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ÚVOD

S cílem vytvo ení podkladové databáze pro zpracování EIA stavby paralelní dráhy 

06R/24L objednala eská správa letiš , s.p. v druhé polovin  roku 2004 u Ústavu doprav-

ního inženýrství hlavního m sta Prahy zpracování prognózy stavu pozemní dopravy indu-

kované letišt m v Praze – Ruzyni v období kolem roku 2010. Úkol, který sestává ze dvou 

ástí, byl dokon en po átkem roku 2005 pod názvem „Dopravní prognóza 2005 letišt

Praha – Ruzyn “ (dále jen [P 05]).

Výstupem první ásti [P 05] je celková bilance dopravních a p epravních nárok

areálu letišt  a zatížení komunika ní sít  v okolí letišt  v sou asném stavu (2003) a zatí-

žení komunika ní sít  v období 2010 pro r zné varianty uspo ádání hlavní komunika ní

sít  a sít  ve ejné hromadné dopravy osob. Druhá ást pojednává o nárocích dopravy 

v klidu v obdobích 2007 a 2010.

Hlavním podkladem pro zpracování [P 05] byly výsledky Komplexního dopravního 

pr zkumu v areálu letišt  Praha-Ruzyn , provedeného v íjnu 2003 (ÚDI Praha – dále jen 

pr zkum 2003) a údaje o o ekávaném vývoji po tu leteckých cestujících, objemu p epra-

vovaných náklad  a o ekávaném celkovém po tu zam stnanc  firem sídlících v areálu 

letišt  p edané zadavatelem. Použity byly i údaje z pr zkumu konaného v zá í 2000 (dále 

jen pr zkum 2000), r zných dalších pr zkum  zajiš ovaných Ústavem dopravního inže-

nýrství hlavního m sta Prahy, statistických údaj eské správy letiš , s.p. a údaje uvede-

né ve Výhledové studii letišt  Praha Ruzyn  (Nikodem a partner, spol. s r.o., prosinec 

2003). Krom  p edpokládaného rozvoje letišt  byly p i výpo tech zohledn ny i další rozvo-

jové zám ry v blízkém okolí letišt , zejména p ipravované centrum s terminálem vn jší

dopravy Dlouhá Míle a dále rozvoj v lokalitách u ulice Za teplárnou a Aviatická / Lipská. 

V zá í 2006 objednala firma Letišt  Praha, s.p. pro ást pojednávající o zatížení 

komunika ní sít  m sta automobilovou dopravou aktualizaci výstup  výše uvedeného 

úkolu k dalšímu výhledovému horizontu 2013. Zpracování požadované aktualizace je 

p edm tem této práce.  

Pro ú ely aktualizace byly stávající podklady zadavatelem dopln ny o po ty letec-

kých cestujících, objem p epraveného zboží a po ty osob zam stnaných v areálu letišt

o ekávané v roce 2013 a o výsledky kontrolního pr zkumu automobilové dopravy prove-

deného na vybraných profilech komunika ní sít  v íjnu 2006. Použita byla dále ada vý-

sledk  díl ích pr zkum  provedených na komunika ní síti m sta Ústavem dopravního in-
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ženýrství hl. m. Prahy v letech 2003–06 a zohledn na byla nová organizace provozu do-

pravy na p ístupu k Terminál m Sever I a II, zavedená po átkem roku 2006.

Územní rozsah výpo t  a skladba hodnocených variant a metodika provedení prací 

jsou shodné s [P 05] a proto již nejsou v této aktualizaci popisovány. Vzhledem k tomu, že 

poslední komplexní pr zkum dopravy byl v areálu letišt  proveden v roce 2003 z stává i 

pro tuto aktualizaci výchozím bilan ním stavem referen ní den 2003 definovaný podrobn

v [P 05]. Všude, kde to bylo možné však zpracovatel provedl na základ  dostupných pod-

klad  (zejména profilových pr zkum , statistik vývoje letecké p epravy a jízdních ád ) i 

odborný odhad hodnot odpovídajících stavu dopravy v referen ním dnu 2006. 
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A. P EPRAVNÍ NÁROKY AREÁLU A MATICE P EPRAVNÍCH VZTAH

Bilance celkových p epravních nárok  areálu byly provedeny samostatn  pro p e-

pravu osob a p epravu náklad . Všechny údaje uvedené v bilancích, kartogramech zatí-

žení a tabulkách s výsledky jsou (pokud není uvedeno jinak) celodenní (0 – 24 hodin), 

platné pro referen ní pracovní den. 

