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Úvod

Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu je nezisková a nepolitcká organizace. Naším posláním je  
podporovat realizaci  dopravních staveb a opatření,  která budou splňovat požadavky na dopravní  
obslužnost a bezpečnost,  oddělení  tranzitní  a městské dopravy v souladu s evropským nařízením 
TEN-T, hospodárnost a efektvitu, ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a vyvážený územní 
rozvoj.

Dlouhodobě sledujeme neuspokojivý vývoj v oblast dokončení Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), 
jakož i  neřešené převedení tranzitní  a kamionové dopravy mimo aglomeraci Prahy. Podporujeme 
diskuzi s odborníky a občany s cílem najít optmální variantu řešení, nepoškodit životní prostředí, co  
nejméně zatžit dotčené městské část a obce. Silniční okruh kolem Prahy je součást transevropské  
dálniční sítě TEN-T dle rozhodnut EU č. 1315/2013/EU (dříve 1692/96). K zásadám rozvoje TEN-T  
patří  především  zvýšení  plynulost a  bezpečnost dopravy,  rychlé  spojení  velkých  aglomerací,  
obcházení  hlavních  městských  center,  oddělení  vnitroměstské  a  tranzitní  dopravy.  SOKP  se  stal  
bohužel  čistě  politckým  tématem  a  zanedbalo  se  objektvní  posouzení  variant  řešení,  které  by 
skutečně minimalizovaly negatvní dopady tranzitní kamionové dopravy na obyvatele.

Cílem publikace "Mýta a fakta o Silničním okruhu kolem Prahy" je poskytníout veřejníost objektvnío 
iníformace  o  SOKP  a  zároveň  vyvrátt  níěkteré  mýty  a  polopravdy,  založeníé  nía  níedostatečníé 
zníalost této komplennío problematky  .   

Web: www.rozumnadoprava.cz
Email: info@rozumnadoprava.cz 
Facebook: www.facebook.com/rozumnadoprava

http://www.facebook.com/rozumnadoprava
mailto:info@rozumnadoprava.cz
http://www.rozumnadoprava.cz/


Sezníam zkratek
SOKP = Silniční okruh kolem Prahy

510 = úsek SOKP Satalice - Běchovice

511 = úsek SOKP Běchovice – D1

512 = úsek SOKP D1 – Vestec

518 = úsek SOKP Ruzyně – Suchdol

519 = úsek SOKP Suchdol – Březiněves

520 = úsek SOKP Březiněves - Satalice

ZÚR = zásady územního rozvoje (hlavního města Prahy)

A-ZÚR = varianta vymezená v zásadách územního rozvoje 

ÚP = územní plán

MÚK = mimoúrovňová křižovatka

EIA = posouzení vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

Varianta J = trasa odpovídající úsekům 518 a 519 v severozápadním segmentu okruhu

Varianta Ss = trasa Tuchoměřice – Libčice - Klecany v severozápadním segmentu okruhu

TEN-T = transevropské dopravní sítě

ŘSD = Ředitelství silnic a dálnic

TSK = Technická správa komunikací

DÚR = dokumentace k územnímu rozhodnut

STPÚ = studie účelnost a proveditelnost



Mýtus: Současníý níávrh okruhu vyvede tranízitnío kamioníovou dopravu z     Prahy  

Při realizaci okruhu podle více než 50 let staré koncepce, která je součást Zásad územního rozvoje  
(dále  ZÚR)  hl.m.  Prahy,  bude  nía  východě  a  nía  severu  Prahy  přes  40km  tranízitníoch  dálníičníoch 
komuníikaco. Kromě samotného okruhu jde i o dálnice D8, D10 a D11. Do městských část Praha 14, 
Hornío  Počerníice,  Dolnío  Počerníice,  Běchovice,  Suchdol,  Dolnío  Chabry  a  dalšoch  bude  přivedenía 
tranízitnío kamioníová doprava ze středočeského kraje, celé ČR a střednío Evropy  .  

