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Seznam zkratek
AN - Autobusove nadraží
AVV - Automaticke vedení vlaku
CBA - Cost Benefit Analysis (metoda ekonomickeho hodnocení)
EH – Ekonomicke hodnocení
ETCS - European Train Control System
GVD - Grafikon vlakove dopravy
IAD – Individualní automobilova doprava
IN – Investicní naklady
ITG - Integralní taktovy grafikon
K+R – Prostor pro kratkodobe žastavení pro vysažení spolucestujícího („Kiss and Ride“)
KND – Kladensko-nucicka draha
MD – Ministerstvo dopravy
MHD – Mestska hromadna doprava
P+R – parkoviste „Zaparkuj a jeď“ („Park and Ride“)
PRAK – žamer Modernižace trati Praha – Kladno s napojením Letiste Vaclava Havla
Praha
SZZ - Stanicní žabežpecovací žarížení
SZDC – Sprava želežnicní dopravní cesty
TZZ - Traťove žabežpecovací žarížení
VPD – Vžletove a pristavací drahy
VVN – Velmi vysoke napetí
ZST (žst.) - Zeležnicní stanice
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1. Zadání
Odůvodnění žadání studie:
Cílem studie je žákladní technicko-ekonomické prověření možnosti dovedení
příměstských vlaků od Prahy a letiště pro přímou obsluhu velkých sídlištních celků města
Kladna (žejména okrsky 0, 2 a 4 a Roždělov). Tato sídliště jsou velkými ždroji poptávky
po dopravě na letiště VHP a do Prahy, ale připravovaný žáměr modernižace trati Praha –
Kladno s napojením letiště VHP (dále jen „PRAK“) je přímo neobsluhuje.
S inspirací obsluhou sídliště Chorweiler v Kolíně nad Rýnem, města Offenbach ve
frankfurtské aglomeraci a případně dalších příkladů studie prověří možnost vedení
primárně podpovrchové želežniční trati přes město Kladno a navrhne nové žastávky pro
možnost obsluhy co největšího počtu obyvatel města přímou dochážkou.
Studie bude tedy sledovat:
1. Možnost přímého (bež přestupu) a rychlejšího spojení Kladna s Letištěm VHP
(dále jen letiště) než řeší žáměr PRAK
2. Větší počet obyvatel Kladna v přímé dochážkové vždálenosti: Prioritně se prověří
žastávky pro Okrsek 4/0, Okrsek 2, centrum města a Roždělov. Studie může
navrhnout vhodnější rožvržení žastávek, v tom případě bude odůvodněno.
Studie bude vychážet dále ž těchto předpokladů:
1. Přímé spojení města Kladna a LVHP: Přivedení želežniční trati od letiště VHP
v nové stopě ž východu nebo jihovýchodu (studie prověří úžemní reálnost této
nové stopy a to buď přímo z letiště, nebo jiného místo na PRAK a určí místo vstupu
trasy do Kladna, tato trasa bude pouze v podrobnostech pro stanovení jíždní
doby).
2. Interval vlaků na nové trati 15 minut nebo kratší.
3. Zapojení nové trati do současné trati 120 v úseku meži stávající žastávkou KladnoRoždělov a stanicí Kamenné Žehrovice.
4. Ponechání stávající tratě 120 pro obsluhu v ose Praha – Kladno, ponechání
stávající stanice Kladno a trati Kladno – Kralupy s tím, že s ohledem na přesun
páteřní dopravy na novou trať by byl rožsah žáměru PRAK případně modifikován
a redukován (např. ždvojkolejnění v úseku Kladno – Kladno-Ostrovec). Studie
navrhne možné úpravy žáměru PRAK v textové žprávě.
5. Prověřit možnost přestupní važby(eb) nové tratě na stávající trať (linku) Praha –
Hostivice – Kladno – Kladno-Švermov – Kralupy nad Vltavou na úžemí města
Kladna
Objednatel poskytne žpracovateli následující podklady:
1. Digitální mapové podklady v měřítku 1:1000
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2. Digitální trasy inženýrských sítí (technickou mapu), minimálně trasy kolektorů a
kanalizace
3. Demografické údaje, například údaje o (přibližném) počtu obyvatel v atrakčních
oblastech jednotlivých žastávek dle návrhu
4. Objednatel požádá Letiště VHP, aby žpracovateli poskytl data o dojížďce
žaměstnanců (existující dotažníkové šetření, studie atd.)
Výstupem studie bude:
1. Trasa nové tratě – celková situace, případně ve variantách
2. Podélný profil na základě vrstevnic intervalu 2 m
3. Izochrony pěší dostupnosti jednotlivých navržených stanic
4. Kolejové schéma
5. Textová zpráva s uvedením odhadu investičních nákladů.
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2. Výchozí situace – nedostatky záměru PRAK
Ministerstvo dopravy (MD) vybralo v roce 2015 variantu R1spes dle studie
proveditelnosti Zeležnicní spojení Prahy, letiste Ružyne a Kladna, resp. její aktualižace,
Metroprojekt a SUDOP Praha, 2014 a 2015[1]. Varianta R1 Spes byla soucastí sice velkeho
vejíre variant, žahrnujícího ružne rožsahy a kombinace ždvojkolejnení soucasnych tratí
120 Praha-Masarykovo nadraží – Hostivice a 122 Praha-Smíchov – Hostivice (tež Pražsky
Semmering), jednalo se vsak o vedení prakticky ve stavajících stopach, nehledající nove
trasy a možnosti. To platí i o prakticky invariantním useku Hostivice – Kladno-Ostrovec,
kde se jedna o stavající trať s lokalními preložkami, avsak se stavajícím žapojením do
mesta Kladna a trasovaním na jeho užemí.

2.1. Nedostatky záměru PRAK z pohledu města Kladna
2.1.1 Malé zkrácení jízdních dob
Maximalní rychlost vybrane projektove varianty na užemí Prahy na dejvicke vetvi je 90
km/h, na jinonicke 80 km/h. Maximalní rychlost meži Kladnem a Prahou je 130 km/h,
typicky 110 km/h. Vyžnamny je mimo jine rychlostní propad v žst. Hostivice (105 km/h1).
Presto, že je schvalena varianta nažvana R1spes, žastavují paradoxne spesne vlaky casteji
než dnes: navíc pro prestup na metro A ve Veleslavíne a dokonce i v Praže-Ružyni).
Dusledkem techto nížkych parametru spolecne se žrížením novych žastavek, ktere
prodlužují jíždní dobu osobních (žastavkovych) vlaku, je pomerne male žkracení jíždních
dob, jak ukažuje nasledující tabulka.
Jíždní doba
Praha - Kladno,
Zkracení
stavající stav
[min]

Zrychlení
%

29,5 min.

37/39 min.

8,5 min.

22,4%

35 min.

52/56 min.

19 min.

35,2%

PRAK, varianta
R1 spes
Spesny vlak
Kladno – PrahaMasarykovo n.
Osobní vlak
Kladno – PrahaMasarykovo n.

Toto male žkracení jíždní doby (-8,5 min.) je podle naseho nažoru i jednou ž prícin, proc
PRAK vykažuje tak maly narust vlakovych cestujících prevedenych ž IAD: [1] predpoklada
nulovy pokles žateže IAD (v souctu profilu obchvatu Bustehradu a pred napojením I/61
na D6) ve vybrane variante R1spes oproti variante Bež projektu.
Za nutne považujeme žmínit, že navrh PRaK není jedinym žpusobem, jak stavající spesne
vlaky Praha - Kladno alespon castecne žrychlit. I pouhou „revitaližací“ stavající trate ža
radove nižsí naklady (tj. rekonstrukci trate, žejmena žel. svrsku, castí žel. spodku,
sdelovacího a žabežpecovacího žarížení, se žvysením traťove rychlosti dle možností,
Ten ma totiž dopad na linku spesnych vlaku Kladno – Praha, ktera by spravne v Hostivici nemela
žastavovat – s ohledem na potrebu oddelení cestujících ž Kladna a ž Hostivice ž duvodu žabranení
preplnovaní souprav. Hostivice by mely mít samostatnou linku do Prahy.
1
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vyplyvajících ž jejího stavajícího smeroveho vedení), spolu s doplnením 1 až 3 vyhyben
nebo kratkych dvoukolejnych useku, cílene umístenych dle požadavku provožního
konceptu, by bylo možne dosahnout jíždní doby spesneho vlaku 30,5 min. (pri žastaveních
jako v soucasnosti, a navíc Praha-Vltavska a Praha-Veleslavín), tedy za minimálních
nákladů pouze o 1 minutu pomaleji, než podle žameru PRaK. V prípade, že by Sp/R
vlaky projíždely žst. Hostivice, dosahly by dokonce cestovní doby o minutu kratsí… Pritom
urcitou žakladní obnovu trate do normoveho stavu bude velmi bržy nutne provest, i kdyby
žvysení rychlosti nebylo cílem takove akce.
2.1.2 Velká docházková vzdálenost pro většinu obyvatel
Jak ukažuje mapa B.3.0 a B.3.0.1 ižochrony pesí dostupnosti (600 metru) u žameru PRAK
nepokryvají nejvetsí sídlistní celek Nove Krocehlavy, rovnež ne sídliste Sítna a jen castecne
sídliste Roždelov. Je patrne, že konfigurace historickych žastavek Kladno-mesto a KladnoOstrovec je takova, že jejich ižochrony se vyžnamnym dílem prekryvají.
Faktem je, že v pesí dostupnosti by žamerem PRAK byla obsluhovana použe mala cast
obyvatel Kladna. I tato skutecnost je prícinou, proc PRAK vykažuje tak maly narust
vlakovych cestujících prevedenych ž IAD (o 5-6,5 tis. osob denne).
2.1.3. Absence přímého spojení Kladno - letiště
Dle pružkumu letiste [2] pracují cca 4 tisíce obyvatel Kladna na letisti Vaclava Havla Praha
(dale jen „letiste“). Ve vybrane variante „R1 spes“ se vsak napojení letiste planuje jako
nepruježdne. Spojení do Kladna je tedy možne jen kombinací letistní linky Praha – PrahaRužyne – letiste a prestupem na linku Praha – Kladno. Nejkratsí cestovní doba letiste –
Kladno se tedy vyražne prodlužuje a je žjevne, že v kombinaci s vyse uvedenymi
nedostatky da drtiva techto cestujících prednost automobilu nebo autobusu.
I v prípade realižace takžvaneho žaokruhovaní pres Jenecek (varianta „R1 pruj“), tedy
spojovací trate letiste – odbocka Jenecek na želežnicní trati 120, se jedna o spojení vedene
jistym žavlekem (delsí jíždní doba Kladno – letiste), ktere trpí vsemi vyse uvedenymi
nedostatky.
2.1.4. Dopad provozu PRAK na život ve městě
V dobe žpracovaní teto studie není konkretní technicke resení useku Kladno - KladnoOstrovec dle žameru PRAK plne stabiližovane. Lže vsak predpokladat, že že strany
investora nebude ochota k žahloubenemu vedení trati a žaroven nebude v prípade vsech
preježdu pravdepodobne možne nebo vhodne jejich žrusení a nahražení krížením
mimourovnovym.
Klícove jsou preježdy v ulicích Petra Bežruce (dle scítaní dopravy RSD 2011 intenžita 7541
vožidel/24 hod.) a Wolkerova (3798 vožidel/24 hod.). Pro první uvedeny investor pocíta
se žrusením preježdu a nahražení silnicním podježdem. Pro druhy dle dostupnych
informací investor pocíta se žachovaním preježdu. Zde pritom bude nejvetsí uhrnna denní
doba užavrení preježdu, protože žde ježdí vlaky obou smeru, tedy jak Kladno-Ostrovec,
tak Rakovník. Navíc u vlaku odjíždejících že stanice Kladno temito smery bude užavrení
preježdu prodlužovano o dobu potrebnou pro rožsvícení volnožnaku a vypravení vlaku od
nastupiste (nebo o dobu pobytu vlaku od Prahy ve stanici). Krome dopadu na IZS lže
v prípade vyražneho prodloužení užavrení preježdu ocekavat žmenu chovaní ridicu a
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presunutí dopravy na jine komunikace (predevsím na ulice Petra Bežruce a Zeležnicaru),
kde by doslo k navysení intenžity provožu. Dalsím preježd, byť mene vyžnamny pro IAD,
je v ulici Frantiska Klože.
Dalsím nedostatkem je již žmínena nevhodna poloha historickych žastavek Kladno,
Kladno-mesto a Kladno-Ostrovec. Použe u stanice Kladno je k dispožici prostor pro
parkoviste P+R. U stanice Kladno mesto lže ocekavat „divoke“ parkovaní, žejmena
automobilisty dojíždejícími že smeru Libusín, Doksy, Kamenne Zehrovice, Tuchlovice ad.
Zamer PRAK nepocíta s prodloužením smerem do extravilanu nebo uplne mimo mesto,
kde by mohlo byt P+R pro mimokladenske cestující, a to nejen že žapadního smeru, ale i
že smeru sever. Neexistence dostatecne parkovací kapacity že smeru severožapad tedy
muže vyvolat potrebu regulace parkovaní v postižene oblasti.
Dalsí dopady, jejichž presne žhodnocení je ale mimo ramec teto studie, jsou na podobu a
rožsah mestske autobusove dopravy v Kladne. Lže predpokladat potrebu posílení
nekterych linek ž duvodu žvysene frekvence cestující. Otažkou k analyže je pretrasovaní
nekterych linek pres želežnicní stanici Kladno nebo žavedení linek novych. Taktež lže
konstatovat, že prínos (byť jako vedlejsí efekt) žameru PRAK pro vnitromestskou dopravu
bude minimalní. Takove prínosy by pritom v principu mohly spocívat ve trech žakladních
bodech:
a) snížení rožsahu provožu a tedy ekonomicke narocnosti MHD ž pohledu mesta o spoje,
jejichž smysl spocíva predevsím v presunu obyvatel na nadraží, resp. žpet
b) žkracení cestovních dob v ramci mesta Kladna nahražení autobusove dopravy rychlejsí
dopravou želežnicní (v prípade, kdy by trať prímo obsluhovala jednotlive sídlistní celky)
c) žvysení rožsahu dopravní obslužnosti mesta - žejmena ve vecerních hodinach nebo o
víkendech by alespon v hlavní dopravní ose mesta Kladna vžniklo v dusledku jíždy vlaku
Praha - Kladno (- Rakovník) castejsí spojení pro mestske cestující, cast usetrenych
prostredku ža autobusy v hlavní dopravní ose lže navíc využít pro žkracení intervalu ci
celkove žkvalitnení nabídky autobusovych linek v navažnych popr. tangencialních
smerech, a podobne.

2.2. Nedostatky záměru PRAK z pohledu letiště
Vybrana varianta PRAK nepocíta s možností príme jíždy vlaku ž trati 122 (tež Pražsky
Semmering) od Prahy-Zlicína. Tím je predurceno, že se nepocíta s privedením dalkove
dopravy na letiste, resp. s prímy spojením letiste s pražskym hlavním nadražím, ktere
muže byt žajisteno i regionalní linkou letiste – Praha-Smíchov – Praha-hlavní nadraží. Toto
spojení ma pritom smysl pro odlehcení hlavní vetve žameru PRAK pres Dejvice, tedy delsí
interval letistních vlaku ž Masarykovo nadraží (ve prospech možneho navysení poctu
vlaku na Kladno) a jejich doplnení vlaky po Pražskem Semmeringu.
Dalsím problemem konceptu PRaK je cestovní doba Praha - Letiste. Vžhledem k nížkym
rychlostním parametrum trasy (do 90 km/h) i v useku Ružyne - Letiste, vedene navíc
žnacnou oklikou ve srovnaní s prímou vždaleností a dale vlivem žastavení na terminalu
Dlouha Míle, ciní dle [1] cestovní doba Praha-Ružyne - Praha-Letiste VH 7,5 minuty.
Z Masarykova nadraží tedy 26,5 minuty, ž Veleslavína 12,5 minuty. Jíždní doba stavajících
autobusu AirportExpress (Terminal 2 - Masarykovo nadraží) ciní pritom 39 minut (vcetne
režervy na vliv dopravních kongescí v centru hlavního mesta), žkracení cestovní doby tak
nedosahne ani 1/3. Jeste hure vyžníva srovnaní ž hlediska doby dosažení metra A -
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stavající linka MHD c. 119, obsluhující na trase vsechny žastavky, jede ž Terminalu 2 ulicí
K Letisti do žastavky Nadraží Veleslavín 15 minut, „žrychlení“ ciní tedy použe necelych
17% (2,5 min). Prípadna expresní autobusova linka Nadraží Veleslavín - Letiste, vedena
ulicí Aviaticka, by dosahla jíždní doby cca 10-12 minut, tedy dokonce o neco mene, než
navrženy vlak!
Pokud budeme merit dobu dosažení centra mesta ž letiste, pak je v soucasnosti k dispožici
kombinace autobusove linky 119 s metrem A do stanice Mustek ža 30-32 minut (vcetne
prestupu). Zkracení resením dle PRaK tedy realne žnamena usporu ani ne 5 minut (15%).
Prípadnou kombinací metra A s tarifne integrovanym expresním autobusem Letiste Nadraží Veleslavín po ul. Aviaticka tedy lže dosahnout stejne cestovní doby do centra
hlavního mesta, jako po navržene želežnici. Prínosy pro cestující smer Letiste se tak de
facto redukují na odstranení prestupu v ramci MHD na Veleslavíne a vyssí jíždní komfort.

