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Vize:

Páteřní  spojení  městské  a  regionální  integrované  hromadné  dopravy  v  Praze  směřují  zejména
radiálně směrem do centra. Tyto radiály mohou být spojeny jedním tramvajovým okruhem v centru
a rychlým vnitřním a vnějším autobusovým okruhem. 

Tramvajový okruh by pomohl vytíženým spojům v centru, spojil by klíčová nádraží, turistické cíle a
jednoduše propojil různé trasy metra mimo přestupní stanice. Autobusové okruhy by nabídly rychlé
spojení mezi celými městskými částmi, mezi koncovými a klíčovými stanicemi metra, a to i s využitím
úseků s městskými tunely a částmi vnitřního či vnějšího silničního okruhu. Lépe by se mohly rozvíjet
okrajové části metropole a hromadná doprava by nabídla cestujícím dobré možnosti cestování mimo
centrum. Tato vize nastaví jen na možnosti vedení okružních tras, ale také na možnosti zavedení v
podstatě "rychlíků" mezi autobusy s minimalizací zastávek.



Úvod

V posledním desetiletí prošla pražská MHD několika "revolucemi", kdy se plošně změnilo trasování
řady linek, zavedlo označení metrobusů či historická tramvajová linka pro turisty (s tramvajemi T3).
Kolejová doprava (metro,  vlaky a  tramvaje)  má nepochybnou páteřní  roli.  Vize  spojení  kolejové
dopravy třemi jasnými okružními linkami nekoliduje s jinými záměry a bez potřeby zvláštních investic
může učinit MHD v Praze efektivnější. Vyřešila by se tak i řada vleklejších dílčích sporů, jak například
spojit Dejvice se Smíchovem (Praha 5 a 6) a jak díky okružní návaznosti neřešit jen některé kratší
kyvadlové  spoje.  V  pražské  MHD  chybějí  "rychlíkové"  spoje  a  jejich  nasazení  k  okružnímu
autobusovému spojení klíčových dopravních uzlů může přinést další významný posun.

Narazit  lze  ale  na  odmítání  "tunelbusů"  a  spojů  využívajících  silniční  městské  okruhy  z  důvodů
znečištění ovzduší, ochrany zdraví řidičů a cestujících. Znečištění ovzduší je ale v metropoli plošný
problém silničních komunikací a nejhorší emise se uvolňují při pojíždění a rozjezdech. Na okruzích by
bylo možné s nasazením hromadné dopravy dosáhnout úbytku automobilů, potažmo by se snížilo
riziko jen popojíždějících kolon. Kvůli absenci rychlých spojů hromadné dopravy řada občanů volí
využívání rovnou automobilů. Nasazené autobusy na městské okruhy by podle předkládané vize na
okruzích  nikde  nestavěly,  ale  jen  na  ně  najížděly.  Střední  okruh  může  být  zajímavý  pro  využití
elektrických autobusů.

Tento  materiál  dále  přináší  návrhy  na  konkrétní  trasování  třech  okružních  tras  (O1,  O2,  O3)  a
přiblížení s nimi souvisejících aspektů.



Okružní tramvaj v centru Prahy (O1)
https://mapy.cz/s/nuhufocula
11,6 km

Jindřišská (C), Václavské náměstí (A), Národní třída (A), Újezd (lanovka), Malostranská (A), Pražský
hrad,  Prašný  most,  Hradčanská  (A),  Malostranská  (A),  Staroměstská  (A),  Čechův  most,  Náměstí
Republiky (B), Masarykovo nádraží (B), Jindřišská (C) 

Okružní  trasa  tramvaje  ve  tvaru  osmičky  by  spojila  dvě  hlavní  vlaková  nádraží  v  centru  Prahy,
památky kolem Staroměstské,  Malostranské,  Pražský hrad či  Národní divadlo,  nákupní centra na
Národní třídě a Náměstí Republiky. Zároveň spojuje linky všech tras metra, které se sbíhají do centra
a nedává moc smysl mezi stanicemi těchto linek jezdit metrem (přes přestupní stanice a se vstupy
do metra, například mezi Náměstím Republiky a Jindřišskou). Tramvaj by také spolehlivě odvezla
tápající turisty (pro které má velmi vysoký potenciál) na Staroměstské rovnou na Pražský hrad, a to
bez přestupu na Malostranské. Ulevila by zaplnění tramvají v centru (obvykle míří z okrajů Prahy a
blíže do centra se stále více plní). 