Skutečníost:  Současníý  níávrh  okruhu  je  průtahem  Prahy  a  tranízitnío 
kamioníovou dopravu do Prahy zavádo

Mýtus: Dlouhodobá stabilizace trasy okruhu v     územníoch pláníech je výhodou   
pro rozvoj územo

Toto  tvrzení  lze  akceptovat,  pokud budou neměnné vstupní  podmínky.  Jelikož  po půl  stolet se  
vstupnío podmoníky radikálníě změníily (počet obyvatel vzrostl z 850 000 na 1 250 000 a ve výhledu na 
1 500 000,  počet  vozidel  se  zvýšil  15x,  neexistovaly  ekologické  ani  hygienické  zákony  a  o 
transevropských dálničních sítch nebylo ani zdání), v tomto případě je dlouhodobá stabilizace trasy 
konítraproduktvnío a tedy společensky nepřijatelná.

Skutečníost: V     daníém přopadě je dlouhodobá stabilizace konítraproduktvnío  



Mýtus: Okruh je níapláníování již desotky let

Desítky let je plánována pouze existence nějaké okružní komunikace kolem Prahy. Nelze ovšem říci,  
že by tyto plány byly neměnné.  V průběhu uplyníulých desotek let se okruh měníil ve všech svých 
podobách,  ať  už se to týká trasy,  určenío  níebo pláníovaníé zátěže.  Pokud nahlédneme do online 
archivu územních plánů,  zjistme  následující.  V  roce  1964 je  možné  sledovat  trasu vedoucí  mezi 
Hostavicemi a Dolními Počernicemi, pod Petrovicemi směrem pod Šeberov. Na severozápadě vedla  
trasa okruhu až za Roztoky. V roce 1969 se okruh přesouvá a vede na místě současného sídliště Černý  
Most II, přes Dolní Počernice, západně od Dubče a dále pod Petrovicemi a Šeberovem. V roce 1975 se 
okruh poprvé přesouvá k Běchovicím, nicméně od Běchovic se odklání vlevo od Dubče. V roce 1986 
se  MÚK Dubeč  zřejmě o kus  posouvá  od  Běchovic.  V  roce  1994 není  511  v  ÚP  vůbec.  V  druhé 
polovině 90. let dochází ke změně trasy 511, 512, 518 a 519 do současné podoby. Během této změny  
trasy se MÚK Dubeč posouvá k Běchovicím na cca polovinu vzdálenost z roku 1986, zatmco na  
severozápadě je okruh přiveden do města přes Suchdol.

Z uvedeného je zřejmé, že pláníy samotníé trasy okruhu vykazovaly do roku 1999 zníačníou dyníamiku. 

Teprve v roce 1999 došlo  k  zakonzervování  současné trasy.  Přitom v roce 1989 došlo  ke  změně  
režimu, v roce 2004 ke vstupu do EU a v roce 2007 ke vstupu do Schengenského prostoru a otevření  
hranic. V důsledku těchto procesů došlo k rapidnímu nárůstu individuální automobilové a tranzitní  
kamionové dopravy, toto nebylo na trase okruhu nijak zohledněno.

Skutečníost: Pláníy trasy okruhu vykazovaly do roku 1999 zníačníou dyníamiku



Mýtus: Enistuje jení jednía varianíta okruhu, žádníé dalšo řešenío níenío možníé

Varianta vymezená v současné době v 2. aktualizaci ZÚR hl.m. Prahy vychází z konícepce, která byla 
navržena  v     60.  letech  miníulého  stolet   a   tehdy  navržený  okruh  skutečně  probíhal  okolo  Prahy. 
Během 90.  let byla  původní  trasa  změněna,  nía  jihovýchodě  byla  posuníuta  za  stávajoco  hraníice 
města, aby minula velká sídliště (Petrovice, Jižní město, …), ale nía severozápadě byla upřednostněna 
varianta, která prochází naopak    územom Prahy   a zasahuje do zástavby Suchdola a Dolních Chaber. 

V     roce  2002   bylo  v     rámci  procesu  EIA   posuzováno  více  variant  v severozápadním  segmentu  a 
varianta  Ss byla doporučenía jako vhodníějšo řešenío oprot varianítě J  (přes Suchdol).  V     roce 2007   
Ministerstvo dopravy zadalo vyhotovení studie „Posouzení variant J a Ss“ frmě  Mott MacDoníald , 
která prokázala jednoznačnou  výhodníost trasy Ss ve srovnání s trasou J,  což potvrdila i níásledníá 
oponíenítura  VUT Brnío.  Přesto tehdejší  politcká reprezentace (Řebíček,  Bém) nadále  prosazovala 
variantu J.