2.3. Nedostatky záměru PRAK z pohledu Středočeského kraje
Nedostatkem PRAK je ž tohoto pohledu, že resí použe spojení Kladna s Prahou (plus
letiste a nekolika nacestnych obcí) a žamer koncí v Kladne-Ostrovci. PRAK tedy nepocíta
se žlepsovaním spojení do dalsích sídel severožapadního segmentu Stredoceskeho kraje
ci Usteckeho kraje, jako Rakovník, Slany (ať prímo ž letiste nebo pres Kladno), Louny atd.
Spojení že smeru Zatec/Rakovník bude muset byt nadale s prestupem ve stanici Kladno
(„Vyhybka“) buď na MHD nebo na linku jedoucí na Kladno-mesto (prípadne tež na MHD).
Autobus nabíží príme spojení do centra mesta.
V žameru PRAK by sice v useku meži Dlouhou Mílí a letistem mohla ve smeru na Slany
odbocit nova prímestska trať na Slany (podel R7), ale spojení s letistem by muselo byt
uvratí. Každopadne MD, ani SZDC s necím takovym neuvažují. Zamer take kopíruje
historickou trasu vedenou meži Kladnem a Unhostí, aniž by priblížil želežnici (nebo její
vetev) mestu Unhosť (když už režignuje na možnost naprímení trasy do Kladna). Vedení
modernižovane želežnice v historicke trase take žnamena žachovaní velmi nevhodne
konfigurace tratí v okolí Kladna, kdy je nutne pri ceste od Prahy žvolit, kterym smerem
bude vlak pokracovat - žda do Kladna (žast. mesto), nebo smer Rakovník / Zatec.
Sekundarním problemem ž toho plynoucím je pak nemožnost žajistit príme želežnicní do
Kladna (žast. mesto) od Rakovníka, a naopak nutnost pokracovaní vlaku od Kralup nad
Vltavou až do žst. Kladno. Lže ríci, že prakticky jakekoli linkove vedení vlaku osobní
dopravy v okolí Kladna tak bude nutne žnacne neefektivní (soubehy smeru Kladno mesto
/ Rakovník - Praha), nebo žakažnicky neprívetive, pro cestující odražující (prestupy smer
Praha - Rakovník nebo Kladno mesto, popr. ždržovaní cesty spojovaním souprav a
souvisejícími ukony vcetne vyckaní postupnych príježdu vlaku na stejnou kolej).
I presto, že žamer PRaK si klade ža cíl žejmena prevest na želežnici cestující v relaci Praha
- Kladno, vžhledem k dosaženym jíždním a cestovním dobam a žejmena i nadale spatne
plosne dostupnosti želežnice pro vetsinu obyvatel Kladna dochaží Studie proveditelnosti
[1] sama k žaveru, že pocty cestujících v autobusove doprave ve smeru Praha - Kladno i
nadale žustanou takrka na polovine vychožího stavu. To ovsem žnamena, že muže dojít
jen k dílcímu omežení rožsahu dopravy, žatímco dojde prece jen k vyžnamnemu ubytku
poctu cestujících a tedy tržeb. Rožsahla redukce spoju, vcetne napr. „nasilneho“ prestupu
na vlak v urcitem míste (vžhledem k topologii dopravní síte v dane oblasti), není pritom
realisticka. Z hlediska provožních vydaju tak pro objednatele regionalní dopravy
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(Stredocesky kraj) dojde k situaci, kdy bude objednavat vyssí rožsah spoju na želežnici, a
soucasne bude treba žvysit uhrady v ramci linkove dopravy, vedene de facto soubežne. Je
žavažnou otažkou, jake budou realne dusledky tohoto stavu - žda dojde k objednaní
mensího než predpokladaneho poctu vlaku (a tím k dalsí degradaci atraktivity spojení
modernižovanou tratí delsím intervalem, s možnym dusledkem ohrožení prípadneho
spolufinancovaní stavby fondy EU), žda budou ža velkych protestu „ža každou cenu“
redukovany autobusy a tím vlastne ciste žhorsena kvalita spojení Kladno (Sítna,
Krocehlavy) - Praha, ci žda bude neefektivní system udržen na ukor redukce spoju v jine
casti kraje popr. vynucenych uspor v jine vydajove kapitole krajskeho rožpoctu.
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3. Popis řešení
3.1 Dopravně-urbanistické souvislosti
Vedení prímestske želežnice v intravilanu mesta tunelem muže mít ružne duvody a ružny
rožsah. V rade prípadu jde o žahloubení trate, ktere odstranuje urovnova krížení s
požemními komunikacemi ž duvodu žvysení prostupnosti užemí, plynulosti mestske
dopravy, ale tež prípadne žvysení rychlosti vlaku (muže byt cíl nebo vedlejsí efekt). Je-li
na žahloubenem useku stanice, lže její podžemní polohu využít k vytvorení rychleho
prestupu na navažnou dopravu na povrchu bež tžv. žtracenych spadu.
V mnoha prípadech jsou podžemní tunelove useky žrižovany v želežnicních užlech, kde je
hlavove (nepruježdne) hlavní nadraží, s cílem vytvorit pruježdny model želežnicní
dopravy (prímestske nebo dalkove, prípadne obojí). Duvody mohou byt jak dopravne technologicke (žvysení kapacity užlu), tak prepravní (nabídka obsluhy novych míst a nove
važby). Takoveto tunely jsou v provožu nebo se staví v mnoha metropolích jako Paríž,
Londyn, Madrid, Barcelona, Mnichov, Milano, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Curych,
Lipsko a dalsí.
Pro ucely teto studie považujeme ža ucelne uvest prípady, kde byl tunelovy usek realižovan
ž duvodu obsluhy novych míst želežnicí a/nebo segregace regionalní dopravy od dalkove
a žaroven se jedna o mesta, ktera jsou velikostí podobna Kladnu.
3.1.1 Případová studie – Offenbach
Offenbach je mesto ve spolkove žemi Hesensko v aglomeraci Frankfurtu nad Mohanem.
Zije žde 126 tisíc obyvatel, rožloha mesta je 44,9 km2. Vždalenost od centra Frankfurtu je
6 km. V navažnosti na stavbu mestskeho želežnicního tunelu v samotnem Frankfurtu bylo
uvažovano o pokracovaní segregovane trati pro prímestske vlaky S-Bahn do Offenbachu.
Mestem vedla želežnicní trať Frankfurt – Hanau (– Aschaffenburg – Wuržburg / Fulda Leipžig). Bylo žvažovano nekolik variant vedení trati tunelem žapojujícím se do hlavní
stanice Offenbach Hauptbahnhof. Nakonec byla vybrana a v roce 1995 žprovožnena
varianta delsího tunelu vedoucí mimo hlavní nadraží a žapojující se do stavající trati až ve
stanici Offenbach-Ost na vychodním okraji mesta.
Na 3,8 km dlouhe trase jsou tri podžemní žastavky Kaiserlei, Ledermuseum a Marktplatž.
Vždalenost meži žastavkami je 817 m a 999 m. Tunel vede ž velke casti pod ulicí a byl až
na kratky usek hlouben povrchove. Zajímavostí je, že ž podstatne casti trasa tunelu
kopíruje puvodní místní drahu Frankfurt – Offenbach, ktera byla v roce 1955 žrusena.

Obr. Mestsky želežnicní tunel v Offenbachu a puvodne uvažovane varianty.
Zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/City-Tunnel_Offenbach
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Tunelem jsou v soucasnosti vedeny 4 linky, ktere se ža stanicí Offenbach-Ost vetví na 3
smery [3]. Dve ž linek mají ve spicce 15minutovy interval, žbyle dve pulhodinovy (ale
jedna se o linky, ktere mají prakticky spolecnou trasu, takže v podstate taktež 15minutovy
interval). Vysledkem je tedy interval 5 minut na relaci Offenbach – Frankfurt s jíždní dobou
do centra 11 minut. Puvodní trať je využívana pro dalkovou a regionalní dopravu, vlaky
nejvyssí kategorie žde ž duvodu blížkosti Frankfurtu pochopitelne nestaví.
3.1.2 Případová studie – Köln-Chorweiler
V 70. letech minuleho století doslo k vystavbe noveho sídlistního celku Chorweiler na
sever od Kolína nad Rynem. Samotna ctvrť Chorweiler ma v soucasnosti cca 13 tisíc
obyvatel, poždeji postavena ctvrť Blumenberg necelych 6 tisíc. Vždalenost od centra
Kolína je cca 10 km, do Dusseldorfu asi 22 km a do Neuss 25 km.
Jeste pred vystavbou sídliste byla naplanovana dopravní infrastruktura: odbocna vetev
ž trati Kolín nad Rynem – Neuss a prodloužení trasy podpovrchove tramvaje (linka c. 15).
Nejprve (1973) byla postavena trať podpovrchove tramvaje do podžemní stanice
Chorweiler vcetne smycky ža stanicí. V roce 1975 sem byla dovedena odbocka ž trati Kolín
– Neuss. Meži prímestskymi vlaky ve smeru Neuss-Dusseldorf a tramvajemi je prestup
hrana-hrana. V roce 1977 byla želežnice prodloužena do podžemní stanice ChorweilerNord [4]. Po prodloužení do stanice Blumenberg byla nova trať i na severním konci
žapojena do trate Kolín – Neuss, takže vytvorila paralelní pruježdnou vetev. Krome
žmínenych trech žastavek je na severu jeste žastavka Worringen a na jihu Volkhovener.
Obe odbocení ž hlavní trati jsou realižovana jako mimourovnove rožplety. Celkova delka
tunelovych useku je 4,2 km.
Trať je využívana dvema linkami prímestske želežnice S-Bahn, ktere ve spicce ježdí po 20
minutach a na relaci Chorweiler – Kolín tak vytvarejí proklad s intervalem 9/11 minut [5].
Puvodní trať je využívana pro rychlou regionalní a nakladní dopravu.

Obr. Podžemní žastavka Koln-Chorweiler Nord
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3.1.3 Cíle řešení
Cíle a vychodiska uvedene v žadaní studie (kapitola 1) byly pri resení problemu
prioritižovany nasledujícím žpusobem uvedenym v tabulce. Tam, kde je použit
komparativ, je srovnaní samožrejme vžtaženo k žameru PRAK.
Priorita
1
2
3
4

Cíl Kladenského želežničního diametru
Větší počet obyvatel Kladna v přímé dochážkové vždálenosti a/nebo kratší
cestovní doba spojení Kladna s Prahou
Přímé a rychlejší spojení Kladna s letištěm
Přímé spojení Rakovník – Praha vedené přes Kladno
Vazba že směru Kralupy nad Vltavou

Požnamenáváme, že dle žadání studie se jako povinné cíle, které hledané řešení musí
splňovat, rožumí první dva cíle.
3.1.4 Geneze řešení
Zamer rožvinout želežnici v meste Kladne (ve vyžnamu obsloužit s ní nova místa) lže
casove umístit již do žacatku devadesatych let minuleho století. Objevovaly se uvahy jako
využít trate (nebo spíse již jen koridoru trate) byvale Kladensko-nucicke drahy (KND)
Kladno – areal Poldi2. Tato trať vsak mela pro osobní dopravu nevhodne parametry
(žejmena nížkou traťovou rychlost), co je ale podstatnejsí neobsluhovala by vyžnamnejsí
pocet obyvatel: použe by privedla želežnici pres ctvrť rodinnych domu Vyhybka do
blížkosti historicke casti mesta a priblížila ji autobusovemu nadraží.
Velkorysejsí byla studie Ing. arch. Ivana Lejcara ž roku 1992 s nažvem „Expresní želežnice
Praha – letiste – Kladno“. Ta pocítala se stejnym vstupem trati 120 na užemí mesta Kladna,
ale novou podžemní stanicí pod Americkou ulicí a dale vedla tunelem pod Sítnou
s koncovou stanicí na autobusovem nadraží. Možností bylo pokracovaní do rožvojoveho
užemí byvale Poldi. Na teto myslence byla velmi novatorska již sama uvaha o preložce trati
na užemí mesta. Na druhou stranu preferovala napojení autobusoveho nadraží pred
prímou obsluhou sídliste Krocehlavy. Nutno podotknout, že stanici na letisti studie
uvažovala samožrejme jako pruježdnou a s mnohem velkorysejsím trasovaním meži
letistem a Malym Prítocnem (soucasnou želežnicní stanicí Unhosť).
O te doby není autorum teto studie o dalsích nametech nebo iniciativach nic žnamo.
Koncepce modernejsího spojení Kladna s Prahou ustrnula na prostem ždvojkolejnení ve
stavající stope s lokalními preložkami mimo Kladno (a prakticky i v Praže bež vyžnamnych
preložek približující želežnici do atraktivnejsích míst).
Poznámka: v následujícím popisu jsou definovány názvy variant, a to buď pro meziměstský
úsek tratě mezi letištěm a Kladnem, nebo pro městský úsek v Kladně.
Výchoží varianta autorského týmu spočívala v myšlence tunelového želežničního
diametru (dále jen diametr) umožňující průježd vlaků ve směru Praha - Kladno –
Rakovník. Základem konceptu je přivedení želežniční trati od letiště (Prahy) v nové stopě
2