A.1 BILANCE CELKOVÝCH NÁROK  V OBLASTI P EPRAVY OSOB 

Výchozími hodnotami bilance nárok  v oblasti p epravy osob jsou celkové po ty

uživatel  dopravního systému a základní parametry popisující jejich dopravní chování 

v pracovním dnu. Uživatelé dopravního systému obsluhujícího areál letišt  se d lí do t í

skupin – lete tí cestující, jejich doprovod a zam stnanci letišt  a dalších organizací sídlí-

cích v areálu. Jiní návšt vníci letišt  byli p i pr zkumu zjišt ni v tak malé mí e, že je lze 

v modelovém p ístupu zcela pominout. Dopravní chování (po ty cest, d lba p epravní prá-

ce, atd.) uvedených t í skupin je rozdílné a proto musí být posuzováno u každé z nich sa-

mostatn .

A.1.1 Po ty uživatel  dopravního systému obsluhujícího areál letišt

A.1.1.1 Lete tí cestující 

Pro aktualizaci k roku 2013 p edal zadavatel údaje o o ekávaném vývoji po tu le-

teckých cestujících uvedené v následujícím grafu. 
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Po ode tení 10% na tranzit a transfer a zaokrouhlení vychází podle metodiky popsané 

v [P 05] pro referen ní den 2013 celkový po et  61 600 leteckých cestujících/den. 

A.1.1.2 Doprovod leteckých cestujících 

Doprovázejícími osobami se rozum jí všechny osoby, jejichž návšt va areálu je in-

dukována p íletem, nebo odletem n kterého z leteckých cestujících. Jejich po et je tedy 

na po tu leteckých cestujících p ímo závislý a tato závislost byla v [P 05] pro výhledová 

období odvozena v hodnot  0.5 osoby/leteckého cestujícího. Celkový po et doprovázejí-

cích osob tedy pro udaný referen ní den iní 30 800 osob/den. 

A.1.1.3 Osoby v areálu zam stnané

Celkový po et osob o nichž se p edpokládá, že budou v období 2013 zam stnány v areálu 

letišt  stanovil zadavatel v hodnot  15 500 osob. P edpokládáme-li cca 20% absenci vy-

chází (po zaokrouhlení na 100 osob) celkový po et zam stnanc  nastupujících do práce 

v pr b hu dne na 12 400 osob/den, z toho 9 300 zam stnanc  v tzv. hlavní sm n .

A.1.1.4. Celkový po et osob denn  p ítomných v areálu letišt

Celkový po et osob p ítomných v referen ním dnu roku 2013 v areálu letišt  lze te-

dy odhadnout takto: 

 lete tí cestující 61.6 tis. osob 

 doprovod leteckých cestujících 30.8 tis. osob 
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 zam stnanci 12.4 tis. osob 

 celkem 104.8 tis. osob 

A.1.2 Základní sm rové rozložení zdroj  a cíl  cest. 

 V základním rozložení zdroj  a cíl  cest se v aktualizaci pro období 2013 sledují 

tendence popsané v [P 05], tj. u všech t í kategorií uživatel  dopravního systému postupné 

posilování úlohy pásma regionu na úkor území hlavního m sta Prahy p ípadn  i ostatního 

území R. Vstupní p edpoklad relativního rozložení zdroj  a cíl  použitý p i stanovení bi-

lancí p epravních pot eb v období 2013 je uveden v následující tabulce.
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A.1.3. D lba p epravní práce 

Postupem popsaným v [P 05] byl pro jednotlivé kategorie uživatel  a územní len -

ní uvedené v A.1.2 odvozen p edpoklad d lby p epravní práce mezi osobní ve ejnou hro-

madnou dopravou, osobní automobilovou dopravou a dopravou zvláštními autobusy v ob-

dobí 2013.

Ve ejná hromadná doprava (HD) zahrnuje všechny dopravy provozované v rámci Pražské 

integrované dopravy (PID), ve ejnou hromadnou dopravu regionální provozovanou mimo 

PID a ve ejnou hromadnou dopravu dálkovou. 

Osobní automobilová doprava (OAD) zahrnuje dopravu osobními automobily soukromými 

a služebními, taxislužbu a dopravy minibusy s obsaditelností do 20 osob/vozidlo bez ohle-

du na provozovatele a zp sob organizace provozu. 

Doprava zvláštními autobusy (BUS) zahrnuje smluvní dopravu leteckých cestujících (p íp.

jejich doprovodu), smluvní autobusovou dopravou provozovanou autobusy s obsaditelnos-

tí p es 20 osob/vozidlo, dopravu autobusy SA a autobusovou dopravu zam stnanc .

Oba posledn  jmenované p ípady však byly p i pr zkumu zaznamenány pouze v margi-

nální mí e.