V     letech  2014  a  2015   si  Ministerstvo  dopravy  nechalo  zpracovat  vyhledávaco  studii  a  studii 
proveditelníost alterníatvníoho  řešenío  okruhu ,  tzv.  regionální  varianty,  která  vychází  z principu 
Aglomeračního okruhu vymezeného v ZÚR Středočeského kraje. Tato studie  doporučila pokračovat 
ve varianítě REGIONÁLNÍ  .   Příchodem ministra dopravy Dana Ťoka byla ovšem studie bezdůvodně 
zpochybněna, ŘSD ČR nezahájilo žádné projednávání s veřejnost a vrátlo se k přípravě varianty A 
-ZÚR. 

Skutečníost: Alterníatvnío řešenío okruhu enistuje a jeho realizaci bránío pouze 
níeochota současníé adminíistratvy a politcké reprezenítace se tmto řešeníom 
zabývat, řádníě jej posoudit a projedníat

Mýtus: Podle studie ČVUT regioníálnío varianíta níenío přoníosníá, je proto 
zapotřebo dokoníčit okruh ve varianítě A-ZÚR

V  listopadu  2015  si  ŘSD  objednalo  u  Ústavu  dopravních  systémů  ČVUT  „Komplexní  posouzení  
alternatvního  návrhu  SOKP  prot sledované  variantě  A-ZÚR“.  Dodatkem  z  března  2016  byl  však  
změněn  původní  záměr  „Posouzení  dvou  rozdílných  tras  SOKP“  na  „Rizikovou  aníalýzu  SOKP  v 
regioníálnío varianítě“. Novým úkolem bylo tedy hledat chyby na regionální variantě, přičemž chyby a 
níedostatky varianíty A-ZÚR níebyly vzaty v úvahu  .  

Odmítat REGIONÁLNÍ ALTERNATIVU na základě tzv. „nepřijatelných rizik“ (časové zpoždění, nesoulad 
s ÚP, nemožnost kofnancovat z Evropské Unie, projektová podrobnost), jejichž existence je velice 
problematcká,  diskutabilní  a  zcela  opomojo  atributy,  které  obecníě charakterizujo  dálníičnío  stavby 
(nehodovost, urbanismus, hygienické zákony, ekonomii, mýtné) včetně positv alternatvy regionální, 
je neprofesní, zavádějící a účelové. 

S ohledem na výše uvedené je nutno konstatovat,  že dokumentace ČVUT „  Komplennío  posouzenío   
alterníatvníoho níávrhu SOKP (10/2016 – 12/2016) je níesprávníá odborníě, účelová a ve svém závěru 
protspolečeníská a tudož níepřijatelníá. 

Pro účely rozhodování  státních orgánů,  dotčených samospráv a pro jednání s  veřejnost je proto  
třeba  zpracovat skutečníé objektvnío porovníánío obou alterníatv ve smyslu původního zadání a dle 
mezinárodně uznávaných a používaných metod.  

Skutečníost: Studie ČVUT je níesprávníá odborníě a účelová, je proto zapotřebo 
zpracovat objektvnío porovníánío obou alterníatv



Mýtus: Varianíta A-ZÚR je v mníohem pokročilejšo fázi přoprav níež varianíta 
regioníálnío

Z hlediska  přípravy  varianty  A-ZÚR jsou  vyhotoveny DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnut) 
staveb  511,518,519,  které  byly  několikrát  přepracovány,  soudně  zamítnuty,  znovu  doplněny  s  
výsledkem, že dosud nebylo vydáno platné územní rozhodnut, což signalizuje, že všechna DÚR jsou 
nekvalitně vyhotovena. U stavby 520 je pouze zákres v Územním plánu a u stavby 510 neexistuje  
žádná dokumentace, která řeší rekonstrukci 510 tak, aby splňovala kritéria TEN-T. Nutno uvést, že 
pro  variantu  A-ZÚR  schází  průkaz  účelnost a  proveditelnost stavby.  Varianta  regionální  má  
vyhotovenou studii  účelnost a proveditelnost (STPÚ) "Dokončení SOKP v celém rozsahu" z roku  
2015.  I  když  tato  studie  prokázala  účelnost  a  proveditelnost  varianty  regionální,  současná 
administratva a politcká reprezentace studii bezdůvodně neakceptovaly a prosazují nadále A-ZÚR.