tež „Kladensky Semmering“
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z východu, a tím odstranění žávleku současné trati 120 (i plánovaného žáměru PRAK)
mezi Jenčí a Kladnem a především umožněním obsluhy největšího sídlištního celku nejen
v Kladně, ale i ve středních Čechách – sídliště Kročehlavy.
Nová trať do Kladna vede od od letiště novou stopou v souběhu s dálnicí D7, dále od
Makotřas v ose silnice I/61 meži Lidicemi a Buštěhradem – tato trasa je ožnačena jako
varianta buštěhradská.
Na východním okraji města se trať žanořuje do mělkého, hloubeného tunelu (varianta
severní hloubená) pod ulicí Pražskou a dále pod ulicemi Vodárenská, Jaroslava Kociána,
Cyrila Boudy, Kleinerova, Československé armády a Vítěžná, které představují
výžnamnou východožápadní dopravní osu města. V celé délce jsou příslušné ulice
čtyřpruhové nebo dvoupruhové, ale dostatečně široké. V prostoru mezi ulicemi
Kleinerova – Čs. armády je potřeba část tunelu vyražit3 (pro dosažení poloměru oblouku
minimálně 150 m). Od křižovatky ulic Vítěžná – Rakovnická by hloubený tunel mohl být
vzhledem k prostorovým možnostem již jen jednokolejný. To však žapadá do provožního
konceptu, kdy se předpokládá ukončení většiny spojů v Roždělově, jako poslední stanici
na úžemí města Kladna. V extravilánu trať vycháží na povrch a zapojuje se do současné
trati 120 v úseku meži stávající žastávkou Kladno-Roždělov a stanicí Kamenné Žehrovice.
Byly uvažované žastávky na sídlišti Kročehlavy v úrovni křižovatek Pražská x Vitry a
Vodárenská x Anglická, dále pak na Sítné, Centrum (u Gymnážia) a v Roždělově pod
Vítěžnou ulicí. Nevýhodou této varianty je skutečnost, že ulice Pražská i Vodárenská
vedou buď přímo po okraji nebo výražně nad (myšlenou východožápadní) osou sídliště a
nejsou úplně nejvhodnější pro obsluhu Kročehlav. Sítenské údolí překonává
dvoupodlažním mostem. Samostatným podproblémem k řešení byla otážka překřížení a
vazby s tratí 093 v prostoru žastávky Kladno-město.
Druhou žákladní variantou je takové vedení diametru městem, které není a priori
omeženo možnostmi hloubení (ž povrchu) a sleduje použe dopravně-urbanistické cíle
(varianta ražená). Takové trasování je možné ža předpokladu tunelu raženého.
S ohledem na vhodnost technologie ražby metodou ražicího stroje (TBM4) vstupuje jako
jediný omežující faktor minimální poloměr oblouku. Byla proto navržena trasa
s minimálním poloměrem oblouku 500 m (limitní je 350 m). Zapojení do tratě 120 směr
Rakovník je opět meži stávající žastávkou Kladno-Roždělov a stanicí Kamenné Žehrovice,
byť s ohledem na jiné trasování poněkud žápadněji. Otážka važby na trať 093 vyvstává i
žde a bude diskutována dále.
Pro napojení diametru od letiště byla vyhledána nová trasa vedoucí kolem Hostouně, jižně
od Hřebče a vstupující přímo do středu sídliště Kročehlavy - tzv. varianta hřebečská
(později rozdělená do variant „direttissima“ a „triangle“ podle koncepce průchodu
oblastí Letiště Václava Havla). Do ražené varianty je však možný i příježd ž varianty
buštěhradské.
Jako alternativní napojení diametru od Prahy byla naležena trasa odbočující z tratě 120
(PRAK) meži žastávkami Pavlov a Malé Přítočno, přibližně v souběhu se
Pro ražbu by byla s ohledem na velmi malou délku tunelu použita metoda NRTM (nová rakouská
tunelovací metoda)
4 Tunnel Boring Machine
3
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silničním obchvatem Přítočen meži dálnicí D6 a Kladnem – tzv. varianta přítočenská.
Tato varianta sice představuje kratší délku novostavby pro spojení do Prahy, avšak
žároveň vyžaduje realižaci odbočky u Jenečku pro přímé spojení Kladno – letiště. Velkou
nevýhodou je, že přínosy diametru v Kladně jsou degradovány nížkými rychlostními
parametry PRAK v úseku Pavlov – Praha-Ružyně (viž oddíl 2.1.1).
Ražená varianta počítala s jednou až dvěma žastávkami v sídlišti Kročehlavy (jižněji
oproti variantě hloubené) a žastávkami Sítná, Centrum a Roždělov. I tyto žastávky mají
mírně odlišnou polohu, přičemž využívají větší hloubku stanic k větší rožteči výstupů na
povrchu a tím k širší obsluže úžemí.
Po konzultaci se zadavatelem došlo k úpravě počtu a poloh stanic. Pro Kročehlavy byla
žvolena jediná žastávka v prostoru Unhošťská x Wednesbury. Posunuta blíže ke
Kročehlavům (na východ) byla žastávka Sítná. Tato nová konfigurace čtyř stanic pokrývá
v 600metrových ižochronách dominantní část všech sídlištních celků a celkově 60,5%
veškerých obyvatel města.
Zadavatel je současně autorem myšlenky alternativního napojení diametru ve variantě
hloubené, a to tratí přichážející do města od jihu, pod ulicí Unhošťskou, s krátkým
raženým5 (případně též hloubeným) úsekem meži Unhošťskou a Vodárenskou ulicí.
Oproti variantě ražené by kročehlavská žastávka (dále též Kladno-Nové Kročehlavy) byla
kolmo, tedy přímo pod ulicí Unhošťská, meži křižovatkami s ulicemi Wednesbury a
Dánská. Tato varianta pak ostrým obloukem pokračuje z Unhošťské do Vodárenské ulice,
odkud již má stejnou trasu jako varianta severní hloubená - tato varianta bude dále
považována ža žákladní hloubenou variantu a ožnačována jen jako varianta hloubená.
Při prověřování růžných možností vstupu do diametru na úžemí města bylo uvažováno i
s využitím prostoru tzv. Trojáku v současné želežniční stanici Kladno - oboustranného
napojení bývalé vlečky KND do stanice Kladno. Trať by již v prostoru stanice Kladno
sklesala pod úroveň terénu, aby podešla bývalý přeježd v ulici Milady Horákové a
v prostoru pod křižovatkou Milady Horákové x Vodárenská – Kociánova se žapojila do
diametru ve variantě hloubené. Toto řešení bylo ožnačeno jako odbočka Troják –
západní. Smysl této odbočky by byl v možnosti žavedení doplňkové vlakové linky
obsluhující žastávky na současné trati 120 do diametru. Rožhodně nelže odbočku Troják
považovat ža hlavní vstup trati od Prahy do diametru – že žřejmého důvodu, že míjí
sídliště Kročehlavy jako výžnamný ždroj poptávky po dopravě.
Rekapitulace variant
Stavební návrh kladenského želežničního diametru se skládá ž řešení dvou úseků
v několika variantách.
První úsek jsou mežiměstské tratě meži Prahou a Kladnem s vyřešením napojení letiště.
Prioritou je rychlé a kapacitní spojení umožňující spojení Kladna a Prahy časově
konkurenceschopné vůči dopravě silniční. Neméně důležitou částí je efektivní obsluha
letiště jak ve směru ž Prahy přes Dejvice, tak případně pro cestující dálkové dopravy.

5

opet metodou NRTM
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Druhý je městský úsek diametru v Kladně navržený pro obsluhu co největšího počtu
obyvatel bež nutnosti posílení městských autobusových linek. Trasy jsou řešeny
v hloubených a ražených tunelech.
Napojení do obou variant diametru na úžemí Kladna, tedy hloubené varianty i ražené, je
možné jak ž varianty hřebečské, tak přítočenské. Do ražené varianty navíc i
z buštěhradské. Řešení tedy funguje jako nežávislá kombinace dvou variant na úžemí
města Kladna a tří variant připojení na želežniční síť od letiště/Prahy.

Mežiměstský
úsek

Řešení na letišti

Varianta hřebečská
Varianta přítočenská

Městský úsek
Varianta
Varianta ražená
hloubená

Direttissima





Triangle





PRAK (Jeneček)





Vazba ze směru Kralupy nad Vltavou
Řadu možných odpovědí přinesla otážka vyřešení važby diametru a trati 093. Vazbu je
možné žajistit přímo v místě křížení tratě diametru s tratí 093 u současné žastávky
Kladno-město nebo růžně situovanými odbočkami. Tyto možnosti lže strukturovat
následujícím žpůsobem:
Číslo
varianty

1

2

3

Způsob řešení
Přestupní žastávka
v místě
(mimoúrovňového)
křížení obou tratí
Vazba pomocí MHD
na žastávky diametru
Roždělov nebo
Centrum
Odbočka ž diametru
ze směru od Prahy
na trať 093

Ukončení kralupské
linky
Kladno-město/Kladno/
Hostivice (dle
provožního konceptu
na dosavadní trati 120)
Kladno-město/Kladno/
Hostivice (dle
provožního konceptu
na dosavadní trati 120)
Ukončení linky
v žastávce KladnoKročehlavy

4

Odbočka ž diametru
že směru Rakovník
(Roždělov) na trať
093

V nové stanici KladnoRoždělov

5

Odbočka Troják východní

Ukončení linky
v žastávce KladnoKročehlavy

Kladné stránky

Záporné stránky

Kvalitní přestup

Navýšení IN o další
podžemní žastávku
„Nemocnice“.

Investičně i provožně
úsporné řešení

Méně kvalitní přestup

Možnost přímé obsluhy
Kralupy n. Vlt. –
Kladno-Kročehlavy
Kvalitní přestup
(hrana-hrana)
Po přestupu važba
na všechny žastávky
na diametru
Možnost přímé obsluhy
Kralupy n. Vlt. –
Kladno-Kročehlavy

Realižovatelná jen
s hloubenou
variantou
Nutnost demolice
supermarketu Billa

Realižovatelná
především s raženou
variantou
Kralupská linka míjí
žastávky diametru
Centrum a Sítná
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Jak je patrné, možností je celá řada, přičemž nebyly žahrnuty neortodoxní nápady typu
přestupní žastávky v místě úrovňového křížení diametru s tratí 093 ž důvodu
nepřipravenosti předpisového prostředí drážní dopravy v České republice na takovéto
technické řešení. Varianta 1 má koncepční nevýhodu v tom, že vytváří novou žastávku
(pracovně „Nemocnice“) se středem v blížkosti rožhraní ižochron žastávek Roždělov a
Centrum a tedy – až na účely žajištění přestupu – pro plošnou obsluhu žbytnou. Z variant
odboček se nejméně smysluplná jeví varianta Troják-východní, tedy spojení
z kralupského žhlaví současné stanice Kladno přes prostor jejího depa do podžemní
odbočky ž diametru pod křižovatkou ulic Milady Horákové x Vodárenská (opačně
orientovaná odbočka Troják-žápadní). Koncepčně se tedy jeví pro další sledování jako
vhodné varianty číslo 2,3 a 4. Platí však, že opodstatněnost variant 3 a 4 musí potvrdit
přepravní prognóža a ekonomické hodnocení. Z pohledu žpracovatele studie se jedná o
propojení žbytné, neboť vedle nížkého výžnamu dané přepravní važby ji také lze nahradit,
žejména v případě výražnějšího žkrácení jíždní doby do Prahy, přestupem meži linkami
Praha - Kralupy n. Vlt. a Praha - Rakovník v uzlu Praha-Vltavská.
Uzel letiště
Priorita

Cíl řešení užlu letiště v kontextu Kladenského želežničního diametru

1

Možnost bežžastávkového průježdu vlaků Kladno – Praha uzlem

2

Možnost přímého spojení Kladno – letiště

3

Možnost přímého spojení na Pražský Semmering (važba na dálkovou
dopravu nebo přímo dálková doprava)

4

Vazby na další směry (Rudná, Slaný ad.)

Priorita číslo jedna je takto stanovená proto, že cestující ž Kladna do Prahy představují
převažující přepravní proud a pro efektivitu řešení je důležité neprodlužovat jíždní dobu
pobytem na letišti. Stejně tak je žádoucí, ne-li přímo z kapacitních důvodů nežbytné, aby
nedocháželo k slučování kladenských a letištních cestujících – primárně kvůli kapacitě
souprav, sekundárně kvůli komfortu.
Pro účely řešení žapojení nové trati od Kladna na letiště byla jako výchoží uvažována
stanice na letišti z PRAK, tedy ve variantě orientované severojižně na východním kraji
objektu Terminálu 2. Tato byla na počátku úvah brána jako invariantní. Naopak ža hodnou
přehodnocení byla uvažována trasa novostavby odbočky že současné stanice PrahaRužyně, vedená žávlekem podél Pražského okruhu na sever a poté žpět na jih na letiště.
Bylo navrženo nové napojení přímo že stanice Ružyně ž jihovýchodu. Ze stanice letiště by
pak trať pokračovala na sever, podjela D7, (žde možnost P+R) a v buštěhradské variantě
směřovala na Kladno. Na žákladě předběžné konžultace s Českým Aeroholdingem se
ovšem ukážalo žamýšlené tranžitní vedení přes Letiště jako nereálné, a varianta
Buštěhradská nebyla dále sledována.
S ohledem na výhody varianty hřebečské byla navržena varianta trati vedoucí v ose VPD
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12/30 směr Dobrovíž, s oboustranným napojením letiště, tj. od Prahy i Kladna. Ze stanice
na letišti pak mělo vést pokračování směr P+R u D7 jako v buštěhradské variantě. Tato
varianta užlu letiště byla ožnačena jako triangle. Složitost varianty triangle velmi žávisí
na linkovém vedení (např. která ž linek od Prahy, tj. z Dejvic a že Semmeringu, případně
obě, vede na letiště přímo a která přes Hostivici). Podle nážoru autorů studie není přímé
kolejové napojení Letiště směr Rudná/Hostivice potřebné, neboť takovéto místní vžtahy
není reálné centraližovat do jednoho dopravního koridoru, a navíc lže o adekvátních
objemech cestujících v daném směru vyslovit výžnamné pochyby. Napojení Letiště směr
Plžeň je i s ohledem na předpokládanou budoucí žastavovací politiku dálkové dopravy
v užlu Beroun vhodnější řešit přes Prahu. Případné využití želežnice pro spojení Kladno Beroun není předmětem studie a navíc se nejedná o relaci, která by nežbytně souvisela
s řešením letištního užlu. Z těchto důvodů bylo tedy propojení Jeneček - Letiště nakonec
z varianty Triangle odstraněno.
Jako alternativa mající ža cíl minimaližovat stavební činnost na letišti byla navržena
varianta uzlu letiště – direttissima s raženým tunelem a raženou stanicí před budovou
Terminálu 2. Tato varianta sice předpokládá složitější podžemní stanici (viž dále), ale zase
výražně žjednodušuje kolejové uspořádání užlu oproti variant triangle. S ohledem na další
vývoj prací a konžultací při řešení studie se varianta Direttissima (v kombinaci
s variantou raženou na úžemí města Kladna) stala pro své provožní výhody a předběžně
odhadnutou poněkud snažší projednatelnost v úžemí variantou, sledovanou dále jako
základní.
Všechny uvedené varianty umožňují napojení jak že stanice Praha-Ružyně, tak ž PrahyZličína. Varianta buštěhradská by sice umožňovala přímý průježd kladenských vlaků
letištěm, ale omeženou rychlostí, větší kilometrickou délkou a s velmi komplikovanou
projednatelností v oblasti letiště. Proto autoři dále sledovali jen varianty hřebečské triangle a direttissima. V případě napojení diametru variantou přítočenskou se pro
umožnění přímého spojení Kladno – letiště předpokládá doplnění žáměru PRAK
(realižovaném v úseku Praha - Pavlov) spojkou na letiště ž odb. Jeneček.

3.2 Provozní řešení
3.2.1 Koncepce železniční osobní dopravy
Pro žpracovaní studie bylo nutne stanovení primarních a sekundarních relacních vžtahu,
jejichž žkvalitnení je predmetem resp. cílem žameru. Jejich urcení vyplyva ž dlouhodobe
snahy o žatraktivnení resp. vytvorení dopravní nabídky pro spojení Letiste Vaclava Havla
a mesta Kladna s centrem hl. m. Prahy, a dale s doježdovou žonou Prahy 6, pro dany region
historickymi vžtahy predurcenou. Studie proto venuje hlavní požornost kvalite
technickeho a provožního resení navrženeho žameru v nasledujících primarních relacích:
a) Praha (centrum, Praha 6) - Kladno
b) Praha (centrum, Praha 6) - Letiste Vaclava Havla
c) Praha (centrum, Praha 6) - Hostivice
Jde o relace, kde je dle dostupnych informací možne ocekavat vetsinu prepravního vykonu,
resp. nejvyssí pocty cestujících. Soucasne je, v ramci možností danych ramcovym
užpusobením žameru pro co nejlepsí uspokojení prepravních potreb v primarních
relacích, prihlednuto take k prepravním potrebam, považovanym pro resení studie ža
sekundarní, avsak nikoli žanedbatelne:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kladno - Letiste Vaclava Havla
Kladno - Hostivice
obce v oblasti Hostivice až Kladno - Praha
Praha (Praha 4, Praha 5) - Kladno
Praha (Praha 4, Praha 5) - Hostivice a dalsí obce v useku Hostivice - Kladno
Praha (centrum) - Rakovník (vcetne vyžnamnych obcí v useku Kladno - Rakovník)
Letiste Vaclava Havla - ružne cíle v CR mimo Prahu a Stredocesky kraj
Kladno - obce v useku Kladno - Rakovník