P i stanovení hodnot pro období 2013 se shodn  s [P 05] p edpokládá, že d lba

p epravní práce se u vztah  týkajících se letišt  bude vyvíjet úm rn  s o ekávaným vývo-

jem pr m rných celom stských hodnot. U cest vnitrom stských je proto nutné po ítat se 

vzr stem podílu osobní automobilové dopravy 1.1 krát, u cest vn jších 1.06 krát oproti 

stavu zjišt nému u jednotlivých skupin uživatel  dopravního systému a sm rového rozd -

lení zdroj  a cíl  cest pro referen ní den 2003. Oproti hodnotám použitým pro výpo ty pro 

období 2010 v [P 05] dochází v období 2013 k mírnému posunu ve prosp ch využití auto-

mobilové dopravy zejména u vnitrom stských cest leteckých cestujících a jejich doprovo-

du. U dopravy smluvní autobusovou dopravou se z d vod  podrobn  popsaných v [P 05] 

po ítá s poklesem podílu na 0.91 hodnot stanovených pro referen ní den 2010.

Vliv zavedení rychlé kolejové dopravy do prostoru letišt  a Kladna byl v této aktuali-

zaci promítnut metodicky shodn  s [P 05], tj zm nou d lby p epravní práce ve prosp ch

ve ejné hromadné dopravy osob úm rn  k hodnotám této zm ny zjišt ným p i rozboru 

provedeném v [P 05].
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Výsledné parciální d lby p epravní práce pro období 2013 jsou pro ob  sledované 

možnosti obsluhy letišt  ve ejnou hromadnou dopravou osob uvedeny v následujících ta-

bulkách.

A.1.4 Obsazenost vozidel 

Obsazenost vozidel obsluhujících letištní areál byla hodnocena pro osobní automo-

bilovou dopravu (OAD) a pro zvláštní autobusovou dopravu (BUS) definované v ásti po-

jednávající o d lb  p epravní práce. Hodnoty použité p i aktualizaci výpo t  pro období 

2013, jsou uvedeny v následující tabulce.
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A.1.5 Celkové p epravní nároky areálu pro období 2013 v p eprav  osob 

Celkové p epravní nároky jsou zpracovány pro referen ní den 2013 ve dvou varian-

tách – bez rychlodráhy a s rychlodráhou v sestavách obdobných jako v [P 05]. .

A.1.5.1 Výhled 2013 bez rychlodráhy 
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A.1.5.2 Výhled 2013 s rychlodráhou 
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A.1.5.3 Po ty spoj  ve ejné hromadné dopravy osob 

Hodnocení pom r  ve ve ejné doprav  bylo podle požadavku zadavatele p edm -

tem této aktualizace pouze v rozsahu umož ujícím dopln ní položky t žké automobilové 

dopravy v kartogramech zatížení komunika ní sít  m sta o o ekávané po ty autobus  ve-

ejné hromadné dopravy osob. Zpracovatel proto na základ  výsledk  bilancí pro období 

2013 a rozbor  v [P 05] provedl pro toto období pouze odhad po tu spoj  na jednotlivých 

linkách provozovaných v rámci PID (a jejich pr m t na komunika ní sí ) a po tu spoj  re-

gionální a dálkové dopravy na sledovaných úsecích komunika ní sít  m sta. Organizace 

dopravy v síti ve ejné dopravy byla ponechána v podstat  shodná s organizací uvažova-

nou v [P 05] pro rok 2010 se dv ma výjimkami.  

a) Pro odleh ení provozu na ulici Evropské a u terminálu trasy A byla posílena linka 100 

vedená z letišt  ke koncové stanici trasy B její provoz byl sou asn  zrychlen p evede-

ním do nové trasy Letišt  – Aviatická – Pražský okruh – Zli ín s vypušt ním mezilehlých 

stanic U Hangáru a Terminál Jih. 

b) Linky regionální a dálkové dopravy, u nichž se v [P 05], oproti sou asnému stavu, ale 

ve shod  s názorem zakotveným ve Studii obsluhy hlavního m sta Prahy a jeho okolí 
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hromadnou dopravou osob, p edpokládalo zavedení do prostoru severních terminál  a 

výjezd sm rem na Prahu ulicí K Letišti, byly podle v sou asné dob  p evládajícího ná-

zoru op t vráceny do p vodní trasy R7 – Pražský okruh.