Skutečníost: Z hlediska hierarchie přopravy stavby jsou obě varianíty praktcky 
nía stejníé úrovníi (po STPÚ níásleduje DÚR).

Mýtus: Regioníálnío varianítu níelze kofníanícovat z     evropských fonídů  

Regioníálnío varianíta splňuje všechníy techníické a územnío podmoníky staveb dle níařozenío 1315/2013 
TEN-T (plynulost  a  bezpečnost  provozu,  rychlé  spojení  velkých  aglomerací,  obcházení  hlavních 
městských  center,  ODDĚLENÍ  vnitroměstské  a  tranzitní  dopravy),  a  proto  ji  lze  kofníanícovat 
z     evropských fonídů  .

Naopak   varianíta A-ZÚR je v     rozporu s     níařozeníom TEN-T   (vede zastavěným a zastavitelným územím 
hl. m. Prahy, mísení městské a tranzitní dopravy), a nemá tudíž nárok na dotace z evropských fondů.

Skutečníost: Regioníálnío varianítu lze kofníanícovat z     evropských fonídů, zatmco   
varianítu A-ZÚR níikoliv

Mýtus: Okruh muso být co níejrychleji dokoníčení

S tmto tvrzením lze souhlasit  v případě, že budou  respektováníy zákoníníé požadavky nía ochraníu 
životníoho prostředo,  zdravo  obyvatel  a  územníoho rozvoje.  Silniční  okruh kolem Prahy je  součást 
transevropské dopravní sítě TEN-T dle rozhodnut EU č. 1315/2013/EU (dříve 1692/96), a musí být  
v     souladu  se  zásadami  TEN-T  :  zvýšení  plynulost a  bezpečnost dopravy,  rychlé  spojení  velkých  
aglomerací, obcházení hlavních městských center, oddělení vnitroměstské a tranzitní dopravy. 

SOKP     je stavbou mezinárodního významu a má zajistt   dopravnío řešenío pro Prahu, Středočeský kraj,   
Českou republiku a střednío Evropu nía dlouhá desetlet  .   Pokud se toto přestane brát v  úvahu a 
upřednostní se rychlost řešení na úkor kvality, může v budoucnu dojít k obtžně řešitelným dopadům 
s mnohem horšími následky, než které může způsobit navrhované zpracování alternatvního řešení. 
Je proto zapotřebí přistupovat k realizaci okruhu s     manimálnío zodpovědníost   a  vybrat řešenío, které 
bude splňovat výše uvedeníé požadavky.

Skutečníost: Při realizaci stavby, která má zajistt dlouhodobé dopravnío řešenío 
pro  celou  ČR  a  střednío  Evropu  je  níežádouco,  aby  byla  hlavníom  kritériem 
rychlost nía úkor kvality 



Mýtus: Dostavba okruhu ve varianítě ZÚR je níejrychlejšo řešenío

Toto  je  pouhá  níedoloženíá  spekulace.  Jedině  průkazem  harmonogramu  činnost lze  říci,  která  
varianta bude realizována rychleji. Prosazovaná varianta A-ZÚR v úseku 511 získala EIA dle starého 
zákona o posuzování vlivů již v roce 2002 a přesto nedošlo za 15 let k její realizaci a soudní spory 
doznívaly  ještě  v  okamžiku,  kdy  bylo  zahájeno  nové  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí.  Dne 
24.11.2017  Ministerstvo  životního  prostředí  vydalo  kladné  stanovisko  EIA  ke  stavbě  511  i  přes 
závažné  připomínky.  Nejzávažnější  připomínkou  bylo  odmítnut zahrnout  mezi  dotčená  území  
městské část Černý Most a Horní Počernice podél navazujícího úseku již dříve realizované stavby  
510, která již v současné době nesplňuje požadavky na trasy TEN-T. Kromě toho byly zcela opomíjeny 
nebo odmítány další připomínky, které by měly snižovat zátěž okolí okruhu. Toto rozhodnut vyvolá  
pravděpodobně další soudní spory, které oddálí realizaci stavby 511 ve variantě A-ZÚR. 