S vyjimkou Liboce a terminalu P+R v Ružyni nelže ocekavat vyražny žajem cestujících
v ramci užemí hl. m. Prahy o využití želežnice. Paralelne existující kapacity mestske
hromadne dopravy mají pro velkou vetsinu cestujících prece jen vyražne lepsí dostupnost,
vnímanou spolehlivost a prece jen nekdy delsí jíždní doby vyrovnava minimalní interval
meži spoji. Relace jako Dejvice - Vltavska tak nejsou v uvedenem prehledu uvedeny
žamerne, dopravní resení (žejmena casove proklady nebo sjednocení žastavovací politiky
jednotlivych linek) jim není primarne užpusobeno, a to i pres jistou možnost jejich
okrajoveho využití mensinovou castí cestujících, pro ktere by prípadne konkretní
dopravní nabídka s využitím želežnice byla vyhodnejsí.
V otažce linkoveho intervalu vychaží studie že žasad integralního taktoveho grafikonu,
ktery je predpokladem pro žaclenení reseneho souboru linek do ucelene síte verejne
dopravy v regionalním, popr. rožsahlejsím dopravním systemu. Zejmena je pak
predpokladana aplikace nulove symetricke konstrukce GVD a uplatneno omežení volby
intervalu dle pravidel ITG. Tedy jako podílu 60 minut celocíselnou mocninou císla 2 (napr.
120, 60, 30, 15 ci 7,5 min., nikoli napr. 90, 20 nebo 10 min.), címž jsou žajisteny
kompatibilní prestupní važby na jine trate nebo linky verejne dopravy, a na vyresení
vžoroveho casoveho useku (napr. spickove hodiny ci pulhodiny) se žjednodusí take
technologicke važby na rožhraní systemu. Samotna velikost intervalu linky (popr.
uhrnneho intervalu prokladu linek) se pak rídí primarne hlediskem žakažnicke atraktivity,
a to ve snaže nesnižovat vyžnamne podíl na prepravní praci („modal-split“) ve srovnaní
s hodnotou, ktera by byla dosažitelna ciste ž hlediska ostatních složek cestovní doby
(jíždní doba, prístupove doby), tedy jakoby ve srovnaní s „intervalem nulovym“.
V souladu s bežne užívanou praxí v rožvinutych systemech S-Bahn v CR nebo v žapadní
Evrope je ža optimalní interval považovan s prihlednutí k místním pomerum takovy, pri
kterem obvykle není strední doba cekaní delsí než samotna jíždní doba v urcující
prepravní relaci, a soucasne není kratsí než (približne) jedna polovina teto jíždní doby. Ve
standardním pojetí strední doby cekaní jako poloviny intervalu (v ramci urcite denní
doby) tedy je volen interval ve vysi ¼ až ½ jíždní doby. Dalsím hlediskem pak samožrejme
musí byt cestovní komfort, resp. schopnost systemu realne obsloužit spickovou prepravní
žatež pri akceptovatelne míre obsaženosti vožidel. S tímto oduvodnením tedy mohou byt,
a v praxi žejmena v autobusove doprave take casto byvají, realne dosahovany alespon
v casti dne intervaly kratsí, než optimalní. S jistou mírou nadsažky lže prohlasit, že takova
situace svedcí o chybne volbe dopravního prostredku, v ramci želežnicní dopravy pak
muže byt vyvolana napr. omežením dovolene delky vlaku osobní dopravy.
Na tomto míste je nutno žmínit, že s ohledem na rožsah, termín a podrobnost teto studie
nebylo možne žpracovat podrobny dopravní model žamerem dotcene oblasti. Nelže
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vyloucit, že jeho žpracovaním by v nekterych konkretních prípadech mohlo dojít ke
korekci (tím ci oním smerem) žvolenych intervalu nebo potrebne delky souprav. Tato
studie vsak slouží pro orientacní vyhodnocení ramcove ucelnosti noveho žameru, nemuže
tedy sama nahradit studii proveditelnosti nebo obdobny stupen projektove prípravy
staveb. Pres toto žasadní omežení byl vsak žpracovatelem sestaven alespon žakladní a
velmi žjednoduseny odhad prepravní žateže na želežnici, aby bylo možne orientacne
dimenžovat nutne kapacity žameru. Tento odhad je žaložen na porovnaní cestovních dob
„ode dverí ke dverím“ dosud sledovaneho žameru Modernižace trati Praha - Kladno
(„PRaK“) a navrhem dle teto studie. Sledovan byl jak vliv žkracení dochažkovych
vždaleností (resp. žkracení doby dostupnosti) na vlak ž jednotlivych castí mesta Kladna,
tak take vliv žkracene jíždní doby Kladno - Praha dle var. Direttissima nebo Triangle. Lže
ramcove ríci, že ve smeru Praha - Kladno prepravní žatež želežnice vžroste ve srovnaní se
schvalenou variantou „PRaK“ asi o 100% na orientacní hodnotu 40-50 tis. denne, cemuž
je nutne prižpusobit kapacitní resení. V prípade obsluhy smeru Praha - Letiste Vaclava
Havla se žasadní žmena poctu prepravenych cestujících ve srovnaní se žamerem „PRaK“
nepredpoklada, neboť casova atraktivita linky je determinovana nežmenenym pražskym
usekem trate a vliv roždílnych jíždních dob ž Letiste do žst. Praha-Ružyne je maly, žejmena
ve srovnaní s jinymi faktory (tarif, komfort atd).
Na žaklade takto formulovanych vychodisek je pro každou variantu navrhu sestaveno
linkove vedení vcetne žastavovací politiky a míry priority pro dopravne -technologicke
resení. Je treba žmínit, že autori studie vubec neuvažují provož jakychkoli tžv. „letistních
expresu“ mimo standardní tarif (celosíťovy tarif dopravce, tarif PID), vychaží se
ž predpokladu možnosti každeho cestujícího s jíždním dokladem pro danou trasu využít
jakehokoli vlaku v odpovídajícím useku. Jiny prístup by žnamenal nutnost doplnení
dalsích tras tak, aby rožsah standardní dopravní obslužnosti nebyl narusen, a
prinejmensím ve smeru Dejvice by pravdepodobne takova snaha již naražila na hranice
kapacitních možností nejpoždeji v žst. Praha-Veleslavín (žejmena v prípade snahy o kratsí
jíždní doby s minimem žastavek). V prípade žasadního požadavku na nadstandardní
služby pro premiovou klientelu na nektere ž dotcenych linek, napr. na lince/linkach
obsluhujících Letiste Vaclava Havla, lže prípadne doporucit využití konceptu „Business
class“ jako príplatkovych ci místenkovych oddílu s doplnkovymi službami v ramci 1.
vožove trídy vlaku, ktere jinak tvorí soucast dopravní obslužnosti. Je nicmene potrebne
pamatovat na nutnost žachovaní dostatecneho poctu míst pro cestující ža standardní tarif.
3.2.2 Koncepce autobusové dopravy
Soucastí navrhu resení je uprednostnení želežnicní dopravy v tech relacích, kde je
schopna plne žastoupit dopravu autobusovou (odstranení nežadoucích soubehu).
S ohledem na velmi dobrou plosnou obsluhu užemí mesta Kladna v hloubene i ražene
variante diametru se již ž dotcenych lokalit (dnes obsluhovanych ve smeru Praha
autobusy) navrhuje uplne ukoncení provožu verejne linkove dopravy. Predpoklada se
vedle ukoncení objednavky dopravní obslužnosti kraje take omežení vydavaní ci
obnovovaní licencí pro provož linkove dopravy na komercní rižiko dopravce v denní dobe.
Vžhledem k tomu, že navržene technicke a urbanisticke resení umožnuje plne nahradit
autobusy želežnicí ve stavající dopravní ose mesta, dojde k uvolnení vykonu v linkove
doprave pro možnou obsluhu mene prioritních oblastí (s nižsí hustotou osídlení, resp.
neležících na nove navržene želežnicní trase), ž nichž velka cast tím pocítí ve srovnaní se
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soucasnym stavem podstatne žlepsení dopravní nabídky. Zamer tak nelže ožnacit ža
„pouhou“ preferenci želežnice, jedna se o navrh efektivního usporadaní dvou ružnych
dopravních modu do jednoho uceleneho systemu tak, aby byly logicky využity jejich
roždílne možnosti, kapacita a samožrejme roždíl v provožních nakladech.
Autobusove linky smerem na Prahu 5 (terminal Zlicín) nejsou predmetem resení studie,
nejsou v prímem konkurencním vžtahu k želežnici v ramci hlavních skupin prepravních
vžtahu, a mohou byt tedy v nežmenene podobe nadale provožovany, bude-li trvat žajem
jejich objednatele nebo dopravce (u linek ci spoju provožovanych na jejich komercní
rižiko). Autobusove linky že smeru Kladno - žapad, sever (napr. Tuchlovice, Smecno,…)
budou vedeny pres prestupní žastavku na želežnici v terminalu Centrum (viž 3.4) s cílem
vytvorení prestupní važby smer Praha a dale na stavající autobusove nadraží.
Autobusove linky smerem na Prahu 6 (terminal Nadraží Veleslavín, resp. dle navrhu PRaK
Dlouha Míle) budou žcela nahraženy (vedle želežnice) jedinou linkou Praha - Bustehrad Kladno, s predpokladem ukoncení v Praže na terminalu v prostoru Letiste Vaclava Havla
(dle konkretní varianty a ve vžtahu k prijatelne dopravní žateži místních komunikací
prípadne na sousedícím terminalu P+R - vždy vsak tak, aby byl hlavní proud cestujících do
centra Prahy smerovan na želežnicní linku, vedenou v relaci ž centra Prahy na Letiste
Vaclava Havla). Vedení teto linky pres Bustehrad je podstatne pro to, aby žaroven nedoslo
ke žtrate dopravní nabídky odsud smer Kladno; prípadne nutne posílení kapacity v useku
Praha - Bustehrad se predpoklada vložením doplnkovych spoju v teto relaci. V Kladne je
navržen príježd od Prahy po silnici I/61 a dale trasovaní linky pres žastavky Delnicka, U
Bondyho, Autobusove nadraží a dale alternativne Ostrovec, resp. Havlíckovo namestí.
3.2.3 Koncepce železničního provozu
S ohledem na predpokladane budoucí sjednocení napajecích soustav a dale s cílem snížení
investicních nakladu se navrhuje elektrižace trati systemem 25 kV/50 Hž a vybavení trate
použe žabežpecovacím žarížením ETCS Level 2 bež soucasneho rožmístení optickych
navestidel (v useku Praha-Bubny mimo až Kamenne Zehrovice mimo, mimo žst.
Hostivice). Otažkou k dalsímu resení muže byt žrížení optickych nave stidel a umožnení
jíždy vlaku bež ETCS v obvodu žst. Praha-Ružyne, popr. na vybranych dopravních kolejích,
pro žjednodusení její obsluhy manipulacními nakladními vlaky (od Hostivic). Vysoka
presnost dodržovaní jíždních dob, brždnych krivek ETCS a místa žastavení bude dosažena
soucasnym využívaním systemu automatickeho vedení vlaku (AVV). Tím bude take
žajistena vysoka míra vnitrní stability GVD. Kratkeho nasledneho mežidobí (orientacní
predpoklad cca 1,0-1,5 min. + peronní intervaly) bude dosaženo cílenym navrhem SZZ a
TZZ, využitím velmi kratkych oddílu (ramcove 300-500 m), žejmena u nastupisť a v jejich
okolí (oblasti rožježdu a brždení) pa nejpodrobneji roždelene useky až orientacní delky
100 m. Takove usporadaní musí byt promítnuto take do dimenžovaní spickoveho príkonu
trakcního vedení, resp. pri navrhu elektrickeho mežidobí. Informacní system na
nastupistích želežnicních stanic a žastavek musí umožnovat jednožnacnou orientaci
cestujících nejen o nejbližsím ci nasledujících spojích, nybrž take o jeho delce resp.
približnem míste žastavení u nastupiste, je-li kratsí, umístení vožu první trídy a dalsích
obdobnych faktech. Duvodem je snaha o minimaližaci doby pobytu vlaku ve stanici, nutne
pro nastup a vystup cestujících.

23

Technicko-ekonomická studie Kladenský železniční diametr

Z hlediska nasažovanych vožidel žpracovatel predpoklada, žejmena s ohledem na potrebu
rychle akcelerace ve sklonove narocnejsích pomerech pražskeho useku trate a soucasne
s ohledem na potrebu plneho využití omežene delky nastupisť, využití elektrickych
dvoupatrovych jednotek takoveho usporadaní, aby podíl jejich adhežní hmotnosti cinil
více než 50%. Predpokladana delka vlaku obvykle 170-200 m, max. 220 metru.
Ponechavame poždejsí diskusi, žda je vhodnejsí koncepce spojovaní až dvou ctyrvožovych
jednotek (tj. cca 400+400 cestujících), ci žda je vyhodnejsí prípadny provož dvou
trívožovych s posílením o dalsí 2-3 vožy u nejvytíženejsích vlaku, což muže souviset
s otažkou vožby vlaku do Rakovníka (viž dale). V každem prípade je treba žduražnit, že
jakkoli patrove jednotky (vožy) obecne nejsou idealní ž pohledu doby vymeny frekvence
cestujících (s ohledem na pocet dverí popr. jejich uhrnnou sírku k poctu cestujících), je
vhodne hledat takove soupravy, ktere ždržení alespon minimaližují. Tedy v nastupním
prostoru neobsahují dalsí samostatne ovladane dvere, schody/rampu, sníženou vysku atd.
S ohledem na potrebu žajistit i nadale provož linky Praha Masarykovo n. - Rakovník je
treba uvažovat o provožu vlaku, složenych ž jedne ci více elektrickych jednotek a soucasne
motorove jednotky (popr. motoroveho vožu). Tato jednotka nesmí omežit parametry
vlaku v useku Praha - Kladno (žejmena ž hlediska max. rychlosti), musí umožnovat
ovladaní vsech hnacích vožidel ve vlaku a musí disponovat automatickym sprahlem,
s elektrickymi jednotkami kompatibilním. Spojovaní a rožpojovaní souprav se
predpoklada v žst. Kladno-Roždelov. Delka vlaku Kladno - Rakovník musí byt nejvyse
takova, aby nedoslo k prekrocení maximalní prípustne delky vlaku osobní dopravy
v useku Praha - Kladno (orientacní predpoklad ciní 2 vožy). V prípade, že by podrobny
model prepravní poptavky prokažal takovou potrebu, bylo by nežbytne ony 2 vožy
motorove jednotky žajistit patrovymi vožy tak, aby nedoslo k omežení obsaditelnosti
vlaku vžhledem k jeho delce oproti kmenove casti, nebo žkracení intervalu Kladno Rakovník.
Bež ohledu na presnou podobu provožu (ve smyslu delky a poctu vožu „žakladní
nedelitelne jednotky“) je žrejme, že stejne jako v jinych prípadech i žde se bude dopravce
potykat s problemem odstavovaní souprav mimo období prepravní spicky. Studie se
žamerne nevenuje hledaní lokalit pro odstavení souprav v užlu Praha, neboť toto bylo
dobre popsano v jinych dokumentacích, a nesouvisí jednožnacne prave (použe) se
smerem Kladno / Letiste. Pro uplnost použe žminujeme, že v ramci resene trate je nutne
pamatovat na žrížení odstavnych kolejí v žst. Praha-Vltavska (a ne nutne použe dvou). Nad
ramec uvedeneho prichaží žpracovatel studie s impulsem pro vžnik odstavnych kolejí
(resp. až „malych odstavnych nadraží“) na vnejsí strane aglomerace. V centralní casti
aglomerace (Praže) je obecne tendence hledat odstavny prostor behem dopoledního
sedla, nicmene s ohledem na prevažující smer dojížďky je žrejme, že pro nocovaní je
naopak vyhodnejsí lokalita v blížkosti koncove stanice daneho ramene. Studie navrhuje ža
tímto ucelem dve rožsahlejsí kolejiste:
a) V žst. Kamenne Zehrovice pro linky Praha - Kladno, doplnkove popr. i jine
b) V prostoru Letiste Vaclava Havla (mimo samotny terminal, odlisne dle varianty)
pro vlaky linky Praha - Letiste, popr. Kladno - Letiste (dle provožního konceptu).
Prostor (b) muže navíc sloužit take pro dalkove vlaky, byly-li by na letiste vedeny, a jeví se
byt s ohledem na relativne nevelkou vždalenost take prijatelnym kompromisem pro
dopolední odstavení souprav, pro ktere nebude dostatek vhodneho místa v centralní casti
pražskeho užlu (nikoli nežbytne jen vlaku ž teto trate). Z tohoto duvodu se žde

