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Úvod
Základní podoba pražského železničního uzlu byla vytvořena v období let 1845 - 1882. Další
desetiletí přinášela již jen dílčí vylepšení (postupné zvyšování kapacity tratí i stanic, nové
tratě pro nákladní dopravu včetně seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice a nákladového
nádraží Praha-Žižkov, odstavné nádraží Jih, Holešovická přeložka). Podoba uzlu byla ve
svém počátku ovlivněna zájmy soukromých železničních společností, z nichž si každá
vytvořila v Praze své vlastní zázemí. Z toho důvodu nebylo od počátku vybudováno jedno
centrální nádraží, které však po zestátnění drah začalo chybět. Neuspokojivou situací se proto
začala zabývat tzv. Pražská nádražní komise ustavená již v roce 1910. Nicméně další
historický vývoj nebyl komplexní přestavbě železničního uzlu Praha (dále jen ŽUP) příliš
nakloněn a tak se s problémy definovanými již před sto lety potýkáme ještě dnes. Jedním
z důležitých mezníků ve vývoji ŽUP se stane vybudování tzv. Nového spojení (2008), jehož
příprava probíhala již od roku 1960, kdy byla také schválena koncepce přestavby ŽUP, která
s malými modifikacemi platí stále. Nové spojení vyřeší fatální problém napojení Prahy
hlavního nádraží s tratěmi od severu, severovýchodu a východu hlavního města.

Koncepce přestavby ŽUP
Koncepce přestavby ŽUP v dnešním pojetí spočívá ve výstavbě Nového spojení, modernizaci
(optimalizaci) tratí Úvaly - Praha-Libeň, Benešov u P. - Praha hl. n. a Praha hl. n. - PrahaSmíchov, modernizaci tratě Praha Mas. n. - Kladno s novostavbou odbočky na letiště PrahaRuzyně a ve stavbě nové tratě 3. tranzitního koridoru Praha-Smíchov - Beroun.
Ve vzdáleném (časově nedefinovaném) horizontu se bere na vědomí ještě napojení
vysokorychlostních tratí (VRT) do Prahy od Drážďan a Brna, resp. ještě Bystřice u Benešova,
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odkud bude pokračovat modernizovaný 4. tranzitní koridor do Českých Budějovic, resp.
Lince.
Tento rozsah tzv. přestavby ŽUP zhruba vyhovuje současnému rozsahu osobní i nákladní
dopravy. Nicméně vývoj společnosti a tedy i dopravy od roku 1990 poněkud změnil vstupní
parametry. Zatímco nákladní doprava prodělala velký útlum, na který již bylo reagováno
(uzavření seřaďovacího nádraží Praha-Vršovice, příprava zrušení nákladového nádraží PrahaŽižkov), osobní doprava zažívá postupný rozvoj zvláště v segmentu příměstské, resp. městské
dopravy. Proto bylo v posledních letech vypracováno několik studií, jež se zabývaly
intenzivním zapojením železnice do systému veřejné hromadné dopravy osob hlavního města
Prahy a jeho okolí. Jako konsensus zpracovatelů studií, objednatele regionální dopravy
(ROPID), tak i železničního dopravce (ČD) bylo vytvořeno vedení linek příměstské a městské
železnice.