Zde je možno zmínit, že při změně trasy okruhu, která je zachycena v územním plánu z  roku 1999 
došlo  i  ke  změníě  trasy  úseku  512.  Tento  úsek  se  přesunul  v roce  1996  z  územo  Prahy  do 
Středočeského kraje (tedy to, co v případě 511 údajně není možné), EIA získal ve stejném okamžiku 
jako úsek 511 a na rozdíl od úseku 511 je  v provozu od roku 2010. Nicméně přestože úsek 512 již 
několik let stojí, stále se řeší zátěž, kterou generuje a dosud nebyl zkolaudován. Lze jen odhadovat,  
jaké dopady na životní prostředí by měl, pokud by nebyl odsunut mimo území Prahy a vedl původně 
plánovanou trasou, jak je prosazováno u 510, 511, 518 a 519.

Skutečníost: Dobu trvánío realizace níelze předem přesníě určit u žádníé varianíty



Mýtus: Okruh ve varianítě A-ZÚR je optmálnío řešenío pro Prahu z     hlediska   
dopadů nía dopravnío situaci a životnío prostředo

Více než 50 let stará koncepce dle ZÚR (Zásad územního rozvoje) bude mít velmi negatvní následky  
pro obyvatele ve východní a severozápadní část Prahy. Zejména kolem úseku 510 dojde k výrazníé 
kumulaci níegatvníoch vlivů  dopravy na okruhu, na dalších velkokapacitních komunikací (D11, D10, 
Vysočanská  radiála,  Chlumecká),  železnic,  logistckých  a  průmyslových  areálů.  Na  severozápadě 
Prahy by samotná výstavba     okruhu měla   vážníé dopady nía obytníou a rekreačnío zástavbu a chráníěníé   
přorodnío  památky podél  trasy  a  zprovozníěnío  úseků  518  a  519  by  vedlo  k     masivníomu  přesuníu   
dopravnío zátěže     na nově vzniklé radiály/spojky na Praze 6.

Celková dopravnío zátěž nía územo Prahy bude vyššo při varianítě     A-ZÚR   než při alternatvním řešení 
okruhu  mimo  Prahu  (varianta  regionální).  Varianta  A-ZÚR  přivede  do  několika  městských  část 
tranzitní  kamionovou  dopravu  a  navíc  začne  více  lidí  jezdit  autem  právě  díky  vyšší  atraktvitě 
(blízkost) okruhu. To povede ke zhoršení plynulost provozu, ke zvýšení znečištění ovzduší, snížení  
bezpečnost a obrovským kapacitním problémům zejména v hustě osídlených oblastech na východě a 
na severozápadě Prahy.

Skutečníost:  Varianíta A-ZÚR bude zníameníat  vyššo  dopravnío  zátěž nía územo 
Prahy  a  výrazníé  zhoršenío  životníoho  prostředo  předevšom  v     lokalitách  nía   
východě a severu Prahy



Mýtus: Realizace SOKP v     regioníálnío varianítě povede k výrazníě meníšomu   
odlehčenío sotě mostníoch komuníikaco nía územo Prahy níež při realizaci SOKP dle 
A-ZÚR.

Při realizaci SOKP dle A-ZÚR dojde k     masivníomu přesuníu dopravnío zátěže do lokalit nía východě a   
severu Prahy.  Údajné odlehčení některých místních komunikací (5-10%) je vzhledem k celkovému 
objemu  dopravy  nepodstatné  a  bezpředmětné.  Ve  skutečnost bude  celková  dopravnío  zátěž  nía 
územo hlavníoho města vyššo při varianítě A-ZÚR než při variantě regionální, protože A-ZÚR přivede do 
několika městských část tranzitní dopravu a navíc se zvýší individuální automobilová doprava právě  
díky vyšší atraktvitě (blízkost) okruhu. Plat zde prinícip dopravnío inídukce, kdy nabídka nové kapacity 
spojení (například zprovoznění nové dálnice) vyvolá nárůst poptávky po ní. Provoz, který se na nové  
komunikaci objeví, je nejen doprava přesměrovaná, která na tuto novou trasu přechází z jiné trasy,  
jiného druhu dopravy nebo jiné denní doby, ale také doprava indukovaná (vyvolaná), která se dříve 
neuskutečňovala vůbec a byla vyvolána vylepšenými podmínkami pro tento druh dopravy. Typickým 
příkladem je  Barranídovský most,  kde  po odvedenío  tranízitu nía jihozápadnío  okruh,  vzrostl  počet 
vozidel o 40     000   a dnes patří k nejvytženějším komunikacím v Praze.