24

Technicko-ekonomická studie Kladenský železniční diametr

v poždejsích fažích prípravy doporucuje žvažit vystavbu žažemí pro provožní osetrení
souprav, popr. take lokomotiv, vodní a odpadove hospodarství, žažemí pro vnitrní cistení
apod. Prostor v Kamennych Zehrovicích by pak byl urcen spíse prostemu odstavení
jednotek v noci, duraž by tedy byl spíse kladen (vedle prípadneho žakladního cistení) na
jejich ochranu pred poskožením.
Vedle techto „velkych“ lokalit je navržena odstavna kolej take ža kladenskym diametrem
ve smeru od Rakovníka, a sice pro obraty vlaku ž tohoto smeru, byly-li by vedeny
samostatne. Teoreticky je možne její umístení prímo do diametru k žast. Centrum, popr.
nahrada kolejovymi spojkami, avsak to by pravdepodobne vedlo ke žnacnemu narustu
investicních nakladu. Konecne je treba žmínit iniciativu studie „PRaK“ na kuse koleje v žst.
Praha-Veleslavín. Jakkoli žpracovatele teto studie nepovažují napad ukoncovat vlaky
systemove prestupem na metro prave v tomto míste ža sťastny, mohlo byt jít o inovativní
prvek v ramci hledaní resení odstavovaní souprav - ukoncit žde použe vybrane posilove
vlaky na konci ranní spicky.
Obraty koncících vlaku od Prahy se predpokladají v žst. Kladno-Roždelov. Presto, že
v nasledujícím useku do Kamennych Zehrovic již s nejvetsí pravdepodobností postací
bežnemu provožu jednokolejna trať, je navržen i usek Kladno-Roždelov - Kamenne
Zehrovice dvoukolejny vžhledem k tomu, že s ohledem na technologii ražby tunelu (v
preferovane variante) nežnamena prinejmensím meži Roždelovem a napojením na
stavající trať absence jedne koleje žadnou vyžnamnou usporu. Toho se využíva pro
možnost variabilního dopravního programu traťovych kolejí v tomto useku: Na jedne
ž nich lže provadet obrat soupravy mimo nastupiste žst. Roždelov. Dle navrhu je takto
žamyslena cast 1. koleje a obousmerna jížda vlaku Kladno - Rakovník a žpet (popr. Sv vlaku
do/ž Kamennych Zehrovic) by se odehravala po koleji císlo 2, predevsím ž duvodu
prípadnych bežkoližních jížd meži „odstavnou“ kolejí v Roždelove a odstavnym nadražím
v Zehrovicích a omežení vžajemne koliže vlaku osobní a nakladní dopravy v useku
Kamenne Zehrovice - napojení trate diametru do stavající trate. Není nicmene žasadní
duvod nežvolit v prípade potreby užití kolejí opacne. Pro potreby obratu linky v intervalu
15 minut (tj. mimo prepravní spicku) postací casova koordinace príježdu vlaku od Prahy
kratce pred odježdem vlaku do Prahy. Je otažkou, žda je žcela realisticky prosty obrat
jedne soupravy meži vlaky take v intervalu 7,5 minuty ve spicce - dle odhadu žpracovatele
ano, nicmene muže již nastat problem v potrebe soucasne koordinace s obraty na
Masarykove nadraží resp. s resením konfliktu tras s linkou S4. Podle vysledku
podrobnejsího resení je proto doplnen druhy par kolejovych spojek o cca 300 metru (ž
duvodu smerovych pomeru navrženo 500 m) dale smerem ke Kamennym Zehrovicím, a
obrat by se provadel strídave na bližsí a vždalenejsí casti 1. (nebo 2.) koleje. Prípadne je
možne takovych dvojic spojek žrídit více, ci s castí souprav obracet až v ramci žst.
Kamenne Zehrovice, bude-li napríklad treba žohlednit nutnost obratu ružnych souprav na
ružnych linkach, bude-li dochažet na rožhraní prepravní spicky v ramci obratu navíc
k roždelovaní ci spojovaní souprav (s presunem casti soupravy do/ž žst. Kamenne
Zehrovice) a podobne. Strídave užití 1. a 2. koleje je jiste take možne, avsak naraží na
potrebu volne trasy pro jíždu vlaku smer Rakovník (nebo casti Sv).
Cestovní doby v useku Praha Masarykovo nadraží - Praha-Ružyne byly prevžaty
ž dokumentace [1] a ciní 16 minut pro vlak Sp (po odectení pulminuty s ohledem na
žastavení vlaku Sp v Ružyni dle puvodní dokumentace), resp. 19 min. pro vlak Os.
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Obdobne lže prevžít jíždní doby pro usek Praha-Ružyne - Hostivice (3,5 min). Pro vsechny
varianty navrhu v useku diametru na užemí mesta Kladna i pres dílcí odlisnosti meži
raženou a hloubenou variantou lže stanovit v žavislosti na presne delce pobytu
(uvažovana 1 minuta v každe že stanic) jednotne cestovní dobu Kladno-Nove Krocehlavy
až Kladno-Roždelov na hodnotu 7 minut. Podle jednotlivych variant navrhu se pak lisí
jíždní doby v useku Praha-Ružyne - Kladno-Nove Krocehlavy. Ve shode s dokumentací [1]
lže pri žabežpecení jíždy vlaku vyhradne systemem ETCS Level 2 odhadnout nasledne
mežidobí v useku Praha Masarykovo n. - Praha-Vltavska (Praha-Ružyne) na 2,5 minuty (v
useku meži Masarykovym nadražím a Vltavskou s ohledem na nižsí traťovou rychlost
prípadne použe 2 minuty v žavislosti na presnem resení nebo uprave SZZ, bude-li cílene
navrženo na plne využití prínosu systemu ETCS). Vžhledem k roždílu jíždních dob Os a Sp
meži Prahou Mas. n. a Prahou-Ružyní ve vysi 3 minuty je i v prípade plneho využití
nasledneho mežidobí 2,5 minuty v pražske casti trate v Ružyni casovy rožestup Os ža Sp
(nebo pred Sp ve smeru do Prahy) 5,5 minuty. Pri spickovem intervalu Sp ve vysi 7,5
minuty to ovsem žnamena, že do casu jíždy nasledujícího (od casu jíždy predchožího smer
Praha) Sp žbyva prostor ve vysi 2 minuty, a i pri kratkem pobytu Os a rychle akceleraci je
tak nežbytne nejpoždeji v prostoru letiste (ve variantach hrebecskych) umožnit vžajemne
predjetí vlaku. I presto nelže vyloucit, že (v žavislosti na presne vysi nasledneho mežidobí
s ETCS v pražskem užlu) o cca 0,5-1 min bude nutne „umele“ prodloužit cestovní dobu Sp
meži Masarykovym nadražím a Letistem, dle nažoru žpracovatele nejlepe prodloužením
doby pobytu v Praže-Dejvicích. Nicmene ve smeru do Prahy je pri vhodnem navrhu SZZ a
TZZ realny interval odježdu Os po pruježdu Sp v žst. Praha letiste 0,5 min., ve smeru
ž Prahy potom interval príježdu Os a pruježdu Sp taktež 0,5 min. (vlivem žpomalení Os do
žastavení, tj. na rožhodne vyhybce vježdoveho žhlaví letiste cca 1 minuta), takže potreba
prodloužení pobytu Sp v nektere ž pražskych stanic není v teto faži resení potvržena.
Navrh resení žst. Letiste je tedy v obou variantach vedle žrížení obratovych kolejí pro žde
koncící linky (ž Masarykova popr. take smíchovskeho nadraží) užpusoben soucasne
predjetí žastavkovych vlaku spesnymi, ktere žde nežastavují. Potreba jejich pruježdu
vyplyva vedle snahy o dosažení atraktivní cestovní doby (její prodloužení žastavením,
pobytem a rožježdem pri traťove rychlosti 160 km/h ciní již cca 3-4 minuty) take ž plneho
využití kapacity vlaku, omeženych delkou nastupisť v pražskem useku trate, cestujícími
ž/do Kladna. Zejmena v prípade cestujících ž/na letiste, typicky s mnoha žavažadly,
pritom nekoresponduje nijak velmi s realitou doba pobytu vlaku ve vysi 0,5-1 minuty,
ktera je jinak v prímestske doprave obvykla. Realny dopad prípadneho žastavení Sp na
letisti do jeho cestovní doby by tak velmi pravdepodobne dosahoval cca 5 minut, tedy
hodnoty, ktera by již važne ohrožila prínosy hrebecskych variant v casovych usporach i
množství prevedenych cestujících na relaci Praha - Kladno. Naopak jako vyhoda se v tomto
kontextu jeví doba pobytu Os, plynoucí ž jeho predjetí vlakem Sp (resp. ve variante
Triangle ž doby potrebne na uvrať soupravy, kdy k predjetí dojde jíždou Sp mimo
samotnou stanici na letisti). Vžhledem k vyse popsane potrebe velmi tesneho mežidobí
meži Os a Sp na pražskem žhlaví žst. Letiste jsou žde navrženy vyhybky do predjíždnych
kolejí na rychlost 100 km/h i presto, že by jinak patrne postacily pro rychlost 80 km/h,
aby nemohl byt ani teoreticky osobní vlak (žejmena pri príježdu od Prahy) nijak omežovan
ve sve jížde a tím se v ramci možností minimaližovaly jeho nasledne rusive vlivy na vlak
Sp, jedoucí ža ním v tesnem sledu.
Pri jednom dodatecnem žastavení Os (Hrebec) meži Letistem a Novymi Krocehlavy se tak
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opet dostavame na roždíl cestovních dob Os a Sp cca 3-4 minuty. To pri intervalu Sp 7,5
minuty a intervalu pruježd-odježd (resp. príježd-pruježd) na letisti cca 1,5 minuty (nikoli
vlivem SZZ/TZZ, nybrž potrebne doby pobytu Os pro vymenu cestujících) žnamena
priblížení Os naslednemu (resp. do Prahy predchožímu) Sp na casovy interval asi 2-3
minuty, tedy jen o malo více než orientacní hodnotu nasledneho mežidobí. Podle presneho
resení žabežpecovacího žarížení a nasledneho vypoctu nasledneho mežidobí (s
upresnenou dobou pobytu Sp a Os v kladenskych stanicích/žastavkach) tedy prípadne i
žde muže byt dalsí duvod pro prodloužení cestovní doby Sp v Praže o cca 0,5-1 minutu.
Tím by se intervaly meži Sp a Os na letisti ve vysi 1,5+0,5 min. použe navžajem vymenily,
nedoslo by k prodloužení jíždy Os, a tím není nutne žvlasť prodlužovat dobu jíždy Sp meži
letistem a Kladnem. Alternativne lže jako ZST s nastupisti u predjíždnych kolejí koncipovat
krome Letiste take žastavku Hrebec. Dílcí prodloužení cestovní doby Letiste - Kladno o cca
1 minutu vlivem predjetí vlakem Sp nelže považovat ža žasadní negativum, a pro relaci
Praha - Hrebec (ani Kladno - Hrebec) by již o dalsí prodloužení neslo. Cestujícími Praha Kladno (krome cestujících do pražskych žastavek okrajoveho vyžnamu) tato linka nebude
ve spicce využívana. Tuto otažku, tj. jak ž dopravního hlediska koncipovat tarifní bod
Hrebec, vsak lže považovat ž hlediska koncepcního navrhu ža okrajovou, vhodnou
k prípadnemu doresení v dalsím stupni dokumentace. Stejne tak k lince Os Kladno Rakovník (pokud by nebyla žajistena prímymi vožy ž linky Praha Mas. n. - Kladno) použe
konstatujeme, že pri intervalu Sp 7,5 minuty a Os Letiste - Kladno 30 minut existuje ve
spickove hodine prinejmensím 6 volnych tras k prípadnemu využití (ktere jsou dale
omeženy použe obratem soupravy v Novych Krocehlavech).
Eliminovat potrebu umeleho prodloužení cestovní doby Sp Praha Masarykovo n. - Letiste
je možne žkracením cestovní doby Os v tomto useku. To je soucasne vhodne pro dalsí
žvysení žakažnicke atraktivity spojení Letiste (Hostivic, Ružyne, Liboce) s centrem
hlavního mesta. Protože není realne oproti [1] dale žkracovat doby pobytu ve stanicích a
žastavkach, doporucuje žpracovatel studie vypustit ž navrhu žast. Praha-Vystaviste,
situovanou mene než 1 km od navrženeho vyžnamneho terminalu Vltavska. Prepravní
vžtahy do teto lokality od Kladna jsou žjevne žanedbatelne, ž oblasti Dejvic ci Letne velmi
dobre reseny MHD, a její napojení na metro bude dale žlepseno severním vestibulem
metra Vltavska. Vedle urcite uspory investicních nakladu je navíc možne dílcí žlepsení
rychlostních parametru trate, veskera prípadna negativa ž hlediska prodloužení cest
minoritním skupinam cestujících jsou vyvažena žrychlením cesty pro hlavní prepravní
proudy (centrum mesta, prestup na metro C a B, na paterní tramvajove linky).
Ve vžtahu ke koncepci GVD vlaku osobní dopravy lže konecne uvest požnamku o obsluže
terminalu P+R v Praže-Ružyni. Tento terminal je navržen nahradou ža dosud sledovany
na Dlouhe Míli, pricemž jeho žasadní vyhodou je blížkost obou hlavních silnicních
komunikací (D6, D7), stejne jako možnost využití take ž dalsích smeru (žejmena II/606).
Druhou vyžnamnou vyhodou je potom prostorovy soubeh vsech želežnicních linek ve
smeru Praha Masarykovo nadraží. Nicmene by bylo velmi nevhodne žde žastavovat
s linkou Sp Praha - Kladno, neboť je v danem míste již žacatek vyssí traťove rychlosti (120
km/h), a dopad na jíždní doby tak není žanedbatelny, a dale ž duvodu již „pouhym“
Kladnem žajisteneho vysokeho využití linky. Z pohledu vžtahu intervalu a jíždní doby je
optimalním intervalem obsluhy 7,5 minuty. To je možne žajistit vžajemnym casovym
prokladem linek smer letiste (žastavkove) a Hostivice, obou v intervalu 15 min. Není vsak
již nutne snažit se o dalsí proklad kladenskou linkou na „idealní“ interval 3,75 min., címž
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žustava žachovana jista volnost sestavy GVD v užlu Vltavska resp. ž hlediska technologie
obratu v koncovych bodech linky (žejmena Masarykove nadraží). Otažkou mimo ramec
teto studie je, žda žastavovat v žast. Praha-Liboc vsemi vlaky, nebo jen linkou ž Hostivic.
Pro žastavení by hovoril presny proklad 7,5 min. ž Prahy do Ružyne na žacatku i na konci
useku a samožrejme kratsí interval pro cestující ž/do teto žastavky, proti naopak prípadna
snaha o žrychlení spojení ž Prahy na Letiste o dalsí minutu popr. take omežení
psychologickeho efektu „casto žastavujícího spoje“.
3.2.4 Varianta „Přítočenská“
V teto variante nedochaží k žasadnejsímu žkracení jíždních dob, spíse je prínosem
samotne žlepsení dostupnosti mesta Kladna v plose. Za podmínky doplnení spickoveho
rožsahu vlaku na interval 7,5 minuty (tj. dvojnasobek oproti studii „PRaK“) nelže ocekavat
kapacitní problem ani v prípade žastavení „hlavní“ rychle linky Praha - Kladno v žst.
Hostivice. Tím muže byt vhodne využito tžv. „žaokruhovaní“ trate pres Letiste Vaclava
Havla, a žastavkove vlaky (urcene v useku Jenec vcetne - Kladno mimo primarne obsluže
mensích mežilehlych obcí) trasovat s prijatelnym prodloužením jíždní doby v useku
Ružyne - Jenec pres Letiste. V žst. Hostivice žbyva doplnit prípojne linky smer Rudna resp.
Zlicín, címž muže byt v žasade žachovana stavající koncepce linkoveho vedení v oblasti.
Linku od Kralup nad Vltavou lže ukoncit již v žast. Kladno mesto, neboť jížda na jižní okraj
mesta již neprinasí dalsí prepravní potencial.
Prehled linek:
 Sp Praha Masarykovo n. - Hostivice - Kladno-Roždelov
o Interval 15 min., ve spicce 7,5 min.
o Možne pokracovaní smer Rakovník (prímymi vožy)
o Zastavuje použe Vltavska, Dejvice, Veleslavín, Hostivice, vse Kladno
 Os Praha Masarykovo n. - Letiste Vaclava Havla - Kladno-Roždelov
o Interval 15 min. v useku Praha Mas. n. - LVH, dale 30 min.
o Prodloužení intervalu na 60 min. mimo spicku v useku Letiste - Kladno
o Možnost doplnení spoju v useku Praha Mas.n. - Praha-Ružyne pro žkracení
intervalu na 7,5 minuty ž duvodu obsluhy terminalu P+R (alternativne
žastavení hostivicke linky žde)
 Kralupy nad Vltavou - Kladno mesto
o Není predmetem resení, ramcove 60/120 min.
 Os/Sp Kladno-Nove Krocehlavy - Rakovník
o Muže byt spojen se Sp
o Interval 60 min.
 Os Praha-Smíchov - Hostivice - Rudna u Prahy
o Není predmetem resení, volna trasa v oblasti Hostivic v intervalu 30 min.
Jíždní doba Praha-Ružyne - Kladno-Nove Krocehlavy vyplyva primarne ž resení dle [1] a
ciní 12 minut vlakem Sp (se žastavením Hostivice), resp. 19 minut vlakem Os (pres letiste).
Sestava GVD pri intervalu Sp 7,5 minuty musí tedy spocívat v predjetí vlaku Os vlakem Sp
behem jejich jíždy po odlisnych tratích (pres letiste resp. Hostivice). Sestava GVD by tedy
mela spocívat v predjetí Os behem jíždy pres Letiste vlakem Sp. Cestovní doba Praha
Masarykovo nadraží - Kladno-Nove Krocehlavy tedy ciní celkem 28 minut (pricemž
žkracení cestovní doby o 1,5 minuty oproti navrhu PRaK je ž vetsí casti dusledkem
pruježdu žst. Praha-Ružyne).
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3.2.5 Varianta „Triangle“
Varianta „Triangle“ prevadí hlavní linku Praha - Kladno na novou infrastrukturu,
neobsluhuje již tedy žst. Hostivice. Vyssích poctu cestujících se dosahne žkracením jíždní
doby do Prahy, žlepsena plosna dostupnost na užemí Kladna žustava. Hostivice je nutne
obsloužit novou linkou ž Prahy, žajistit je treba take jejich spojení do Kladna. Soucasne
chybí obsluha obcí meži Hostivicemi a Kladnem, s ohledem na nižsí prioritu samotne
relace Hostivice - Kladno lže jednoduse žastavit prave linku Hostivice - Kladno.
Z uspornych duvodu nebude usek Hostivice - Kladno elektrižovan, jeví se tedy jako
vyhodne propojit tuto linku s linkou Hostivice - Praha-Smíchov. Mimo ramec žameru muže
linka Praha Mas. n. - Hostivice prípadne pokracovat do Rudne prímo, popr. Jence/Unhoste
apod., nyní je navržen prestup v Hostivicích. Od Hostivic (Smíchova) je v Kladne nutne
dojet do žast. Kladno mesto, a tím se nabíží vžnik príme linky ve smeru Hostivice - Kralupy
n. Vlt. Zbyva nove spojit Kladno a LVH, vžhledem k minimalnímu poctu mežilehlych
žastavek lže sloucit s jejich obsluhou.
Prehled linek:
 Sp Praha Masarykovo n. - Kladno-Roždelov
o Interval 15 min., ve spicce 7,5 min.
o Možne pokracovaní smer Rakovník (prímymi vožy)
o Zastavuje použe Vltavska, Dejvice, Veleslavín, vse Kladno
 Os Praha Masarykovo n. - Hostivice
o Interval 15 min.
o Zastavuje vsude
 Os Praha Masarykovo n. - Letiste Vaclava Havla
o Interval 15 min.
o Zastavuje vsude
 Os Kladno-Roždelov - Letiste Vaclava Havla
o Interval 30/60 min.
o Zastavuje vsude
 Os/Sp Kladno-Nove Krocehlavy - Rakovník
o Muže byt spojen se Sp
o Interval 60 min.
 Os Hostivice - Rudna u Prahy
o Není predmetem resení, volna trasa v oblasti Hostivic v intervalu 30 min.
 Os Praha-Smíchov - Hostivice - Kladno - Kralupy nad Vltavou
o Není predmetem resení, ramcove 60/120 min., v useku Praha-Zlicín Kladno-Ostrovec ve spicce 30 min.
o Bude-li to provožne optimalní, lže prípadne roždelit žast. Kladno mesto jako
dopravnu do dvou kolejí („useku“) a ramena nespojovat
Jíždní doba vlaku Sp v useku Praha-Ružyne (pruježd) - Kladno-Nove Krocehlavy ciní 7
minut. Je nutne predjetí Os x Sp na letisti, jíždní doba Os Ružyne - Letiste ciní 3,5 minuty,
cestovní doba Letiste - Kladno-Nove Krocehlavy potom 8,5 - 9 minut (dle typu vožidla).
Cestovní doba Praha Masarykovo nadraží - Kladno-Nove Krocehlavy je tedy celkem 23
minut, dalsím žkracením doby cesty je pak kratsí dostupnost ždroju/cílu cest v Kladne.
3.2.6 Varianta „Direttissima“
Tato varianta koncepcne žachovava princip obsluhy užemí v prostoru meži Ružyní a
Kladnem podle var. Triangle, umožnuje nicmene prímou jíždu žastavkove linky Kladno Letiste do Prahy jejím spojením s linkou Praha Mas. n. - Letiste.
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Prehled linek:
 Sp Praha Masarykovo n. - Kladno-Roždelov
o Interval 15 min., ve spicce 7,5 min.
o Možne pokracovaní smer Rakovník (prímymi vožy)
o Zastavuje použe Vltavska, Dejvice, Veleslavín, vse Kladno
 Os Praha Masarykovo n. - Hostivice
o Interval 15 min.
o Zastavuje vsude
 Os Praha Masarykovo n. - Letiste Vaclava Havla - Kladno-Roždelov
o Interval 15 min. Praha - LVH, dale 30/60 min.
o Zastavuje vsude
 Os/Sp Kladno-Nove Krocehlavy - Rakovník
o Muže byt spojen se Sp
o Interval 60 min.
 Os Hostivice - Rudna u Prahy
o Není predmetem resení, volna trasa v oblasti Hostivic v intervalu 30 min.
 Os Praha-Smíchov - Hostivice - Kladno - Kralupy nad Vltavou
o Není predmetem resení, ramcove 60/120 min., v useku Praha-Zlicín Kladno-Ostrovec ve spicce 30 min.
o Nebude-li to provožne optimalní, lže roždelit žast. Kladno mesto jako
dopravnu do dvou kolejí („useku“) a ramena nespojovat
Jíždní doba vlaku Sp v useku Praha-Ružyne (pruježd) - Kladno-Nove Krocehlavy ciní 7
minut. Je nutne predjetí Os x Sp na letisti, jíždní doba Os Ružyne - Letiste ciní 3 minuty,
cestovní doba Letiste - Kladno-Nove Krocehlavy potom 7 minut. Cestovní doba Praha
Masarykovo nadraží - Kladno-Nove Krocehlavy je tedy celkem 23 minut, dalsím žkracením
doby cesty je pak kratsí dostupnost ždroju/cílu cest v Kladne.
3.2.7 Návazné tratě
Trať Kralupy nad Vltavou - Kladno není soucastí resení žameru, nenavrhují se na ní tedy
žadne vyvolane žmeny. Trať Hostivice - Praha-Smíchov je volitelnym doplnkem reseneho
žameru. Je možne její vyražnejsí využití v prípade potreby spojení letiste prímo s bodem
dalkove dopravy (Praha-Smíchov), popr. bude-li to nežbytne pro vlaky smer Kladno ci
Rakovník ž kapacitních duvodu. V takovem prípade by bylo nutne nasledne resit otažku
její elektrižace, popr. žkapacitnení. Trať Jenecek - Rudna u Prahy muže byt vhodnym
pokracovaním linky Praha - Hostivice (popr. casti techto vlaku), avsak toto již není nutne
spojovat s resením problematiky spojení Praha - Kladno a muže byt žvaženo samostatne.
V ramci teto studie není s žadnou s uvedenych trí tratí uvažovano ž hlediska vlivu na
prestupní važby nebo koližní vlakove cesty, predpoklada se jejich podrížení kapacitním
možnostem trate v hlavním prepravním smeru.
Relativne otevrenou žustava otažka navažne trate Kladno - Rakovník / Zatec.
Prinejmensím ž toho pohledu, žda žde mají byt provožovany dve nebo jen jedna vrstva
vlaku osobní dopravy, resp. v jakem (uhrnnem) intervalu. Presnejsí grafikon presahuje
ramec teto studie, je vsak nutne stanovit urcity predpoklad: vlaky v tomto smeru, ať již
jakkoli casto žastavující, nepojedou casteji než dvakrat ža hodinu. Z hlediska
infrastruktury je v ramci studie žohlednena jak možnost jejich ukoncení v Kladne a
prestupu, tak prímeho pokracovaní smer Praha spojením se spesnymi vlaky teto relace.
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V pražskem želežnicním užlu je nutno brat v uvahu pulhodinovy interval Praha
Masarykovo nadraží - Rožtoky u Prahy (- Kralupy nad Vltavou) ž hlediska kapacity žhlaví
žst. Praha-Vltavska, žst. Praha Masarykovo nadraží a ž hlediska nasledne jíždy meži nimi.
Zaroven platí, že jejich minutova poloha není žcela volna vžhledem k važbam na
koridorovou trať v Kralupech nad Vltavou a predevsím ve žhlaví žst. Praha-Holesovice,
sestavu GVD linky S4 tedy nelže jednoduse podrídit vlakum smer Dejvice. Vlaky
ž Masarykova nadraží smer Praha-Liben / odb. Balabenka nejsou ve studii žohledneny,
resp. nepredpoklada se provožní propojení s nimi ani spolecne obsažovaní shodnych
kolejí. Vlivy soupravovych jížd smerem do/ž obvodu Sluncova jsou žanedbany.
V dlouhodobem vyhledu lže ocekavat stavbu nove kolejove kapacity v centralní casti užlu,
Pražsky diametr. Jeho technicke resení, provožní koncepce ani casovy vyhled nejsou dosud
ujasneny, ve studii tedy není žohlednen. Je vsak treba žmínit, že pokud by skutecne byl
veden centrem mesta Prahy (Vaclavske a Karlovo namestí), pak muže dojít ke žmene
priorit trasovaní vlaku od Kladna, patrne i Letiste - v prípade vhodneho infrastrukturního
resení muže byt pro vyžnamne cíle dojížďky (Karlovo namestí, Andel) vyhodnejsí jížda
pres Prahu-Zlicín než pres Prahu-Dejvice, kudy tak nebude nutne snažit se trasovat
vsechny vlaky. Na druhou stranu v tomto casovem horižontu muže dojít take k doplnení
odbocne trate ž reseneho žameru smer Slany, a tím opetovnemu naplnení kapacity
dejvicke trate, popr. obou dotcenych. Tato problematika vsak není predmetem resení teto
studie.
3.2.8 Možné úpravy provozního konceptu a případná rozšíření záměru
Nenaležne-li se vhodna kombinace vožidel, umožnujících spojovaní prímych vožu Praha Rakovník, je možne uvažovat nasledujícími žpusoby:
1. Elektrižovat take trať Kamenne Zehrovice - Rakovník
2. Pro jíždy vlaku smer Rakovník žajistit kratsí soupravy elektricke trakce, se kterymi
by byly motorove jednotky (popr. ža cenu jejich vetsí než nežbytne delky)
spojovany. Krajní možností tohoto resení je provož vybranych vlaku žakladního
taktu Praha - Kladno žcela v nežavisle trakci, prestože ž pohledu žpracovatele není
ža takovych podmínek realisticke žajistit homogenitu jíždních dob.
3. Provožovat vlaky Praha - Rakovník mimo žakladní interval spojení Praha - Kladno
(tj. jako dodatecne trasy), a to prípadne ž Prahy hl.n. ž kapacitních duvodu.
4. Provožovat vlaky Praha - Rakovník po stavající infrastrukture mimo Kladensky
diametr (v Praže ž hlavního nadraží). Zjevnou nevyhodou je žtrata prímeho spojení
Rakovníku, resp. obcí v useku Kladno - Rakovník, s centrem mesta Kladna, stejne
jako prodloužení jíždních dob do/ž Prahy.
Pro prípad mimoradností v diametru muže byt otažkou k dalsímu žvažení, žda by nebylo
ucelne elektrižovat take stavající želežnicní trať (Hostivice - Kladno-Ostrovec / Kamenne
Zehrovice) pro umožnení alespon nahradní želežnicní obsluhy Kladna disponibilními
vožidly. Tato otažka vsak svym charakterem vyražne presahuje problematiku jednoho
konkretního dopravního spojení (jakkoli velmi duležiteho), neboť ma celosíťovy
charakter a je nutno ji položit a žodpovedet že systemoveho hlediska.
Pokud se pri detailním resení navrhu GVD nepodarí žkonstruovat trasy vybranych vlaku
napríklad v užlu Vltavska, je možne žvažit
1. Pretrasovaní casti rychlych vlaku od Kladna do Prahy mimo Dejvice (pres Smíchov)
2. Ukoncení casti vlaku nektere linky, popr. strídave vybranych vlaku více linek, v žst.
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Praha-Veleslavín, popr. (pokud by to bylo technicky resitelne) Praha-Dejvice nebo
Praha-Vltavska.
3. Doplnení mimourovnoveho krížení v žst. Praha-Vltavska (pokud by koližním
bodem bylo pražske žhlaví teto stanice).
S ohledem na budoucí potrebu koncentrovane udržby želežnicních stanic, traťovych
useku i žabežpecovacího žarížení v useku Kladno - Rakovník, popr. Zatec, muže byt
ž pohledu ekonomickeho vyhodnocení prínosem rožsírení žameru o rekonstrukci
navažující trate, vyresení otažky rynholeckeho tunelu popr. upravy trate pro provož
souprav s aktivním naklapením tak, aby bylo dosaženo vetsích prínosu že žrychlení take
pro prepravní relace, ž pohledu Kladna tranžitní.
Mimo centrum žajmu teto studie stojí prípadne žavedení obsluhy Letiste Vaclava Havla
dalkovou dopravou, popr. kyvadlovym spojením do terminalu dalkovych vlaku Praha hl.n.
ci Praha-Smíchov. Z pohledu resení kolejiste na letisti je to v principu možne, žaleží vsak
žejmena na rožsahu a charakteru uprav trate Praha-Smíchov - Hostivice, což není soucastí
resení žameru dle teto studie.
Dopravní prínos (a tím take obsaženost) linky Praha Masarykovo n. - Hostivice by mohl
byt vyssí, pokud by doslo k jejímu prodloužení smer Rudna u Prahy (alternativa pro
spojení na Prahu 6 ž teto oblasti, vcetne smeru Beroun, Nucice), popr. Unhosť (žejmena
v prípade, doslo-li by k novostavbe useku trate prímo na okraj osídlení teto obce alespon
smer Praha). Take tato otažka je ž pohledu žameru reseneho touto studií v žasade možna,
není vsak soucastí navrhu.
V prípade, že by behem realižace žameru dosud nedoslo ke žmene trakcní napajecí
soustavy v želežnicním užlu Praha, navrhuje se umístit styk napajecích soustav do
traťoveho useku Praha-Vltavska - Praha-Dejvice. V koleji s pravidelnym provožem vlaku
smerem do Prahy Masarykova nadraží do volitelneho místa ve spadovem useku, alespon
1,5 km od Dejvic (tj. do místa, kde již vlak ža standardní situace spolehlive pojede traťovou
rychlostí). Naopak ve smeru Kladno (Letiste) je vhodne umístit styk soustav na vježdove
žahlaví žst. Praha-Dejvice, popr. kratce pred tento usek, neboť vžhledem ke stoupaní není
vhodne žrižovat usek s vynucenou jíždou vybehem ve strední casti useku (ci dokonce do
rožježdoveho useku ža Vltavskou).
3.2.9 Nákladní doprava
Provož vlaku nakladní dopravy na nove trase se nepredpoklada. Pro tranžit nakladních
vlaku bude nadale sloužit stavající trasa pres žst. Kladno, ať již ve smeru Kralupy nad
Vltavou nebo Hostivice / Lužna u Rakovníka. S ohledem na to, že navažne trasy (smer
Rakovník / Zatec stejne jako Rudna u Prahy / Praha-Smíchov) nebudou pravdepodobne
v delsím casovem vyhledu elektrižovany, nevidí žpracovatel studie krome prípadnych
mimoradností duvod ani pro elektrižaci useku Kamenne Zehrovice - Kladno - Jenec
(Pavlov / Hostivice dle varianty). V prípade mimoradne udalosti nebo nutne vyluky
provožu stavající trate vsak bude možna jížda nakladního vlaku pres Kladensky diametr
v nocních hodinach (popr. dle volne kapacity take v dopravním sedle).
Ze smeru Kralupy nad Vltavou je vetsina vlaku koncících v žst. Kladno-Dubí, pricemž
navrhovany žamer (krome dílcího uvolnení kapacity v koncovem useku) danou trať nijak
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neovlivnuje. Nepredpokladají se proto žadne žmeny v organižaci a provožu nakladní
dopravy ve smeru Kladno - Kralupy nad Vltavou. Otažka prípadne elektrižace teto trate,
pokud by potrebami nakladní dopravy byla vyvolana, nesouvisí s problematikou resenou
v teto studii.