Zvýšení počtu vlaků a zavedení nových linek ovšem klade značné, dříve nedefinované,
požadavky na dopravní cestu v ŽUP. Proto se v současné době hledají cesty, jak vybrané
traťové úseky zkapacitnit a jak vybudovat řadu nových zastávek nutných pro úspěch celého
systému. Přesto se ale v některých případech dosud nepodařilo přijmout řešení, jak úzká místa
odstranit. Jde především o úsek Praha hl. n. - Praha-Smíchov vedený v intravilánu Nuselského
údolí, kde se přes plánovanou optimalizaci nepodaří zajistit kapacitu pro všechny poptávané
vlaky (proveze se pouze dálková doprava a 15-minutový interval příměstské dopravy).
Dalším dnes již známým kolizním bodem bude Odbočka Balabenka na Novém spojení, trať
Lysá n. L. - Praha-Vysočany a Kolín - Praha-Libeň, resp. po vybudování VRT do Brna úsek
Praha-Běchovice - Praha-Libeň.
Řešením prvního problému se bude zabývat další kapitola, otázku kapacity Odb. Balabenka a
návazné tratě do Lysé n. L. lze řešit přístavbou další traťové koleje (viz Územně-technická
studie Modernizace železniční infrastruktury Praha - Milovice - Mladá Boleslav s možným
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prodloužením do Liberce, SUDOP PRAHA, 2003 a Technicko-ekonomická studie trati PrahaVysočany (včetně) - Lysá n. L. - Milovice, SUDOP PRAHA, 2005), ale situace tratě Kolín Praha je problematičtější. Velmi úzce souvisí totiž s koncepcí výstavby VRT na území ČR.
Pokud bude vybudováno rychlé spojení Praha - Brno - Ostrava, bude expresní doprava tohoto
základního směru odkloněna z tratě Kolín - Praha právě na tuto novou trať. Bohužel i tak
zůstane stávající trať velmi zatížena ostatní dálkovou a příměstskou dopravou. Bude-li ovšem
VRT z Brna zaústěna do Prahy-Běchovic, což je řešení dle platné koncepce i územních plánů
(vyznačeno také na přiloženém schématu), bude návazný úsek do Prahy-Libně (včetně v této
souvislosti předpokládané 4. traťové koleje) a zvláště Nové spojení přetíženo. Nabízí se proto
řešení zaústit brněnskou VRT do jižní části ŽUP. Protože jedno z původně takto plánovaných
řešení (Újezd n. L. - Štěrboholy - Malešice - Vršovice) již není možné, existuje další varianta
využít trasu nové tratě do Bystřice u B., odkud by odbočovala nově trasovaná VRT do Brna.
Z hlediska dopravní technologie je to takřka ideální řešení a navíc bude mít nová trať mezi
Prahou a Benešovskem ještě synergický efekt pro dva směry (České Budějovice, Brno), což je
argument důležitý i z pohledu investora.

Pražský diametr
Poloprůjezdný vs. průjezdný model
Současná existence Hlavního a Masarykova nádraží, jakožto dvou centrálních nádraží pro
příměstskou dopravu v centru Prahy přináší, resp. přinese některé problémy:
•
•

zhoršuje kvalitu přestupů mezi příměstskou (městskou) a dálkovou dopravou, ale i mezi
příměstskou (městskou) dopravou navzájem,
kombinace diametrálních a radiálních linek znamená ve směru Kolín a Nymburk odjezd /
příjezd vlaků střídavě z obou / na obě nádraží a
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•

vzhledem k ukončení dopravy od letiště na Masarykově nádraží nepřivádí letecké cestující
přímo na dálkovou dopravu a obráceně.

Již desetiletí proto probíhají diskuse o tzv. průjezdném modelu Prahy, tedy o vytvoření
jednoho centrálního nádraží, kde bude soustředěna veškerá osobní dálková i regionální
železniční doprava a jednotlivé linky příměstské, resp. městské železnice budou tímto
nádražím vedeny jako tranzitní. To v řadě případů usnadní dopravu některým cestujícím,
neboť ubude nutnost více přestupovat a také, což je i doloženo např. ve studii Zapojení
železniční infrastruktury do systému Pražské regionální železniční linky (SUDOP PRAHA,
2004), vygeneruje vyšší počet cestujících železniční dopravou. Na druhou stranu je ovšem
třeba říci, že realizace průjezdného modelu bude velmi investičně náročná.
Je nutno upozornit, že tato problematika se netýká jen Prahy. Protože mnoho evropským
velkoměst disponuje nebo disponovala hlavovými nádražími, můžeme jejich úspěšně
propojení spatřit např. v Mnichově, Stuttgartu, Frankfurtu nad Mohanem, Lipsku, Vídni,
Curychu nebo Madridu.
Přestože se v Praze o řešení tohoto problému diskutuje již velmi dlouho, nabyl na aktuálnosti
v posledních letech z důvodů ani ne tak odborných. Zhruba od roku 2003 totiž probíhají
některé snahy o zrušení Masarykova nádraží a jeho následné využití pro developerské
projekty. Řešení dohodnuté mezi Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem dopravy, SŽDC a
ČD nakonec ponechává Masarykovo nádraží na svém místě, nicméně v cílovém (přesně
časově nedefinovaném) stavu jej ruší náhradou za nová nástupiště ve spodním podlaží
Hlavního nádraží.