Skutečníost: Při realizaci SOKP dle A-ZÚR dojde k     masivníomu přesuníu dopravnío   
zátěže  do lokalit  nía  východě  a  severu  Prahy.  Údajníé  odlehčenío  níěkterých 
mostníoch  komuníikaco  je  zaníedbatelníé,  přičemž  zde  může  dojot  k     dopravnío   
inídukci.

Mýtus: Úsek okruhu 510 (Běchovice – Satalice) je hotový

Toto se používá zejména v souvislost s tm, že úsek 511 propojuje hotové úseky 510 a 512. V trase  
úseku 510 (Běchovice – Satalice) byla před třicet lety postavena komunikace, která je ovšem pro  
vedení  plánovaného  okruhu  ve  stávající  podobě  nepoužitelná.   Tato  komunikace  vznikla  za  jiné 
geopolitcké  situace,  s  podstatně  nižší  dopravou  a  v  době  vzniku  s  ní  nebylo  počítáno  jako  
s  transevropskou  tranzitní  komunikací  s  dnešní  zátěží.  V  současnost proto  teprve  běžo  proces 
rekonístrukce a zkapacitníěnío této komuníikace a doplnění chybějících prothlukových opatření. Toto 
rozšíření řeší pouze současné dopravní zatžení a další nárůst dopravy po dostavbě dálnic D3, D11 a 
D35 nebude schopen z důvodu nedostatečné kapacity převzít. Existuje doporučení na snížení počtu 
MÚK na tomto úseku. Z tohoto důvodu není možné úsek 510 považovat za hotový úsek SOKP. Úsek  
510 dále nerespektuje  ČSN pro vzdálenost mimoúrovňových křižovatek s  dopady na plynulost  a  
bezpečnost  provozu.  V souvislost s  níárůstem provozu po dokoníčenío  okruhu lze tedy očekávat  
obtžníě řešitelníé problémy a níutníost dalšoch úprav tohoto úseku.

Skutečníost: Úsek 510 vyžaduje rozsáhlou rekonístrukci a zkapacitníěnío, aby byl 
schopení převzot budouco zátěž níejení z     městských komuníikaco, ale i stávajococh   
a pláníovaníých dálníic



Mýtus: Na úseku 510 již provoz je a při dostavbě úseku 511 se tedy níijak 
níezvýšo

Samotníá EIA stavby 511 (D1 – Běchovice) konstatuje  zvýšenío provozu nía úseku 510 o cca 30     %     v 
důsledku realizace záměru 511 pro rok 2025 (dle prognózy TSK). Po dokončení okruhu se přesune na 
úsek 510 severojižní tranzit, který probíhá v současnost mezi D8 a D1 po komunikacích Průmyslová, 
po magistrále, případě jinudy a dále tranzit ze středočeských obcí na východ od Prahy. K dalšímu 
nárůstu  dopravy  dojde  v souvislost s  dokončením  R35  Hradec  Králové  –  Mohelnice,  což  povede 
k přesunu cca 30% vozidel z D1 na D11 a dále na 510.

Výhledově     má na úseku 510 (Běchovice – Satalice) projíždět cca 133 000 (dle prognózy ČVUT) až 
150 000 vozidel (ŘSD) včetně 20 000 – 30 000 nákladních aut. Jedná se tedy o voce níež 100% níárůst 
oprot současnému stavu.

Skutečníost:  Na  úseku  510  dojde  k     výrazníému  níárůstu  provozu  v     důsledku   
přesuníu dopravy z     jiníých komuníikaco a dokoníčeníom dalšoch dálníičníoch staveb  

Mýtus: V Běchovicoch II si lidé kupovali levníé parcely u pláníovaníé trasy 
okruhu a teď protestujo. Přitom o pláníovaníé výstavbě vědo už 30 let. 