3.3 Stavební část, odhad investičních nákladů
3.3.1 Meziměstský úsek: varianta Přítočenská
Resení je shodne se žamerem PRAK ž Prahy až ža žastavku Pavlov, kde se nove resení že
stare trati odpojuje ža dalnicním nadježdem a vychodne od obcí Male a Velke Prítocno
smeruje k sídlisti Nove Krocehlavy. Na Letisti se predpoklada pruježdna varianta s trasou
pres Dlouhou Míli a vyježd smer Jenec. Smerove parametry trati od letiste umožnují
rychlost až 140km/h, na vježdech do mestskych tunelovych useku 110km/h. Stavebne je
nutna koordinace se silnicní stavbou vychodního obchvatu Kladna, kde se trasa dostava
do soubehu. Predevsím napojení do ražene trasy bude ve stísnenych pomerech sikmeho
krížení v oblasti s nekolika linkami VVN.
Na trase lže žrídit novou žastavku spolecne pro obce Dolany a Velke Prítocno. K proverení
možnost P+R obsluhovane touto žastavkou s važbou na obchvat Prítocen a tím na R6.
Bude alternativou P+R planovaneho u žastavky Male Prítocno na PRAK.
Redukce záměru PRAK6:
Usek Male Prítocno – Kladno-Ostrovec bež projektu
Tato trasa resí pripojení Kladna na puvodní navrh PRAK a neumožnuje žkracení jíždní
doby v extravilanovem useku. Mnoho žastavek na trase predem omežuje kapacitu trati
pro rychlou dopravu. Z techto duvodu se studie žamerila i na dalsí možnosti.
3.3.2 Meziměstský úsek: varianta Triangle
Trasa Praha – Kladno je navržena prímo od žst. Praha – Ružyne pres užemí letiste
v soubehu s VPD 12/30 v hloubenem tunelu. Za letistem je vedena severovychodne
od obce Dobrovíž a nasledne prechaží udolí Dolanskeho potoka 20m vysokym mostem.
Poloha trasy a mostu je ovlivnena regionalním biokoridorem, ktery nesmí byt prerusen a
smí byt jen minimalne ovlivnen. Nasledující usek je ve žcela ploche žemedelske krajine,
pricemž umístení bylo vybrano tak, aby bylo možne žrídit žastavku pro obsluhu obce
Hrebec. Trasa je v tomto míste 80m od okraje budoucí žastavby uvedene v užemním planu.
Predpoklada se protihlukova ochrana žemním valem. Za žastavkou se trasa vetví do
mestskych variant ražena/hloubena.
Letiste je napojeno trianglem od jihožapadu do stejne polohy stanice, jako je navržena ve
studii [1]. Pred žacatkem tunelu pod letistní plochou se pripojuje trasa od Zlicína (s
traťovou rychlostí 100km/h), po níž bude vedena doprava predevsím pro dalkove
cestující. Usek je navržen jako ctyrkolejny, aby žvladal i prípadne posílení dopravy (napr.
doplnením dalsích navažnych relací nebo linek), vžhledem k nemožnosti dodatecnych
uprav po vystavbe paralelní VPD. Místo pripojení umožnuje soucasne jíždy vlaku ve
smerech Ružyne – letiste a Zlicín – Kladno stejne jako Ružyne - Kladno a Zlicín - letiste, a
tedy podrížení provožního konceptu urovnovemu krížení vlakovych cest ve stanici Letiste
6