Na Hradčanské probíhají výměny řidičů. Snadno lze také nasazovat historické vozy, které by mohly
přivážet  zájemce  například  v  hodinových  intervalech  s  odchýlením  od  okružní  trasy  rovnou  z
Pražského hradu na vozovnu Střešovice. 

https://mapy.cz/s/nuhufocula


Vnitřní okruh s tunelbusy (O2)
https://mapy.cz/s/nunecelotu 
44,9 km – 1:00 h

Smíchovské nádraží (B) - Hradčanská (A) - Prosek (C) - Vysočanská (B) - Skalka (A) - Kačerov (C) - 
Smíchovské nádraží (B)

V podobě této trasy nejde jen o efektivní spojení stanic metra na různých linkách, ale většinou jde
také rovnou o  důležitá  vlaková či  bus  nádraží.  Ve značné míře  trasa najíždí  a  využívá vnitřního
silničního okruhu metropole i s využitím tunelových částí. 

V této podobě by mohl spadnout spor nad spojením Prahy 6 se Smíchovem, protože jinudy se vést
nedá a okružní návaznost nevyjímá jen jednu nějakou linku tunelem. Jiným aspektem je, že až se
bude  opravovat  Libeňský  most,  vzniká  tu  dopravní  alternativa  MHD  ve  spojení  od  Dejvic  na
Vysočany.

V současnosti Prosek, Vysočanskou, Skalku spojují busy 177 a 195 s dobou jízdy 25 minut a 177
pokračuje na Chodov. Linka O2 může některým současným spojům alternovat či je může nahradit.

Linka může využívat elektrických autobusů vzhledem ke střední  délce trasy,  průjezdům tunely a
blízkým dostupným zdrojům elektrického napětí.

https://mapy.cz/s/nunecelotu


Vnější okruh (O3)
https://mapy.cz/s/conocekutu
90,1 km – 2:03 h

Klecany - Ďáblice - Letňany (A) - Černý Most (B, regiobus) - Běchovice (vlak Úvaly, Kolín) - 
Uhříněves/Piccassova (vlak Říčany, Benešov) - Čestlice - Jesenice - Dolní Břežany - Zbraslav (regiobus,
vlak) - Řeporyje/Ořešská (vlak Rudná) - Stodůlky (B) - Řepy/Slánská (tram Motol, Smíchov) - Ruzyně 
(vlak Kladno) - Ruzyně (AE) - Roztoky (vlak Kralupy a Ústí n. L.)

Navržená trasa je vázaná na vnější pražský okruh a na spojení obcí kolem metropole. Jelikož velké
části vnějšího okruhu nejsou dosud postavené a existuje více možností trasování, k podobě vedení
O3 mohou být otevřeny velké debaty. 
Dlouhá trasa odbourává přestupy na delší vzdálenosti. Umožňuje cestujícím dostat se ze severu a
jihu na železniční koridory a autobusy směřující na východ i západ. Z obcí na jihu umožňuje se dostat
rovnou k letišti a nepřejíždět Prahu. 
S absencí mostu mezi Klecany a Roztoky není O3 uzavřený okruh.
Nejvytíženější lze očekávat úseky (s možností pendlující posily v těchto úsecích): 
1) letiště - Řepy - Stodůlky - Řeporyje  2) Běchovice - Černý Most - Letňany
U Kolovrat dosud okruh není postavený, návrh O3 využívá spojky přes Dobřejovice a Čestlice.
Mezi  Zličínem  a  Jesenicí  se  dá  jet  buď  přes  okruh,  nebo  přes  Zbraslav  (náměstí  -  bus  Dobříš,
Štěchovice, nádraží - vlak Posázaví, Dobříš) a Dolní Břežany (bus Zvole, Jílové).
Z letiště do Stodůlek návrh vede přes Řepy, optimální zastávka ve Slánské ulici u tramvaje, přímo ve
Slánské ulici ale zastávka dosud není. Buď by tu nějaká zastávka ve Slánské ulici blízká tramvajové
zastávce nově vznikla, nebo se k zastávce využilo zajetí prostřednictvím přilehlých ulic.
Pokud se nejede z letiště rovnou po okruhu na Jesenici, ale přes nádraží v Ruzyni, Řepy, Stodůlky a
Řeporyje, jde o městskou a nikoli regionální linku, která se navíc napojuje na metro B (na Zličín je to
jinak stejně zajížďka a Stodůlky mohou být více cestou) a dvě železniční tratě. 
Trasa také nemusí vést přes Řeporyje, ale může vést ze Stodůlek rovnou na městský okruh.

https://mapy.cz/s/conocekutu