Hledání řešení
Jak z výše uvedeného vyplývá, existuje v posledních letech „politické“ zadání na řešení
průjezdného modelu, přesněji řečeno na náhradu Masarykova nádraží. Bylo již zpracováno
několik studií, avšak zatím nebylo předloženo, a tedy ani přijato, uspokojující řešení, které by
zaručilo plnou funkčnost systému železniční dopravy a zároveň bylo přijatelné jak pro
cestující, tak pro developery.

SUDOP PRAHA
SUDOP PRAHA se ve své studii Zapojení železniční infrastruktury do systému Pražské
regionální železniční linky (v roce 2004 na objednávku ČD) kromě jiného zabýval i řešením
tzv. odsunuté polohy Masarykova nádraží, což znamená výstavbu nových nástupišť ve
spodním podlaží Hlavního nádraží a opuštění Masarykova nádraží železniční dopravou.
Výsledné řešení označené jako varianta C-3 předpokládá výstavbu dvoukolejné tratě od Odb.
Sluncová z prostoru Hrabovky k 6. a 7. nástupišti Hlavního nádraží a podpovrchové
dvoukolejné tratě z Buben ke dvěma novým podzemním nástupištím. Dvě koleje poté
z podzemí vycházejí na povrch a zapojují se do jižního zhlaví Hlavního nádraží (do
3. vinohradského tunelu).
Na Hlavním nádraží je ukončena jen linka S22 z letiště, ostatní linky jsou tranzitní. Linky S5
a S6 z Kralup n. V. a Kladna jsou prodlouženy do Hostivaře nebo do Krče, kde tvoří
alternativu metra D. Vyřešeny ovšem nebyly kapacitní problémy ve Vršovicích a navazujících
úsecích.
Pozitivem tohoto řešení jsou relativně nízké investiční náklady odhadnuté na cca 3,5 mld. Kč.
Negativem potom významné prodloužení pěší docházky z nových nástupišť do centra města i
na MHD (vyjma Churchillova náměstí a nového metra trasy D) a dopravně technologické
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problémy vzniklé na severním i jižním zhlaví Hlavního nádraží a ve Vršovicích, resp.
navazujících úsecích.

