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Vznik platformy, motivace, cíle

 Neuspokojivý vývoj v oblasti dokončení Pražského okruhu a převedení tranzitní 

kamionové dopravy mimo území hl. města Prahy

 srpen 2017 založena Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu

 Podporovat přípravu a realizaci dopravních staveb a opatření, které budou 

splňovat požadavky na 

 dopravní obslužnost a bezpečnost

 oddělení tranzitní a městské dopravy v souladu s nařízením TEN-T 

 hospodárnost a efektivitu

 ochranu životního prostředí  

 zdraví obyvatel

 vyvážený územní rozvoj



Náš tým

Ing. Petr Kasa

 Stavební fakulta ČVUT

 generální ředitel a předseda představenstva lékárenského 
holdingu Pilulka/CoPharm

 Člen investiční komise fondu J&T ventures

Ing. Antonín Prachař

 Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině

 Ministr dopravy v roce 2014

 Jednatel společnosti CC construction & consulting

Ing. Gabriela Lněničková, MBA

 Vysoká škola ekonomická, Anglo-American University

 Projektová manažerka v Business Sweden

 Mezinárodní mistryně v šachu



Aktuální situace řešení 
tranzitní dopravy
v Praze a kolem Prahy



Tranzitní vs. městská doprava

 SOKP je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T multimodálního koridoru č. 

IV, jejíž základní principy jsou definovány v rozhodnutí EU č. 1692/96. K 

zásadám rozvoje TEN-T patří především zvýšení plynulosti a bezpečnosti 

dopravy, rychlé spojení velkých aglomerací, obcházení hlavních městských 

center, ODDĚLENÍ vnitroměstské a tranzitní dopravy

 Za posledních 20 let se v Praze nestalo prakticky nic

 Příklad neinformovanosti zastupitelů Prahy 6

„Na okruhu budou jezdit kamiony??“



Průtah vs. obchvat



Strategická hluková mapa 2012



Doprava jako “čistě” politické téma











Důvody zadání studií 



Kompletní dálniční síť

 Po dostavbě D35 (2025-

28) se očekává přesun

až 30% z D1 na D11.

 Pokračování výstavby

D11 z Náchoda směrem

na Polsko.



Model intenzity dopravy v roce 2040



Návrh řešení 

Stávající stav (2015) 

novostavby střednědobé 

novostavby dlouhodobé 

SOKP ZÚR – 1995 

SOKP – 1965 (Ing. Lada) 

komunikace pro tranzitní 
dopravu 

II/101 – stávající 

II/101 – ÚP přeložka 

hranice hl. města Prahy 



Posouzení státní Srovnání A-ZÚR –REG. 
Analýza rizik Předběžné multikriteriální hodnocení 



Posouzení alternativ 



Harmonogram přípravy z r. 2014 



Stadia přípravy jednotlivých staveb

okruhu

 D1 – Běchovice … do dnes není ani územní rozhodnutí ani EIA (DUR –

dokumentace k územnímu rozhodnutí)

 Běchovice – Satalice … nedostatečná kapacita, nutná kompletní přestavba na

profil 2x3 pruhy, problémy s velkým množstvím křižovatek na velmi krátkém

úseku

 Satalice – Březiněves … pouze čára v mapě (územním plánu)

 Březiněves – Ruzyně … neexistuje územní rozhodnutí, vypsána nová

vyhledávací studie (2016)



Závěry zjištěné posouzením varianty

tranzitní s variantou vedenou městem

 Je navržena v souladu s požadavky pro trasy TEN-T.

 Neprochází územím, kde jsou již nyní překračovány hygienické limity (Černý Most, 
Horní Počernice).

 Nezabírá na území hl. m. Prahy zastavitelná území pro bytovou a občanskou 
vybavenost.

 Nevytváří umělou bariéru uvnitř městského organismu.

 Vede územím s poloviční hustotou obyvatel než A-ZÚR.

 Vyvádí veškerou tranzitní kamionovou a zbytkovou dopravu mimo území hl. m. Prahy a 
tím trvale do budoucna zlepšuje klima (smog) celé Prahy.

 Nevytváří na trase TEN-T dopravně kolizní místa, zajišťuje plynulý a bezpečný průjezd 
tranzitní dopravě.

 Svojí polohou mimo Prahu zajišťuje minimální mísení dopravy místní a tranzitní – tedy 
trvale nižší nehodovost.

 Má o cca 22 miliard Kč nižší pořizovací stavební náklady (dokončení SOKP alternativa 
A-ZÚR = 55,6 mld. Kč; alternativa Regionální = 33,7 mld.

 Výnos z mýta 923 milionů Kč u regionální a 524 milionů Kč u varianty vedené A-ZÚR.



Závěr

Občané si zaslouží objektivní

posouzení navrhovaných řešení.

Náš stát by měl nabídnout víc než 

jen jednu cestu!



Děkuji za pozornost

www.rozumnadoprava.cz