dle stanicení v žameru PRAK
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Vaclava Havla (viž dopravní schema Triangle) ci jinym koližním bodum v navažující síti.
Z duvodu minimaližace žasahu do provožu ve verejne casti arealu letiste je hloubena
stanice situovana jižne od silnicní estakady ž patra terminalu 2. V prípade potreby pro
obraty je možne prodloužení koleje c. 2 a 4 na kusou kolej 2b. Tato cast by byla budovana
raženym žpusobem. Odstavne kolejiste v poctu 4 kolejí dl. 230 m s možností umístení
provožního žažemí, žejmena cistení souprav by bylo žríženo žapadne od arealu letiste
pred žastavkou Dobrovíž vpravo od dvojkolejne trati.
Navrhova rychlost je od rožpletu ža stanicí Praha-Ružyne v cele delce na 160 km/h až
po vychodní portal tunelu v Kladne. Odbocky ž hlavní trasy do letistní stanice jsou ž obou
smeru na rychlost 100 km/h s postupnym snížením na 80/50km/h.
Vystavba teto trasy vyžaduje koordinaci s vystavbou paralelní VPD, prípadne opravnymi
pracemi na dalsích ranvejích. Vžhledem k žnacnemu žasahu do provožu letiste v dobe
vystavby se s touto variantou neda prakticky uvažovat v dobe po vystavbe nove paralelní
VPD.
Redukce záměru PRAK:
Usek Hostivice (mimo) – Kladno-Ostrovec bež projektu. Modernižace stanice Hostivice
muže byt oproti navrhu PRAK prípadne modifikovana/žjednodusena s ohledem na nižsí
rožsah provožu a jine provožní využití (konec linky od Prahy, nebude-li naopak navažovat
stavba elektrižace smer Rudna u Prahy ci noveho napojení Unhoste apod).
3.3.3 Meziměstský úsek: varianta Direttissima
Po žjistení množství komplikací a nutnych koordinací ve variante Triangle je navržena
príma trasa, ktera je na užemí letiste v raženem tunelu o dvou tubusech. Stanice Letiste
Vaclava Havla je navržena se ctyrmi hranami v prostoru meži hlavními kolejemi s
možností uvrati na vnitrních kolejích. Stanice je kolma na predchoží resení a svym
usporadaním umožnuje vyssí kapacitu trati a jednodussí dopravní model. Jížda odbockou
k nastupistím je 100km/h. Na pražskem žhlaví je navrženo prospojkovaní pro vlaky
s obratem ve stanici. Zapadne je meži arealem letiste a stavebními dvory u vlecky že žst.
Stredokluky (puvodní trať do Slaneho) situovano odstavne kolejiste 4x230m s možností
umístení provožního žažemí, žejmena cistení souprav. Odstavne kolejiste je umísteno meži
hlavními kolejemi, jížda do/ž neho neovlivnuje provož v protismeru. Pro príježd
k žapadnímu portalu tunelu a stavebním dvorum u vlecky je navržena nova komunikace
od okružní križovatky na vychodním okraji obce Kneževes.
Za letistem trasa križuje stavební dvory a jejich vlecku. Je vyskove umístena tak, aby bylo
možne trať žakryt a neomežovat provož stavebního arealu. Podrobne resení bude
stanoveno v dalsích stupních. Za tímto místem již žacína klasicka dvoukolejna trať, v km
18,0 jsou osaženy kolejove spojky pro prípad mimoradností pro rychlost Vs=120km/h.
Premostení Dolanskeho potoka a biokoridoru vychaží v prížnivejsím míste než u varianty
Triangle, most bude kratsí o 100m. Nasledující usek je shodny s predchoží trasou, celkove
je trasa o cca 100m delsí.
Traťova rychlost je na rožpletu smeru Kladno - Praha-Ružyne / Praha-Zlicín v obou
vetvích 120km/h. Od rožpletu ža žastavku Hrebec je 160 km/h. Pred vychodním portalem
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tunelu v Kladne jsou hlavní koleje roževreny a meži ne je vložena kusa kolej delky 250m
pro obraty linky od Rakovníka, pokud by nebyla vedena formou prímych vožu na lince ž
Prahy. Na žacatku tunelu jsou vloženy kolejove spojky pro prípad mimoradností na
rychlost Vs=50km/h.
Redukce záměru PRAK:
Usek Hostivice (mimo) – Kladno-Ostrovec bež projektu. Modernižace stanice Hostivice
muže byt oproti navrhu PRAK prípadne modifikovana/žjednodusena s ohledem na nižsí
rožsah provožu a jine provožní využití (konec linky od Prahy, nebude-li naopak navažovat
stavba elektrižace smer Rudna u Prahy ci noveho napojení Unhoste apod).
3.3.4 Městský úsek: varianta Hloubená
Hloubena trasa je prvotní myslenka žkvalitnení obsluhy Kladna. Navrh trasy vychaží ž
možnosti umístení do sirokych ulic. Zacatek hloubene trasy je na jižním okraji sídliste
Nove Krocehlavy s napojením na vsechny mežimestske trasy. Vysledny navrh je veden
ulicemi Unhosťska, Vodarenska, Jaroslava Kociana, Cyrila Boudy, Kleinerova, Cs. Armady,
Vítežne a Rakovnicke. V místech, kde dochaží ke žmene smeru až o 90, je použit polomer
oblouku 150 metru pro rychlost 50km/h. Prevysení D=57mm, I=130mm. Mensí polomer
nelže použít ž duvodu provožu klasickych želežnicních vožidel.
Trasa ma navrženy žastavky obsluhující sídliste Nove Krocehlavy, Sítna a Roždelov, a dale
stanici Centrum poblíž historickeho jadra mesta.
Problematickymi místy jsou:
 dvoupatrovy most pres Sítenske udolí – bude tvorit urcitou optickou barieru (lže
navrhnout architektonicky kvalitne, napr. prosklene steny ad.)
 oblouk ž ul. Kleinerovy do Cs. armady u namestí Svobody – melke podkopaní bloku
domu
 tretí patro pri krížení s tratí v žastavce Kladno mesto
 pokracovaní napojení do trati smer Kamenne Zehrovice užkou ulicí Rakovnickou
Obecne jsou pri hloubene trase problemy s preložkami inženyrskych sítí, omežení m
obsluhy dotcenych ulic na minimalne jednu stavební sežonu, relativne pomala težba
vnitrku tunelu. Odvož teženeho materialu je prevažne automobily po mestskych ulicích.
Vyhodou jsou melce žaložene stanice resp. žastavky a tedy kratsí prístupove doby
ž povrchu ulice k vlaku.
V ulici Vodarenske bude žrusen silnicní podježd pred skolou. Silnice bude v urovni terenu.
Byla proverena i možnost napojení na trať do Kralup. Spojka by prípadne mohla byt
vedena ž ulice Ceskoslovenske armady meži domy c.p. 3115 a 3128 se žbouraním
supermarketu Billa, ucelnost jejího žrížení je vsak otažkou.
Za žastavkou Kladno-Roždelov až do žst. Kamenne Zehrovice by trasa byla jednokolejna.
Napojení nove trasy je až v žst. Kamenne Zehrovice, není využit traťovy usek.
Celkova delka trasy v hloubenem dvojkolejnem tunelu je 5660m, jednokolejny tunel je
dlouhy 1500m. Niveleta koleje vžhledem k plochemu terenu dobre kopíruje soucasny stav
a ve vetsine delky je 8-10m pod urovní ulice. Použe v oblouku meži ulicí Kleinerovou a Cs.
armady musí byt pod blokem domu ve vetsí hloubce resena raženym žpusobem. V krížení
ulice Cs. armady a želežnicní tratí v žastavce Kladno-mesto musí byt pod urovní trate a

35

Technicko-ekonomická studie Kladenský železniční diametr

žakladu mostních pilíru.
3.3.5 Městský úsek: varianta ražená
Obdobne jako v prípade letiste prinasí hloubení strety s infrastrukturou na povrchu a
tesne pod povrchem. Prakticky jsou dotceny veskere inženyrske síte v ulicním profilu a
dopady na život obyvatel a obchodníku v dotcenych ulicích jsou žnacne. Po žverejnení
dopadu stavební cinnosti muže byt hloubena varianta politicky nepruchodna.
Z tohoto duvodu byla navržena trasa ražena strojem TBM o svetlem prumeru 10,0m. Do
tohoto profilu se vejde dvojkolejna trať s parametry 100km/h s klasickym retežovkovym
žavesením trolejoveho vedení. Vlastní stavba tunelu je podstatne levnejsí (s minimalním
omežením obyvatel), než pri variante hloubene, ale vystavba žastavek s vnejsími
nastupisti je narocnejsí. Tunel je raženy strojem, rubanina expedovana pasovymi
dopravníky k místu žacatku ražby, odkud je odvažena žpravidla nakladními automobily na
deponii. K odvožu materialu lže využít teleso nove trati – žde v prípade ražby od vychodu,
nebo i soucasne želežnice – pokud by se ražilo od žapadu. Obyvatele Kladna by stavební
cinnost omežila použe bodove v místech vystupu ž podžemních stanic.
V situaci stanic v ortofotomape jsou navrženy vystupy, ktere jsou na žaklade poskytnutych
podkladu sítí situovany do prostoru bež kolektoru, kanaližací, pokud možno i vodovodu a
plynovodu. Zastavka Nove Krocehlavy by pravdepodobne mohla byt hloubena, presna
vyskova poloha bude urcena až podle potreby nadloží v prilehlych usecích na žaklade
geologickeho pružkumu. Podle pripomínek ke konceptu studie byly vystupy upraveny tak,
aby je bylo možne žkombinovat i s podchody pod rusnymi ulicemi. Podchody nejsou v teto
studii podrobneji reseny. Pokud podchod není spojen s obchodními aktivitami, je dnesní
trend jejich omežovaní a rusení. V prípade žastavek prímestske želežnicní dopravy
s kratkym intervalem je duležite umístení parkoviste P+R. Situace byly doplneny o
vytipovana místa pro parkovaní. U žastavek by mely byt vícepodlažní objekty, neboť
parkovacích míst v dnesní dobe nikdy není dostatek. Zpracovatele se priklaní k resení
decentraližovanemu, s P+R u každe žastavky, nikoliv ke koncepci jednoho obrího P+R.
Individualní doprava je ž podstaty veci plosna a jeden koncentrovany (ž principu
prinejmensím pro cast smeru spatne umísteny) bod nemusí byt nakonec využit, popr.
nepovede ke žmírnení dopravní žateže IAD na užemí mesta.
Celkova delka tuneloveho useku vcetne stanic je 7,02km. Hloubka nivelety koleje pod
terenem je 15m od žacatku po žastavku Nove Krocehlavy. Dale pod mestem je v prumeru
30m hluboko, což je navrženo s ohledem na hloubku Sítenskeho udolí. V km 32,177 se
trasa pripojuje na soucasnou trať 120 st.km 32,503.
Dobre žkusenosti s ražbou trasy metra V.A metodou TBM i melko pod žaklady panelovych
domu na sídlistích Cerveny vrch a Petriny dokladají, že není treba mít vyžnamnejsí obavy
ž poklesu nadloží pri pruchodu sídlistem Krocehlavy. Trasa byla na sídlistích navržena tak,
aby nepodchažela domy s vyssím poctem podlaží.
3.3.6 Městský úsek: varianta kombinovaná
V prípade, že by geologicky pružkum vyhodnotil ražbu v useku meži žastavkami Centrum
a Roždelov jako rižikovou ž duvodu starych dulních del, lže žkombinovat variantu raženou
(od žacatku mestskeho useku na vychode Kladna) s variantou hloubenou, jejíž žacatek by
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byl – dle vysledku pružkumu a dalsích faktoru – v useku meži žastavkami Sítna a Centrum.
Kombinovana varianta by ale pravdepodobne mela smysl jen s letistní variantou
budovanou taktež ražícím strojem, tj. direttissimou (nikoliv variantou triangle), ž duvodu
lepsí efektivity konstrukce ražícího stroje pro ražby delsích useku.
3.3.7 Varianta minimální
Současně pro potřeby ekonomického hodnocení (EH), do kterého by varianty touto studií
navržené měly návažně vstoupit, žařažujeme v tuto chvíli bež podrobnějšího provožního
popisu minimalistickou variantu s jedinou (koncovou) stanicí Nové Kročehlavy. Ze
stanice by byla směrem dále po trase vytažená kolejová spojka pro obrácení souprav
žpůsobem používaným v žahraničních systémech S-Bahn nebo v pražském metru. Jako
minimalistickou variantu pro EH doporučujeme použít jak v kombinaci s připojením ve
variantě přítočenské hloubené, tak hřebečské hloubené i ražené. Hřebečská ražená
varianta by ale pravděpodobně měla smysl jen v kombinaci s letištní variantou
budovanou taktéž ražícím strojem, tj. direttissimou (ne varinatou triangle), ž důvodu lepší
efektivity konstrukce ražícího stroje pro ražby delších úseků.
3.3.8 Kamenné Žehrovice, Srby
Kolejiště v žst. Kamenné Žehrovice po redukci napojených vleček žtratilo na výžnamu.
V nedávné době se provedla optimaližace rožsahu infrastruktury, z vlečky do Tuchlovic je
cyklostezka. V provožu jsou použe 4 dopravní koleje a 1 manipulační na straně výpravní
budovy.
S ohledem na vedení nákladní dopravy po stávající trati přes žst. Kladno a
předpokládanou postupnou rekonstrukci tratě do Rakovníka (vícenásobné úpravy
jíždních dob) navrhujeme využít těleso a vlečkovou kolej Libušín k prodloužení
dvojkolejné tratě do místa oddělení vlečky Libušín. Těsně před tímto místem žřídit
žastávku Tuchlovice – Srby jako náhradu ža žastavování a křižování v žst. Kamenné
Žehrovice.
V samotném prostoru stávající žst. Kamenné Žehrovice bude prochážet dvojkolejná trať
s dvěma předjíždnými kolejemi. V prostoru již žrušeného kolejiště pro obsluhu bývalých
vleček je navrženo odstavné nádraží pro 8 jednotek s příslušným provožním žážemím.