IKP CE
Studie IKP CE s názvem Zapojení příměstské dopravy do žst. Praha hlavní nádraží - varianta
C1 byla zpracována v roce 2005 na objednávku SŽDC. Úspěšně prověřuje variantu umístění
podzemních nástupišť pod 1. a 2. nástupištěm Hlavního nádraží. Do podzemí byla, dle zadání,
zapojena jen trať od Buben. Ve výsledném řešení jsou navržena dvě průjezdná boční
nástupiště s pokračováním tratě novým 4. vinohradským tunelem a vyústěním dvoukolejně do
Vršovic i na Smíchov jednokolejnou spojkou mezi vinohradským portálem tunelu a výhybnou
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Vyšehrad. Linka z Kralup n. V. je prodloužena na Smíchov, linka z Kladna do Hostivaře a
linka z letiště Praha-Ruzyně do Krče.
Protože jsou nástupiště navržena v hloubeném tunelu, je velkou nevýhodou tohoto návrhu
nutnost dlouhodobých náročných výluk stávajícího kolejiště Hlavního nádraží.
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ALEJ
Řešení architektonického ateliéru ALEJ (Ing. arch. Ivan Lejčar) nazvané „Crossrail 2“
spočívá ve vybudování nové podpovrchové segregované stopy z Hlavního nádraží, kde
navazuje na řešení varianty C-3 SUDOP PRAHA, přes Muzeum a Karlovo náměstí na
Smíchov. Ze zastávky Muzeum je vedena další tunelová větev do staronové zastávky
Královské Vinohrady a dále do Vršovic. Odvážná a v podstatě i průkopnická je myšlenka
náhrady kapacitního hrdla v Nuselském údolí novou trasou pod centrem města, která navíc
přivádí příměstské cestující více do centra města a zajišťuje také nové vnitroměstské vazby.
Oproti tomu převzaté řešení Hlavního nádraží vykazuje již zmíněné nedostatky.
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V návrhu ALEJ je technicky prověřena zastávka Muzeum, která využívá plánované
zahloubení Severojižní magistrály. Zastávka Muzeum hraje v návrhu klíčovou roli, neboť se
jedná o jeden z nejdůležitějších přestupních bodů v pražské MHD.
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Náměty autora
Řešením autora jsou dvě dosud neprověřené varianty. Jedna předpokládá zachování dvou
centrálních nádraží a jejich vzájemné propojení podchodem. Ten by vycházel již z vestibulu
stanice metra Florenc trasy C a pokračoval pod ulicí Na Florenci s výstupy do této ulice, pod
kolejištěm Masarykova nádraží s východy na jednotlivá nástupiště, dále pod křižovatku
Opletalova - Hybernská a Opletalova - Bolzanova (u obou křižovatek opět s výstupy na
povrch) a pod Vrchlického sady do spodní odbavovací haly Hlavního nádraží.
Podchod by byl ve své střední části vybaven travelátory tak, jak je tomu běžné např. na
letištích. Po stranách by byl využit ke komerčním účelům a plnil by tak funkci obchodní
pasáže.
Realizací podchodu by došlo k vytvoření jednoho centrálního dopravního terminálu Hlavní
nádraží, Masarykovo nádraží, příp. ještě ÚAN Florenc s propojenými informačními systémy a
relativně rychlými přestupy. Zároveň by došlo k otevření žádaného pěšího koridoru Na
Florenci - Opletalova.
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Druhé řešení naopak předkládá další variantu tzv. průjezdného modelu nazvanou „Pražský
diametr“. Oproti předchozím variantám průjezdného modelu se snaží zachovat stávající
Masarykovo nádraží pro železniční dopravu, neboť jeho poloha v těsné blízkosti městského
jádra je cestujícími velmi poptávaná. Vedení současných tratí od Buben a Libně (Sluncové)
na Masarykovo nádraží se proto uvažuje zachovat s tím, že od estakády Severojižní
magistrály se tyto dvě tratě začnou zahlubovat tak, aby již před stávajícím ukončením kusých
kolejí byly v podzemí. V místě této sklonové rampy by byla zřízena z části zahloubená
zastávka Praha Masarykovo nádraží (nebo Praha-Florenc). Odtud by se trasa klesáním a
obloukem o poloměru cca 300 m dostala pod Vrchlického sady, kde by byla ražená zastávka
Praha hlavní nádraží (např. jako 8. nástupiště). Z nástupiště by byly východy do odbavovací
haly, stanice metra a Opletalovy ulice. Dále by trasa stoupala do hloubené zastávky Praha
Muzeum dle řešení ALEJ. Další trasování až na Smíchov je též převzato od ALEJ. Do stanice
Praha-Smíchov je navržena opět sklonově náročná rampa tak, aby se koleje Pražského
diametru dostaly ke stávajícímu 2. nástupišti. Kolejové schéma stanice je upravené z řešení
SUDOP PRAHA (Doprovodná studie Praha - Beroun, nové železniční spojení, 2006).
Konfigurace kolejiště Pražského diametru je navržena tak, aby umožňovala následné jízdy
zastavujících vlaků v krátkém intervalu s minimem kolizních bodů. Ukončení některých linek
se předpokládá až ve stanici Praha-Smíchov, kde jsou zřízeny obratové koleje. Kolejové
spojky mezi zastávkami jsou určeny pro zajištění provozu v případě mimořádností, neboť i na
příkladu pražského metra je zřejmé, jak je jejich absence občas velmi bolestivá.

Pražský diametr je určen výhradně pro vlaky příměstské a městské dopravy. Jsou zde vedeny
linky od Sluncové a Buben, přičemž linky od Sluncové (S1 a S2) jsou vedeny přes Prahu jako
tranzitní a linky od Buben (S5, S6 a S22) jsou ukončeny na Smíchově. Linka S22
z ruzyňského letiště obsluhuje tedy téměř celé centrum Prahy. Výhodou je také, že spojením
radiálních linek do diametrálních dochází k uvolnění kapacity Nového spojení. Jedním
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z nejvýraznějších kladů je ovšem uvolnění kapacitního hrdla mezi Hlavním nádražím a
Smíchovem v Nuselském údolí, resp. možnosti provezení vlaků, u kterých to již nebylo
možné. Dosud předpokládaný proložený špičkový interval 15 min. linek S9 a S20 bude
nahrazen novými linkami S9 a S10 v proloženém špičkovém intervalu 30 min. a tudíž budou
moci být provezeny i linky S8 a S23 ve stejném intervalu, jež byly sice plánované, ale nebyla
pro ně zajištěna kapacita. Otevírá se tudíž konečně možnost zajistit odpovídajícím způsobem
kolejovou dopravu do prostoru západně od Prahy (Hostivice, Rudná u P., Nučice, Loděnice).
Konkrétní úpravy v linkovém vedení jsou předpokládány takto:
•
•
•
•
•
•
•
•

