodnocených ve Studii proveditelnostich stop hodnocených ve Studii proveditelnosti



FinancovFinancováánníí projektuprojektu

Investor SInvestor SŽŽDC pDC přředpokledpoklááddáá financovfinancováánníí ze dvou hlavnze dvou hlavníích zdrojch zdrojůů::

-- fond EUfond EU –– OperaOperaččnníí program Doprava 2015program Doprava 2015 –– 20202020
-- ststáátntníí rozporozpoččetet ČČRR

PPřříípadnpadnéé navazujnavazujííccíí investiceinvestice –– ze zdrojze zdrojůů municipalit.municipalit.
Projekt nepoProjekt nepoččííttáá s financovs financováánníím ze soukromých zdrojm ze soukromých zdrojůů



DalDalšíší postup ppostup přříípravypravy

ČČlenleněěnníí projektu na dprojektu na dííllččíí etapyetapy –– úúseky.seky.
ZahZaháájenjeníí realizace odrealizace od úúseksekůů nejlnejléépe ppe přřipravených, invariantnipravených, invariantníích.ch.
RozhodnutRozhodnutíí o varianto variantáách.ch.
Realizace 2016Realizace 2016 –– 20222022..



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