Výstavba v     Běchovicoch II  („Nové“ Dubči)  pocházo  z     30.  let  miníulého stolet   a  cca od roku 1975 
odpovídá výstavba současnému stavu.  A i  v  případě,  že  lidé před třicet lety věděli  o  plánované  
komunikaci,  tak  tehdejší  odhady  plánované  zátěže  byly  vlivem  nečekaných  společenských  změn 
naprosto odlišné od současné reality.  Navíc  tehdejší  plány umisťovaly  plánovanou MÚK do větší  
vzdálenost od obce při nižší dopravní zátěži než dnes.

Skutečníost: Výstavba v     Běchovicoch II pocházo z     30. let miníulého stolet, tedy   
dávnío předtm níež byl vůbec níějaký okruh níapláníování



Mýtus: Stavba 511 níebude představovat význíamníé níegatvnío ovlivníěnío 
životníoho prostředo, protože má kladníé staníovisko EIA

Při posuzování vlivu na životní prostředí realizace stavby 511 níebyly zahrníuty mezi dotčeníá územo 
městské část Hornío Počerníice a Černíý Mos  t   (Praha 14), které jsou již v současnost silně zatžené 
tranzitní  kamionovou  dopravou  a  také  průmyslovými  a  logistckými  areály.  Dle    §   3  zákonía  č.   
100/2001 Sb  .   o posuzování vlivů na životní prostředí c)  dotčeníým územom se rozumí území,   jehož   
životnío  prostředo  a  obyvatelstvo  by  mohlo  být  závažníě  ovlivníěnío provedením  záměru  nebo 
koncepce.  Realizace  stavby  511  a  výhledově  i  dalších  dálničních  staveb  bude  mít  za  následek 
obrovský nárůst dopravy v této oblast s negatvními dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Kromě toho  byly  zřejmě  podhodníoceníy  vlivy  nía  veřejníé  zdravo  u  obyvatel  Běchovic  a  Dolníoch 
Počerníic, kteří jsou již v současnost vystaveni nadměrnému hluku a emisím z  tranzitní kamionové 
dopravy  na  Štěrboholské  spojce  a  úseku  510  a  dále  zplodinám z Malešické spalovny  a  obalovny 
asfaltu. Při realizaci záměru 511 dojde k dalšímu zhoršení životního prostředí v těchto lokalitách.

Skutečníost:  Navzdory  kladníému  staníovisku  EIA  bude  stavba  511 
představovat  význíamníé  níegatvnío  ovlivníěnío  životníoho  prostředo  předevšom 
v     městských částech podél níavazujocoho úseku 510  

Mýtus: Severnío část Pražského okruhu by měla řešit zejménía dopravu v     Praze  

Dochází  k zaměňování  pojmů  městská  komunikace  a  tranísevropská  dopravnío  soť  (TEN-T),  jejož 
součást je SOKP. K zásadám rozvoje TEN-T dle rozhodnut EU č. 1315/2013 (původně 1692/96/ES)  
patří  především  zvýšení  plynulost a  bezpečnost provozu,  rychlé  spojení  velkých  aglomerací,  
obcházení  hlavních  městských  center,  ODDĚLENÍ  vníitroměstské  a  tranízitnío  dopravy.   Lze  tedy 
konstatovat, že současníý níávrh SOKP dle ZÚR je v     rozporu s     evropskou legislatvou TEN-T  .

Skutečníost:  SOKP  je  součást tranísevropské  dopravnío  sotě  a  dle  níařozenío  
1315/2013  má  řešit  předevšom  dálkovou/tranízitnío  dopravu,  NE  dopravu 
vníitroměstskou

Mýtus: Severnío část Pražského okruhu bude využovánía zejménía pro 
vníitroměstskou a přoměstskou dopravu, protože tranízit tvořo jení malou část.

Tranzitní  doprava na severozápadě Prahy představuje méně než 5%, avšak  po dostavbě okruhu  
v  trase J (přes Suchdol) se nía teníto úsek přesuníou kamioníy ze silnic ve středočeském kraji, zejména 
úseku  Velvary - Slaný (spojka mezi D8 a D7) a dále těžký tranzit, který jezdí po jižní a východní část  
okruhu, resp. po Jižní  Spojce (např.  D5 -  D10, D4 – D8).  Podle studie ČVUT bude podíl  tranzitní  
dopravy na úseku přes Suchdol činit 24,5%. Avšak není vyloučeno, že podol tranízitu bude vyššo. 