linka S1 Kolín - Praha Mas. n. je prodloužena přes Pražský diametr do Berouna (v úseku
Praha - Beroun náhrada linky S9),
linka S2 Kutná Hora město - Praha Mas. n. je prodloužena přes Pražský diametr do
Řevnic (v úseku Praha - Řevnice náhrada linky S20),
linka S5 Kralupy n. V. - Praha Mas. n. je prodloužena přes Pražský diametr do PrahySmíchova,
linka S6 Kladno-Ostrovec - Praha Mas. n. je prodloužena přes Pražský diametr do PrahySmíchova,
linka S9 je v úseku Praha-Libeň - Beroun zrušena a nově zavedena v úseku Praha hl. n. Hostivice - Rudná u P.,
linka S10 je v úseku Praha-Vysočany - Benešov u P. zrušena a nově zavedena v úseku
Praha hl. n. - Hostivice - Podlešín - Slaný,
linka S20 Nymburk hl. n. - Praha hl. n. - Řevnice je v úseku Praha hl. n. - Řevnice zrušena
a nově zavedena v úseku Praha hl. n. - Strančice a
linka S22 Praha letiště - Praha Mas. n. je prodloužena přes Pražský diametr do PrahySmíchova

V Pražském diametru jsou v denní době vedeny linky městské a příměstské dopravy:
•
•
•
•
•

S1 v intervalu 30/60 min., tj. 2/1 pár vlaků za hodinu,
S2 v intervalu 30/60 min., tj. 2/1 pár vlaků za hodinu,
S5 v intervalu 30/60 min., tj. 2/1 pár vlaků za hodinu,
S6 v intervalu 15/60 min., tj. 4/1 pár vlaků za hodinu a
S22 v intervalu 15/30 min., tj. 4/2 páry vlaků za hodinu.

Souhrnný počet vlaků v Pražském diametru v denní době je 14/6 párů za hodinu. V noční
době je přes Pražský diametr vedena jen linka S22 v intervalu 30 min., tj. 2 páry vlaků za
hodinu.
V Nuselském údolí (Praha hl. n. - Praha-Smíchov a Praha-Vršovice - Praha-Smíchov) jsou
v denní době vedeny linky městské a příměstské dopravy:
•
•
•
•
•

S8 v intervalu 60/120 min., tj. 1/0,5 párů vlaků za hodinu,
S9 v intervalu 60/120 min., tj. 1/0,5 párů vlaků za hodinu,
S10 v intervalu 60/120 min., tj. 1/0,5 párů vlaků za hodinu,
S23 v intervalu 60/120 min., tj. 1/0,5 párů vlaků za hodinu a
S30 v intervalu 30 min., tj. 2 páry vlaků za hodinu.
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Souhrnný počet vlaků městské a příměstské dopravy je v Nuselském údolí v denní době
4+2/2+2 páry za hodinu. V noční době jsou zde vedeny linky S30 a S40, obě v intervalu 30
min., tj. celkem 2+2 páry vlaků za hodinu.
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Závěr
Komplexní modernizace a rozvoj ŽUP provedený s odpovědným vědomím a znalostí všech
souvislostí dopravního plánování by měl vyřešit současné a očekávané problémy založené
především na nedostatcích kapacity dopravní cesty. Jen v současné době přepravuje pouze
příměstská železnice v pražské aglomeraci cca 100 000 cestujících a tento počet se podle
odhadů má v budoucích letech, zejména s ohledem na masovou suburbanizaci obyvatel, ještě
násobit. Je proto nutné věnovat otázkám koncepce modernizace a rozvoje železniční
infrastruktury náležitou odbornou, ale i politickou pozornost, aby byly veřejné finanční
prostředky investovány účelně a veřejná doprava sloužila veřejnosti ke vší spokojenosti.
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