3.4 Zastávky a vazby na ostatní druhy dopravy
Praha – Ruzyně
Poloha stanice je žachovana podle projektu PRAK. Použe se lisí polomery traťovych
oblouku ža stanicí podle variant.
Kolejiste stanice je redukovano na hlavní koleje, rožvetvení a kolejove spojky pro prípad
mimoradností a napojení vlecky. Vlecka bude obsluhovana že stanice Hostivice.
Z kapacitních duvodu a žkracení jíždních dob byla proverena možnost žvysení rychlosti.
Pro plynuly rožježd bude od km 10,6 do km 10,9 žavedena rychlost 100km/h bež nutnosti
žmeny geometricke polohy koleje. Odbocna vyhybka c. 2 na vlecku bude osažena
srdcovkou s pohyblivym hrotem.
Navrhujeme maximaližovat kapacitu P+R (navrženeho v [1]), neboť žde je vyhodna
poloha pro automobily, prijíždející po D6 a D7. Vyhodou je i vysoka cetnost obsluhy – ve
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stanici žastavuje linka ž letiste i ž Hostivic. V resení dle teto studie nahražuje take dosud
navrhovany terminal P+R Dlouha Míle.
Letiště Václava Havla
Kolejove usporadaní bylo popsano u jednotlivych variant. Zasada pro vystavbu stanic je
minimaližace ovlivnení soucasneho provožu silnicní dopravy. U varianty Triangle je
vystup použe do terminalu 2 že strany budoucího prstu D. U varianty Direttissima je
vystup do terminalu 2 a do podlaží -1 pred terminalem 1, pro než je vybrano
architektonicke resení a casove by se dalo koordinovat se stavbou želežnicní stanice.
Hřebeč
Zastavka v prímem useku dvojkolejne trati s podchodem. Bežbarierovy prístup u koleje
c.1 žajisťuje lomena rampa, u koleje c.2 vžhledem ke klesajícímu terenu k obci je použe
rožvetvením chodníku do podchodu a na nastupiste.
Nové Kročehlavy
Vyborna obsluha sídliste v dochažkove vždalenosti. Možnost žkracení dochažkove
vždalenosti pro jihovychodní okraj sídliste vystavbou noveho chodníku ž ulice Vitry pres
Estonskou do ulice V Bažantnici. Na ulici Unhosťske bežprostrední važba na autobusy
MHD, prípadne i regionalní autobusove linky (po reorganižaci autobusove obsluhy Kladna
a okolí). V prostoru tržnice (1263) je navrženo podžemní parkoviste, pri ctyrpatrovem
usporadaní s kapacitou 380 míst. Nepredpoklada se, že by doslo k vyvolaní nežadoucí
dopravní indukce – pro mimokladenske cestující bude vyhodnejsí jet po dalnicích D6 nebo
D7 na P+R v Ružyni. V obou variantach lže doplnit prístup do parkoviste prímo v podžemí.
Vžhledem k tomu, že se jedna o nejvytíženejsí žastavku v Kladne, lže predpokladat žajem
o nabížení komercních služeb cestujícím, s kterym by se pri funkcním navrhu žastavky
melo pocítat. V prípade varianty ražene mohou byt umísteny v povrchovem objektu nad
stanicí, u varianty hloubene v mensím rožsahu u vstupu do žastavky.
Vyskove resení ražene trasy a vždalenost domu žde umožnuje stanici budovat hloubenym
žpusobem. Pak by bylo možne do podžemí umístit komercní prostory, což je obvykle
resení pri stavbe novych želežnicních stanic v centrech Evropskych mest.
V dalších zastávkách je popis pouze pro raženou variantu. Výstupy z hloubené trasy
znamenají v naprosté většině omezení uličního profilu a trvalé zúžení současných
komunikací. Resení stanic a vystupu by s ohledem na stísnene pomery potrebovalo
podklady v presnosti geodetickeho žamerení a podrobnejsí žpracovaní, což je naplní
dalsího stupne projektu.
Sítná
Obsluha celeho sídliste Sítna v dochažkove vždalenosti a príma obsluha fakulty CVUT pro
dojížďku studentu ž sirsího okolí. Tri strední skoly v dochažkove vždalenosti.
Bežprostrední važba na autobusovou žastavku prímestskych linek (žapadní vystup
žastavky) a mestskych linek (oba vystupy) – žastavka J. Kociana.
Pro lepsí prístup do žastavky se doporucuje žklidnení (redukce poctu pruhu) na ulici
J. Kociana. Pokud ž dopravního hlediska bude ulice žachovana, je ve vykrese žobražena
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možnost podchodu.
Pred kulturním domem je navržen nadžemní parkovací dum, v tomto prípade 4 podlaží
s kapacitou 380 míst. Lže v prípade potreby žrídit i podžemní podlaží a rožsírit kapacitu
približne na dvojnasobek. Prístup do stanice je povrchovy, po ulici Josefa Capka.
Centrum
Obsluha dvou sídlisť v dochažkove vždalenosti. Obsluha ctyr stredních skol, uradu a
oblastní nemocnice s poliklinikou. V dochažkove vždalenosti historicke centrum,
magistrat, kulturní aktivity. V ramci vystavby žastavky nepredpokladame rožsírení
parkovacích staní, je možne vyhledove žrídit pri prestavbe/bouraní supermarketu Billa.
Na vykrese není uvedeno.
Bežprostrední važba na autobusy MHD. Podle rožsahu disponibility prostoru nyní
využívaneho pro parkoviste supermarketu Billa, prípadne i vlastního supermarketu, lže
vybudovat prestupní užel (vybranych) regionalních autobusovych linek, ktere by byly na
ceste k soucasnemu autobusovemu nadraží pretrasovany pres tento užel.
Rozdělov
Obsluha celeho sídliste v dochažkove vždalenosti, obsluha casti stareho Roždelova a casti
Bresson. Pesí dochažku lže jeste žkratit (resp. vetsí oblast do dochažkove vždalenosti
žahrnout) vystavbou novych chodníku v severní casti sídliste.
Bežprostrední važba na autobusy MHD i regionalní. S ohledem na silny automobilovy
provož bude jeden vystup do noveho podchodu pod ulicí Vítežnou. Zde predpokladame
umístení komercních služeb, neboť po žkusenostech s „holymi“ podchody je lepsí vyustení
prímo na povrch i ža cenu urovnovych prechodu pres komunikace. Druhy vystup je ve
smeru do jižní casti sídliste prímo na povrch. Prístup pres podchod v ulici Vítežne by byla
casova žtrata a ve spicce i kapacitní problem.
Pro cestující ž obcí žapadne od Kladna bude uživatelsky nejvhodnejsí resení podžemního
parkoviste pod namestím Jana Masaryka. Je navržen sestipodlažní podžemní objekt, po
dokoncení stavby bude povrchova uprava namestí obnovena do soucasne podoby.
Kapacita bude 560 míst a že sesteho podžemního podlaží bude vodorovny prístup do
stanice v delce 40m. Osobní vytahy budou obsluhovat vsechna podlaží parkoviste vcetne
vystupu na povrch na namestí.
Stavající žastavka Kladno-Roždelov v traťovem useku Kladno - Kamenne Zehrovice bude
žrusena. Pokud by se ukažala potreba jejího žachovaní, doporucujeme žmenu jejího nažvu
na Kladno-Doberska (podle prilehle komunikace), nažev Kladno-Roždelov vyžnamove
mnohem lepe odpovída podžemní stanici, navržene ve studii.
Tuchlovice – Srby
Srby jsou dvacetihektarové osídlení s trojnásobným potenciálem rožvoje s jihožápadní
expožicí nad Turyňským rybníkem. Je náhradou ža žastavování v lese ve stanici, která je
nově využita převážně jako odstavné nádraží. Zastávka bude na dvojkolejném úseku
v obvodu žst. Kamenné Žehrovice. Přístup je po místní komunikaci s úrovňovým
přeježdem.
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4. Závěr a doporučení
Touto studií je navržena alternativa pro resení želežnicního spojení Praha - Letiste Vaclava
Havla - Kladno jako vystup žadaní, primarne žamereneho na mestsky želežnicní tunel v
Kladne. Po žvažení více alternativ trasy a rožmístení žastavek na užemí mesta Kladna a
žpusobu napojene diametrove trati smer Praha se resitelsky tym priklonil k doporučení
dále sledovat var. „Direttissima“ v úseku Praha - Kladno, v kombinaci s variantou
„Ražená“ na území města Kladna. Jednotlive vyžnamne cíle jsou tak v danem smeru na
jedne spolecne trase, bež rožvetvení (Praha, Letiste, Kladno, smer Rakovník), použe mesto
Hostivice (a dalsí, mene vyžnamne obce na stavající trase) na ni prímo neleží. Vžnika tedy
take spojení Kladna s Letistem Vaclava Havla. Kvalitní infrastruktura je take
predpokladem pro dobre spojení Kladna ci letiste dalkovou dopravou, ať již prímo nebo
s prestupem v Praže. Zamer je koncepcne resen ž technickeho hlediska (trasovaní trati,
napojení na jine druhy dopravy, resení želežnicních stanic) i ž hlediska provožního (delka
a kapacita vlaku, odstavovaní a provožní osetrení souprav, linkove vedení a žastavovací
politika, obraty meži vlaky, jíždní doby). Nacrtnuty byly souvislosti s dotcenou
autobusovou dopravou a definovana cast žameru, dotcena polohou v poddolovanem
užemí (oblast centra mesta Kladna).
Ve srovnaní s aktualním navrhem PRaK (dle schvalene varianty R1spes) se jedna o záměr
s vyšší investiční náročností (v useku Praha-Ružyne - Kladno, resp. Kamenne
Zehrovice), ktery vsak dokaže cestujícím nabídnout podstatně lepší plošnou
dostupnost železnice na Kladně a kratší cestovní dobu do Prahy. Soucasne nabíží ve
srovnaní se schvalenou variantou zrychlení také pro cestující ž centra Prahy (ci ž Prahy
6, volitelne take Prahy 5) na Letiště Václava Havla. Cestovních dob v tomto smeru podle
navrhu PRaK (pres Dlouhou Míli) lže pritom dosahnout i pouhym žavedením autobusove
linky Nadraží Veleslavín - Letiste bež žastavek (vcetne prestupní doby na metro),
prínosem dosud sledovane varianty je tak spíse jíždní komfort než casova uspora. V obou
relacích ciní casova uspora približne 5-7 minut, prumerne žkracení doby prístupu na
želežnici v Kladne ciní navíc 8-10 minut. Spolu se žkracením intervalu až na 7,5 min. ve
spicce (ž kapacitních duvodu) tak ve srovnaní s navrhem PRaK bude na relaci Praha Kladno dosaženo zkrácení prumerne cestovní doby pro většinu obyvatel města Kladna
o 15-20 min. (asi 30%) v každem smeru. Vícenáklady v celem useku ciní asi 15 mld. Kč.

Vlak Kladno – Praha
Cesta Kladno - Praha
Vlak Kladno - Veleslavín
Cesta Kladno - Veleslavín
Vlak Letiste - Praha
Vlak Letiste - Veleslavín

Cestovní doby
PRAK, var.
Kladensky
R1spes
diametr, D+R
29,5 min.
23 min.
53 min.
35 min.
16,5 min.
10 min.
40 min.
22 min.
26,5 min.
20-21 min.
12,5 min.
8 min.

Investicní naklady
PRAK, var.
Kladensky
R1spes
diametr, D+R

19,5
mld.
Kč

33,6
mld.
Kč

Tab.: Srovnaní cestovních dob a IN. V Praže ždroj/cíl Masarykovo nadraží, v Kladne žst. Kladno nebo KladnoNove Krocehlavy. V radku „cesta“ pripocítano dosažení želežnice v Kladne a polovina intervalu ve spicce. Pro
investicní naklady uvažovany vždy vsechny casti obou navrhu meži Prahou-Vltavska a oblastí Kladna (vc.)
IN stanoveny dle studie [1] ža cely usek Praha - Kladno (R1spes) pro PRAK, pro Kladensky diametr jako
soucet nakladu dle navrženeho resení Ružyne - Kam. Zehrovice, žvysene o var. R1 ža usek v Praže dle [1].
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Podle orientacního odhadu žpracovatele dojde v dusledku tohoto žatraktivnení k narustu
poctu cestujících v danem smeru asi na dvojnasobek ve srovnaní s navrhem PRaK. Vedle
castecneho omežení využití IAD se na tomto žvysení bude podílet žejmena úbytek asi
90% cestujících z autobusové dopravy, ktera tak bude moci být redukována do
podoby jedine linky pro obsluhu castí mesta, prilehlych k prumyslove žone Kladnovychod (tj. žejmena Svermova, Starych Krocehlav a okolí AN), jako prodloužení spoju
Praha - Bustehrad. Usetrene prostredky ža financovaní autobusove dopravy mohou byt
využity pro posílení navažnych linek, žejmena smer Slany, Smecno a Tuchlovice (Nove
Strasecí). Predstaveny žamer, v jehož přímé pěší dostupnosti se nachází více než 60%
obyvatel města Kladna, take nahradí žnacny pocet spoju mestske dopravy. Vedle
možnosti financní uspory pro mestsky rožpocet muže byt prínosem take žlepsení nabídky
v mene prioritních (tangencialních) smerech nebo cílene žamerení linek, trasovanych
v hlavní dopravní ose mesta (soubežne s navrženou želežnicí), dusledneji na plosnou
obsluhu užemí.
Tato studie nemuže mít ambici nahradit žpracovaní komplexního dopravního modelu cele
oblasti. Pro podrobnejsí posoužení prínosu žameru je nutne pokracovat ve studijním
proverení studií proveditelnosti, ktera bude tento model obsahovat. Soucasne jeho
vystupy využije k provedení ekonomickeho hodnocení žameru (CBA), což je rožhodující
pro prípadne schvalení žmeny sledovane koncepce. Autoři teto studie se domnívají, že
zvýšení přínosů v relacích Praha - Kladno (- Rakovník), Praha - Letiste i Letiste - Kladno
se ukaže byt natolik vysoke, že vedle obhajení vyssích investicních nakladu ža usek PrahaRužyne - Kladno může take ž hlediska monetižovanych prínosu pokrýt žvysene náklady
useku Praha-Vltavská - Praha-Veleslavín, pokud by mel byt realižovan v zahloubené
variantě. Jistou usporu nakladu pak prinese vypuštění zast. Praha-Výstaviště.
Kladensky želežnicní diametr tak nemusí žnamenat ž pohledu snahy o „alespon nejake
resení“ hrožbu žastavení prípravy nebo odložení realižace dosud sledovaneho žameru.
Klíčem k minimalizaci časových prodlev je změna pořadí realizace úseků: nejprve
uvnitř hl. m. Prahy. Pokud bude uspesne žpracovana a užavrena nova studie
proveditelnosti, lže rožhodnout o žmene varianty pruchodu oblastí Prahy 6. Je možne
ocekavat, že užemní rížení v prípade žahloubene varianty probehne daleko mene
komplikovane, než v prípade varianty povrchove. Soubežne s užemním rížením a
žpracovaním projektu stavby na pražsky usek mohou byt technicky blíže upresneny
mimopražske useky (vcetne oblasti Letiste Vaclava Havla) v doprovodnych studiích,
žahajen proces žmen užemne-planovací dokumentace vcetne vymežení stavby jako
verejne prospesne, žpracovaní prípravne dokumentace stavby a její projednaní
s relevantními subjekty. Nasledne, behem realižace useku Praha-Vltavska - Praha-Ružyne
(v navažnosti na samostatne pripravovane stavby Modernižace a dostavba žst. Praha
Masarykovo nadraží a Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, a prípadne soucasne s usekem
Praha-Ružyne - Hostivice) by probehlo užemní rížení na mimopražsky usek, vykupy
požemku popr. take žpracovaní projektu stavby. Samotna realižace mimopražskeho useku
(Ružyne - Letiste - Kladno - Kam. Zehrovice) tak muže byt žahajena kratce po dokoncení
jednotlivych staveb Praha - Hostivice.
Daleko nebezpečnější z hlediska spojení Praha - Kladno je dle autorů této studie
ovšem nyní sledovaný postup. Je snaha začít stavbu „od konce“, tj. (prevažne)
mimopražskym úsekem Praha-Veleslavín - Kladno s odkažem na rožpor meži praním
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Prahy 6 na žahloubení trati v oblasti Dejvic a vysledky ekonomickeho hodnocení projektu
(koncepcne již 20 let stareho). Vyvoj v teto casti je od sameho žacatku žasažen jeho
kontroveržním vnímaním, probíhaly opakovane diskuse vcetne medialních, až dospel
k prijatelnemu kompromisu v podobe žahloubení stavby. Kompromisu, který je sice
věcně projednatelný, ale nesplňuje podmínky státu a EU pro financování. Behem
marne uplynule doby dosahlo metro A již veleslavínske stanice a existuje žavažna obava,
že prinejmensím ž pohledu letistních cestujících bude kombinace rychleho (neboť
ž centra v žasade prímeho) metra a vlaku Veleslavín - Letiště vnímána jako sice ne
idealní, avsak ve srovnaní s autobusovym resením přijatelná. Pro cestující Praha - Kladno
(kterí již nyní žnacne žastarale vlaky po žcela žastarale trati využívají) ma trať již nyní
dostatecnou kapacitu, kterou navíc lže mírne žvysit její prostou rekonstrukcí - velmi bržy
již bežtak nežbytnou, umožnující navíc dosahnout jen o 1 min. delší cestovní doby, než
PRaK. Stavající užel Praha-Bubny by pravdepodobne byl pote ž pražskeho useku vyclenen,
resen primarne s ohledem na urbanižaci prilehleho užemí a jako poslední
nežmodernižovana cast trati Praha Masarykovo nadraží - Rožtoky u Prahy (- …).
Z hlediska investora by tak hlavní rychlostní i kapacitní hrdla byla vyřešena, velmi
pravdepodobne (a ž vecneho hlediska oduvodnene) by uprel svou požornost primarne na
jine projekty, ktere mohou byt prínosnejsí, a obvykle žrejme ne tak komplikovane.
Existuje tedy žavažna obava, že v případě realizace úseku Veleslavín včetně - Kladno
jako prvního by se další stavba (prinejmensím v useku Vystaviste - Veleslavín) zcela
zastavila. A to bež ohledu na prípadnou trvající snahu investora naležt „hranate kolecko“,
tj. vyhovet požadavkum samospravy i pravidlum financovaní staveb. Navíc vžhledem
k dlouhe cestovní dobe na letiste a nijak velkemu žkracení cestovní doby do Kladna dle
schvalene varianty by pravdepodobne velmi brzy opadl veřejný tlak na dokončení
celého záměru, címž by nejspís vžnikl „elektrižovany ostrov“ Veleslavín - Kladno. Dalsí
osud useku Bubny - Veleslavín je potom otažkou - i proste elektrižaci stavající (povrchove)
jednokolejne trate pres Dejvice by žrejme byly kladeny žnacne prekažky. Soucasne žrejme
vžnikne tlak na elektricky provož v modernižovane casti, žejmena s ohledem na
„udržitelnost projektu“. Lže se tak opravnene domnívat, že prinejmensím nemala cast
vlaku od Kladna a Letiste, napríklad polovina ž každeho smeru, by byla jako „provižorní
resení“ ukoncena na Veleslavíne. Tedy z Kladna do Dejvic a centra Prahy zčásti
s přestupem (meži vlaky, nebo na metro/tramvaj ve Veleslavíne), tj. situace paradoxně
ještě horší, než dnes. Take by mohlo dojít k otevrení otažky elektrižace trati Hostivice Praha-Smíchov a tím dalsímu žhorsení spojení ve smeru do Dejvic.
Přehledné shrnutí dalšího doporučeného postupu:
 Bežodkladne provest obnovu/revitaližaci stavající trate a nasadit nova vožidla
 Zpracovat studii proveditelnosti + EIA na Kladensky diametr spolu s modernižací
pražske casti trate, upresnit technicke a provožní resení, upravit UPD
 Dokoncit prípravu useku Vltavska - Ružyne v žahloubene variante a žahajit stavbu
 V prubehu stavby pražskeho useku pripravit (a nasledne realižovat) dalsí casti
Objednateli teto studie, Statutarnímu mestu Kladnu, žpracovatel predevsím doporučuje
snažit se svym jednaním zabránit „předstihové“ realizaci úseku Veleslavín - Kladno.
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