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Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná 
příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury, a to nejen sportovní, ale též 
obslužné, tzn. i dopravní. Týká se to také železniční dopravy, která by neměla stát v pozadí, 
ale měla by využít příležitosti a v maximální možné míře se zapojit do systému dopravní 
obsluhy související s olympiádou.

Bude-li hlavní olympijský areál vystavěn v Letňanech, jak se předpokládá, je na první pohled 
jeho obsluha železnicí s ohledem na vzdálenost a konfiguraci nejbližších železničních zařízení 
velmi komplikovaná, až nemožná. Dle územního plánu a sledovaných koncepcí Ministerstva 
dopravy ČR však přímo pod budoucím olympijským areálem probíhá v tunelu několik desítek 
metrů pod zemí trasa vysokorychlostní tratě z Prahy-Vysočan do Lovosic, Bohosudova a 
Drážďan.

Obrázek 1 - Výřez z územního plánu se zakresleným olympijským areálem a zvýrazněnými železničními tratěmi 
(zdroj: Územní plán hlavního města Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 1999 a Variantní ověření urbanistického 
řešení umístění a prostorového rozsahu vhodného olympijského programu v prostoru Letňany, Kbely, Prosek -
minimální varianta, Sportovní projekty s.r.o. - Ing. arch. Miloš Kopřiva, prosinec 2006)

V případě, že by se olympijské hry v Praze konaly v roce 2024, bude to již v období, ve 
kterém se uvažuje s realizací prvních úseků vysokorychlostních tratí (dále jen VRT) na území 
České republiky. Lze tedy předpokládat zahájení provozu na prvním úseku severní větve VRT 
z Prahy do Lovosic i k termínu pořádání olympijských her. Zároveň by k tomuto datu již měla 
být plně realizována koncepce pražské příměstské a městské železnice (včetně tangenciálních 
linek vedených po tratích využívaných dnes pravidelně jen nákladní dopravou), která je 
předpokladem k plnohodnotnému začlenění železnice do systému městské hromadné dopravy.

fialová
- stávají železniční tratě
modrá
- vysokorychlostní trať
červená
- spojka VRT - Praha-Čakovice
- nová trať Praha-Kbely - Brandýs n/L.
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Obrázek 2 - Schéma linek pražské příměstské a městské železnice

Pro obsluhu olympijského areálu železnicí je rozhodující, zda bude současně se stavbou 
tunelu pro VRT Praha - Lovosice - Dresden vybudována i podzemní zastávka pro případné 
zastavování dálkových vlaků a zároveň odbočka z této zastávky do žst. Praha-Čakovice, po 
které by byly prodlouženy linky městské a příměstské železnice z Prahy-Vysočan do Prahy-
Čakovic a také převedeny linky na rameni Praha - Mělník ze současné tratě přes Prahu-
Satalice.

Konkrétní opatření ve vedení linek:

 linka S3 Mělník - Praha hl. n. (- Dobříš) bude namísto přes Prahu-Satalice a Rajskou 
zahradu vedena přes Prahu-Letňany

 linka S4 Mělník - Praha hl. n. (- Čerčany) bude namísto přes Prahu-Satalice a Rajskou 
zahradu vedena přes Prahu-Letňany stejně jako linka S3

 linka S10 Benešov u P. - Praha hl. n. - Praha-Vysočany bude prodloužena přes Prahu-
Letňany do Prahy-Čakovic

 linka S31 Praha-Radotín - Praha-Vysočany bude prodloužena přes Prahu-Letňany do 
Prahy-Čakovic

Délka trasy linek S3 a S4 bude díky vedení přes Prahu-Letňany zkrácena o cca 7 km.

Kapacitně přetíženy úsek Praha-Vysočany - Praha-Rajská zahrada - Odbočka Skály (- Praha-
Kbely) bude uvolněn od linek S3 a S4 ve prospěch linek S8 a S23 vedených dále po budoucí 
nové trati z Prahy-Kbel do Brandýsa n. L.-Staré Boleslavi.

Traťový úsek Praha-Kbely - Praha-Čakovice bude nadále využíván jen nákladní dopravou.
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Obrázek 3 - Schéma linek pražské příměstské a městské železnice po realizaci spojení přes Prahu-Letňany

Obrázek 4 - Kolejové schéma stanic Praha-Letňany a Praha-Čakovice

Poloha olympijského areálu v Letňanech je volena nejen v blízkosti konečné stanice linky 
metra C spolu s autobusovým stanovištěm a parkovištěm P+R, ale i nedaleko velkých 
obytných celků Letňany a Prosek, velkých nákupních zón a výstavního areálu. Tím, že v těsné 
blízkosti dopravního terminálu metro - bus - P+R bude vybudována při příležitosti olympiády 
i železniční zastávka, bude jinak koncentrovaný přepravní proud do metra rozložen i na 
železnici. Dojde tím tedy k odlehčení metra a zároveň většímu využití železnice. - Je nutné si 
uvědomit, že v systému integrované veřejné dopravy osob tvoří železnice nejvyšší úroveň 
(vyšší cestovní rychlost, větší vzdálenost mezi zastávkami), tzn. že je atraktivní nejvíce pro ty 
cestující, kteří se chtějí co nejrychleji dostat do centra města nebo cestují na opačný konec 
města. V případě Letňan a Proseka nelze v této souvislosti opominout tradičně silnou 
tangenciální dopravu prezentovanou dnes autobusovými linkami č. 136, 145, 177, 195, která 
bude moci být částečně realizována prodlouženou linkou S31.
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Shrnutí

Navrhované využití železnice pro obsluhu olympijského areálu není v rozporu s dosud 
sledovanými koncepcemi, ale naopak je vhodně doplňuje. Principem návrhu je využití krátké 
části vysokorychlostní tratě na výjezdu z pražského železničního uzlu i pro městskou a 
příměstskou dopravu, což železnici přinese významný přepravní potenciál, který je pro ní 
v současnosti nedostupný - kromě „olympijské frekvence“ jsou to především cestující z/na 
bus a IAD severně od Prahy (D8, I/9, II/608) a místní frekvence z/do Letňan a okolí.

Smyslem výše uvedených řádků je vyvolat seriozní odbornou diskusi na dané téma, které 
může významně napomoci rozvoji železniční dopravy v segmentu příměstské a městské 
dopravy na území hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že investiční opatření na dopravní 
infrastruktuře jsou dlouhodobou záležitostí, není dnes již tolik času, jak by se na první pohled 
mohlo zdát.


