
Podklad k zadání územně technické studie možnosti propojení VRT a 
Letiště Václava Havla  

Historie záměru 
 
První známý případ odborného vyhodnocování trasy VRT přes Letiště Václava Havla Praha (LVHP) z 
roku 1995 je obsažen v Územně technických podkladech Koridory VRT v ČR. Varianta byla odmítnuta 
jednak vzhledem k tehdejším představám o tranzitním letišti v Brně, jednak i k tehdy malému počtu 
leteckých cestujících v ČR (okolo 4 mil. ročně). Další vyhodnocování možného napojení letiště na 
VRT proběhlo v roce 1997 v rámci Studie zapojení severní trasy VRT do železničního uzlu Praha. 

Koordinační studie VRT 2003 zpracovaná společností IKP, která je dosud základem koncepce 
Rychlých spojení, s napojením pražského letiště vůbec nepočítala. Její varianta H "Holešovice" míjela 
pražské mezinárodní letiště ve vzdálenosti cca 3,5 km.    

Znovu se tato úvaha objevila ve studii SUDOP PRAHA a.s. "Studie VRT – Analýza přepravních vztahů 
a výhledové možnosti dopravních systémů ve vybraných směrech" z roku 2006. Zde bylo mj. 
konstatováno: "Pokud bude v centrální oblasti příměstská doprava segregována a budou pro ni 
realizovány nové kolejové kapacity, je možné spojit výjezd z Prahy ve směru na Plzeň a Ústí n.L. do 
jednoho koridoru a z oblasti Rudné vést novou trať směr Ústí n.L. (Dresden) přes Letiště Praha.“  
Daná možnost  byla zvažována v letech 2007 – 2009 jako doplněk tehdejšího projektu PPP AirCon. 

Po roce 2009 byl záměr odsunut do pozadí (i vzhledem k probíhající ekonomické krizi) a uplatnil se 
tehdejší názor SŽDC, že letecká doprava je konkurentem vysokorychlostní železnice a propojení 
letecké a železniční dálkové dopravy není zapotřebí. Na druhé straně Bílá kniha EU v roce 2011 
stanovila jako princip „propojit do roku 2050 všechna letiště na hlavní síti na železniční síť, pokud 
možno vysokorychlostní“. V této etapě chyběla koordinace ze strany Ministerstva dopravy, které je ze 
své pozice odpovědné za intermodální vztahy jak v nákladní, tak i v osobní dopravě. 

Hospodářská komora ČR se v červnu 2016 ujala iniciativy v podpoře VRT, mimo jiné pořádáním 
kulatých stolů odborníků k vysokorychlostní železniční dopravě. Její mediální aktivity přispěly 
k podpoře programu Rychlých spojení v politické sféře i vůči veřejnosti. V souvislosti s potřebami 
podnikatelů rovněž prosazuje propojení vysokorychlostní a letecké dopravy v ČR. 

Napojení Letiště Václava Havla na síť VRT a alternativní řešení pražského železničního uzlu se stalo 
předmětem jednání podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se závěrem 
vtěleným do doporučení podvýboru pro dopravu z 15. schůze ze dne 7. září 2017, že „napojení Letiště 
Václava Havla na síť VRT je v strategickém zájmu ČR“. Hospodářský výbor PSP ČR poté na své 
schůzi dne 14. září 2017 navrhl projednání přijatého doporučení podvýboru pro dopravu na expertní 
skupině k vysokorychlostním tratím. 

Důvod řešení  
 
Přes výkyv daný ekonomickou krizí minulých let je LVHP dynamicky se rozvíjejícím evropským 
letištěm střední velikosti. Tabulka počtu cestujících na LVHP s přiřazením vybraným podkladům 
dokumentuje růst závažnosti propojení na systém železniční dálkové dopravy: 
 

 
 
* odhad na základě grafu v dostupné výroční zprávě Letiště Praha 2000 
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Další růst počtu cestujících na LVHP závisí na celkové prosperitě české ekonomiky a její atraktivitě 
pro podnikatele a investory. Na ní je stejnou měrou závislá možnost realizovat během zhruba 
dvacetiletého období rozsáhlou investici do Rychlých spojení v rozsahu 650 i více mld. Kč. K roku 
2030 je proto reálné počítat s nárůstem počtu leteckých cestujících na LVHP k roku 2030 na 25 
– 30 milionů ročně. Může to samozřejmě také být podstatně méně, ale při takovém vývoji 
ekonomiky ČR bude z finančních důvodů velmi obtížné, případně nemožné uskutečnit 
předpokládanou výstavbu Rychlých spojení.    