Skutečníost:  Podol  tranízitu  nía  severu  bude  mníohem  vyššo,  protože  se  tam 
přesuníou kamioníy ze středočeských silníic a ostatníoch úseků okruhu



Mýtus: Dostavba okruhu přes Suchdol vyřešo dopravu nía Praze 6

Podol tranízitnío dopravy nía Praze 6 činío méníě níež 5% a jedná se hlavně o osobní vozidla. Problémem 
Prahy 6 je především   tuníel Blaníka  , který přitahuje dopravu jako magnet, níedostatek parkovišť (P+R) 
a chybějoco kolejové spojenío nía letště. Kvůli své poloze v blízkost centra bude v  této oblast vždy 
jezdit mnoho aut, pokud lidé nezačnou více využívat MHD nebo jezdit na kole.  Co by však Praze 6 
níejvoce uškodilo, by byl tuníelový přivaděč Rybářka z     Pražského okruhu nía Suchdole  . Vznikla by totž 
nejkratší  radiála  mezi  vnitřním a  vnějším okruhem a navíc  klíčové spojení  mezi  levým a  pravým 
břehem Vltavy, což by vedlo k  obrovskému níárůstu dopravy na komunikacích Kamýcká, Roztocká, 
Podbabská,  Jugoslavských partyzáníů a přilehlých ulicoch. Masivní dopravní zátěži by byla vystavena 
i  ulice  Horoměřická  ,    spojka  mezi Pražským okruhem a Evropskou.  Vlivem  dopravnío  inídukce díky 
blízkost okruhu může dojít k dalšímu nárůstu dopravní zátěže na Praze 6.

Skutečníost: Dostavba okruhu přes Suchdol zhoršo dopravnío situaci nía Praze 6

Mýtus: Čom dále od cenítra povede severnío část Pražského okruhu, tm méníě 
bude pro dopravu v Praze využovánía. To však bude mot za níásledek vyššo 
dopravnío zátěž nía vníitřníoch komuníikacoch.

S prvním tvrzením lze souhlasit. Severnío část Pražského okruhu v     regioníálnío varianítě   (neboli trasa Ss) 
bude využívána především pro tranzitní a dálkovou dopravu a splnío svůj účel v     souladu s     evropskou   
legislatvou TEN-T pro tranísevropské dopravnío sotě (plynulost a bezpečnost provozu, rychlé spojení 
velkých  aglomerací,  obcházení  hlavních  městských  center,  oddělení  vnitroměstské  a  tranzitní 
dopravy).  Pro  vnitroměstskou  dopravu  plně  postačí  most  mezi  Bohnicemi  a  Suchdolem v  oblast 
Sedlce, který je součást řešení regionální varianty.

Dle kartogramů intenzit  by na několika pražských komunikacích díky trase J  (přes Suchdol)  klesla 
doprava o cca 5-10%, avšak na Kamýcké by „díky“ přivaděči Rybářka vzrostla o více než 100%, což by  
se  projevilo  i  na  Roztocké,  Podbabské,  Jugoslavských  partyzánů,  atd.  V Šáreckém  údolí  na 
Horoměřické by také došlo k téměř 100% nárůstu dopravy. Takže by se ve skutečnost jednalo pouze 
o masivnío přesuní dopravnío zátěže nía níově vzníiklé radiály/spojky. Navíc je třeba počítat s dopravnío 
inídukco.  Díky  blízkost okruhu  lidé  začnou  více  cestovat  autem  (např.  na  úkor  MHD),  zatmco  
„odlehčeníé komuníikace“ ve městě se také brzy zaplnío podobníě jako Barranídovský most, kde po 
odvedení tranzitu na jihozápadní okruh, vzrostl počet vozidel o 40     000  . 

Skutečníost:  Na níěkterých komuníikacoch by v     přopadě bližšo  trasy J  doprava   
níepatrníě  klesla,  avšak  nía  jiníých  by  došlo  k     obrovskému  níárůstu  dopravnío   
zátěže.  Vlivem dopravnío  inídukce lze očekávat,  že efekt  odlehčenío  vníitřníoch 
komuníikaco bude níulový či dokoníce záporníý.  
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