Hospodářská komora ČR se ve svém návrhu opírá o výsledky předvolební ankety k aktuálním 
otázkám v dopravě, kde zhruba 320 podnikatelů-respondentů z 81% podpořilo napojení LVHP na 
vysokorychlostní tratě. Jde o jedno z nejsilnějších vyjádření v celé anketě a dává Hospodářské 
komoře odpovídající mandát k další podpoře tohoto napojení.  

Přímé napojení LVHP na VRT dává zároveň možnost vyřešit problémy spojené s projektem 
Buštěhradské dráhy (Praha – Kladno s odbočkou na LVHP). Tento projekt je přes svou technickou a 
finanční náročnost ve své letištní větvi ve srovnání s obdobnými spojeními v zahraničí do značné míry 
zastaralý a nevytváří podmínky pro kvalitní a spolehlivou dopravu leteckých cestujících. Projektovaná 
dvoukolejná zastávka na LVHP je od počátku kapacitně nedostačující (stejně jako např. propustnost 
Negrelliho viaduktu a zastávky Praha Dejvice a Praha Veleslavín) a umístěna ve stísněné poloze 
v areálu letiště bez možnosti dalšího rozšíření. Kapacita trasy dále neumožňuje provoz komfortního 
přímého vlaku typu letištního expresu.  

Nabízí se tudíž využít úseku Praha hl.n. VRT (Praha Opera) – Praha letiště Václava Havla VRT 
k provozu letištního expresu s intervalem 15 minut a dobou jízdy 10 minut, který by byl atraktivní 
a spolehlivou volbou pro pražské letecké cestující stejně jako pro letecké cestující z navazujících 
vlakových spojení. Tím může dojít k vhodné dělbě práce obou železničních napojení LVHP tak, 
že odbočka Buštěhradské dráhy zajistí především každodenní dopravu zaměstnanců letištního areálu 
a cesty běžných návštěvníků letiště a leteckých cestujících z blízkosti nácestných zastávek. Později 
po předpokládaném zaokruhování k tzv. křižovatce Jeneček také přepravu zaměstnanců letištního 
areálu z oblasti Kladna, a rovněž napojení oblasti Kladna a Rakovníka, případně Slaného na VRT. 
Tím vzniká nutnost projektovat v areálu letiště dostatečně kapacitní přestupní stanici letecká 
doprava – Buštěhradská dráha – VRT. 

Napojení LVHP na síť VRT znamená vedle možného ekonomického efektu posílení postavení 
Letiště Václava Havla, Prahy i celé ČR v evropské geopolitické konkurenci a návrat ke skutečné 
křižovatce Evropy stejně jako další zvýšení významu železnice pro skupiny cestujících, které zatím 
nejsou zvyklé železnici využívat. Zároveň má umožnit alternativní a výhodný průchod 
vysokorychlostní železnice pražským železničním uzlem prostřednictvím tzv. pražského 
městského tunelu VRT. Oproti dosavadním představám o pohybu vysokorychlostních vlaků po 
pomalých a přetížených městských tratích má umožnit omezení souběhu s konvenčními vlaky na 
minimum se stejnorodou a spolehlivou dopravou v podzemí Prahy, bez zásadního rušivého zásahu do 
Pražské památkové rezervace. Bude však nutné souběžně řešit i potřebu zkrácení intervalů a zvýšení 
spolehlivosti příměstské a městské železniční dopravy, dosud zahrnutou do projektu Nové spojení 2. 

Zároveň jde o významný přínos v napojení krajů ekologickou dopravou na LVHP. Tyto možnosti 
znázorňuje následující ilustrativní obrázek založený na návrhu Hospodářské komory: 
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Přehled o dostupnosti LVHP z krajských měst po dokončení sítě Rychlých spojení podle návrhu Hospodářské komory ČR (za předpokladu času zastavení ve 
stanici Praha Opera 5 min., času na přestup v této stanici 15 min.) 
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Mapka znázorňuje dostupnost LVHP jednak z krajských měst přímo na hlavní trase Ústí nad Labem – 
Břeclav, jednak s přestupem ve stanici Praha hl.n. VRT (Praha Opera) z ostatních směrů. K těmto 
údajům je možné ještě přidat dostupnost LVHP ze stanice Dresden HBf. v rozsahu 40 – 45 min. Tato 
mapka nemá nicméně nijak předurčovat řešení, ke kterému dojde územně technická studie. 

Cíl řešení 
 
Cílem řešení je  

 posoudit jednotlivé vhodné varianty propojení VRT a LVHP s doporučením optimální 
technicky nejvhodnější trasy včetně míst napojení na stávající železniční konvenční síť (v 
etapě i v cílovém stavu), která má zároveň předběžný předpoklad funkčního ekonomického 
řešení; 

 navrhnout napojení LVHP na síť vysokorychlostních tratí. To znamená vést traťový úsek od 
stanice Praha hl.n. (povrchová nebo podzemní poloha) přes LVHP způsobem, který umožní 
zřízení dostatečně kapacitní přestupní stanice letecká doprava – letištní větev 
Buštěhradské dráhy – VRT v areálu LVHP s funkční návazností na letištní terminály a přímé 
pokračování trati alespoň v dominantním přepravním směru Praha - Ústí n.L. (- Dresden). 
Zároveň má umožnit budoucí napojení LVHP rychlým spojením ze směru Plzeň a konvenční 
napojení Buštěhradské dráhy ze směru Kladno. 

Výstup studie 
 
Výstupem studie bude: 
 
 vyhodnocení předchozích dokumentací ve vztahu k cíli řešení; 

 vytvoření a vyhodnocení jednotlivých vhodných variant propojení VRT a LVHP (s rozpletem ve 
směru Ústí nad Labem a Plzeň ve směru od Prahy před nebo za LVHP); 

Příkladem může být schematická varianta tvořící výchozí návrh Hospodářské komory ČR s rozpletem 
ve směru Ústí nad Labem a Plzeň ve směru od Prahy před LVHP:  
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Vedle toho mohou být zkoumány i varianty s rozpletem ve směru Ústí nad Labem a Plzeň ve směru 
od Prahy za LVHP, například v tomto hrubém nákresu: 
 

 
 
 identifikace problémových míst jednotlivých variant včetně návrhů projednání s rozhodujícími 

dotčenými složkami (AOPK, orgány památkové péče, ŘSD,...); 

 doporučení optimální technicky nejvhodnější trasy včetně míst napojení na stávající železniční 
konvenční síť (v etapě i v cílovém stavu), která má zároveň předběžný předpoklad funkčního 
ekonomického řešení; 

 doporučení, která z navrhované trasy plynou pro aktualizaci studie proveditelnosti Praha – 
Drážďany; 

 doporučení, která z navrhované trasy plynou pro další aktualizaci studie proveditelnosti Praha – 
Beroun/Hořovice (– Plzeň); 

 doporučení, která z navrhované trasy plynou pro další aktualizaci odbočné větve Buštěhradské 
dráhy na LVHP (včetně technického kontextu předpokládaného zaokruhování k tzv. křižovatce 
Jeneček); 

 doporučení, která z navrhované trasy plynou pro zadání územně technické studie železničního 
uzlu Praha; 

 závěry a doporučení pro zpracování následné studie proveditelnosti napojení LVHP na síť VRT. 

 
Konkrétní technické požadavky na navrženou trasu: 
 
 technicky a územně vhodný průchod pražským intravilánem včetně technicky a územně vhodného 

překročení Vltavy; 

 určení optimální sekvence traťových rychlostí průchodu pražským intravilánem tak, aby došlo 
k maximální úspoře jízdní doby oproti konvenční železniční dopravě a zároveň k racionálnímu 
vynakládání provozních nákladů dopravců;  
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 technicky a územně vhodný průchod areálem LVHP s návrhem lokalizace, kapacity a 
architektonické dispozice přestupní stanice letecká doprava – letištní větev Buštěhradské dráhy – 
VRT v areálu LVHP s funkční návazností na letištní terminály; 

 určení optimálního bodu mimoúrovňového odbočení ve směru Plzeň před nebo za LVHP; 

 zajištění přímého pokračování trati ve standardu VRT alespoň v dominantním přepravním směru 
Praha - Ústí n.L. (- Dresden) ; 

 určení optimálního bodu styku s dosud navrhovanou nebo dosavadní studií proveditelnosti 
navrženou trasou VRT Praha – Drážďany ve směru od Ústí nad Labem. 

Při zpracování studie je nezbytné postupovat v součinnosti s následujícími subjekty: 

 IPR a ROPID, pokud jde o potřeby propojení se sítí integrované dopravy hlavního města Prahy; 

 Letiště Praha, a.s., pokud jde o rozvojové záměry LVHP (plánované jihovýchodní prodloužení 
Terminálu 2, úvahy o lokalizaci Terminálu 3 apod.); 

 Ministerstvo pro místní rozvoj a orgány krajů, pokud jde o potřeby dosažitelnosti LVHP 
z regionálních center prostřednictvím Rychlých spojení; 

 města Kladno a Rakovník, popř. Slaný, a přilehlá sídelní střediska, pokud jde o jejich dopravní 
napojení na síť VRT. 

 
 
 
27. října 2017        Emanuel Šíp 
         předseda Dopravní sekce 
         Hospodářské komory ČR 
 
 
 
 
 