Po ty spoj  ve ejné hromadné dopravy osob, uvažované v kartogramech zatížení 

komunika ní sít  m sta, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

A.2 BILANCE CELKOVÝCH NÁROK  V OBLASTI NÁKLADNÍ DOPRAVY 

A.2.1 Základní údaje

Bilance se týká provozu nákladních automobil  o celkové hmotnosti vyšší než 3.5 t, 

v rozd lení na lehké nákladní automobily o celkové hmotnosti od 3.5 do 6t (LNA) a t žké

nákladní automobily o celkové hmotnosti nad 6t (TNA). Vozidla o celkové hmotnosti do 

3.5t (otev ené i uzav ené dodávky r zných velikostí, pick-up úpravy, atd.) p epravující ná-

klady a v tšinou tím zajiš ující z ásti b žné zásobování, byla p i provedených profilových 

pr zkumech zahrnuta mezi vozidla osobní a tam také následn  i pro období 2010 bilanco-

vána (obsazenost použitá pro p epo et vybilancovaných po t  osob na po ty vozidel vy-

chází z profilových pr zkum  a tím v sob  de facto integruje i tento ú el cest).

Bilance vychází z o ekávaného vývoje souhrnu objemu p epravy zboží p edaného 

zadavatelem a objemu p epravy pošty, jehož odhad byl proveden zpracovatelem. Meto-

dický postup použitý jak pro stanovení o ekávaného výhledového objemu pošty, tak i cel-

kových o ekávaných po t  jízd nákladních vozidel je shodný s postupem popsaným 

v [P 05].
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A.2.2 Celkové objemy nákladní dopravy o ekávané v období 2010 
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A.3 MATICE P EPRAVNÍCH VZTAH

Pro generování matic p epravních vztah  byl použit postup shodný s postupem po-

užitým v [P 05], založený na programovém vybavení PTV VISEM/VISUM.

Pro provedení srovnávacích výpo t  prezentovaných v této práci byly 

v celom stských maticích vztah  údaje týkající se areálu letišt  upraveny tak, aby 

v celkovém objemu odpovídaly výsledk m bilancí uvedeným v p edchozích kapitolách a 

do ostatních vztah  byly zahrnuty nároky významných komer ních aktivit plánovaných 

v okolí letišt  (zejména komer ní zóna v okolí ulice Za teplárnou a lokalita Dlouhá míle). 

U stav  p edpokládajících obsluhu letišt  rychlodráhou byla u t chto aktivit p edpokládána 

d lba p epravní práce p ízniv jší pro hromadnou dopravu, než u stav  bez rychlodráhy. 

Ve variantách s rychlodráhou se prostoru Dlouhé míle po ítá se záchytným parkovišt m

pro kombinovanou dopravu P+R o kapacit  cca 1000 stání. 
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B. POROVNÁNÍ VÝVOJE HLAVNÍCH UKAZATEL

Údaje pro období 2003 a 2010 jsou p evzaty z [P 05]. Pro stav 2006 byly 

  údaje o objemech cest, d lb  p epravní práce a celkových po tech osobních automobi-

l  použitých k obsluze letišt  odhadnuty za p edpokladu, že k 31.12 2006 bude 

v letecké osobní p eprav  dosaženo celkového po tu 11.4 mil. cestujících/rok;

  po ty spoj  ve ejné dopravy stanoveny na základ  vyhodnocení údaj  v platných jízd-

ních ádech;

  objemy nákladní dopravy odhadnuty na základ  výsledk  profilových s ítání dopravy 

provedených v komunika ní síti v okolí letišt  v letech 2005 a 2006. 

B.1 OSOBNÍ DOPRAVA
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B.2 NÁKLADNÍ DOPRAVA 
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C. ZÁV R

V p edkládané práci byla dle zadání objednatele zpracována aktualizace dopravní 

prognózy letišt  Praha – Ruzyn  pro období 2013. Práce zam ená na získání dalších 

podklad  pro zpracování EIA paralelní dráhy 06R/24L vychází z prognózy vývoje letecké 

p epravy cestujících a náklad  k roku 2013 a o ekávaného vývoje po tu osob zam stna-

ných v areálu letišt  k témuž datu a navazuje na d íve zpracovanou prognózu pro období 

2010. Na základ  výpo t  provedených pro výhled 2013 je možné konstatovat zejména: 

P i p edpokládaném rozvoji letecké dopravy (19 mil. cestujících a 131 tis tun nákladu za 

rok) jsou kolem roku 2013 sledované varianty uspo ádání dopravní sít  m sta schopné 

zajistit obsluhu letištního areálu v r zné kvalit .

Ve variantách bez rychlého kolejového spojení lze, i p i posílení linky 100 vedené 

k terminálu trasy B ve Zli ín , o ekávat, že možnosti autobusové trat  vedená ulicí Ev-

ropskou budou p i stávajícím vedení linek autobusové dopravy prakticky vy erpány.

Bude-li p edpoklad dosažení výše uvedených objem  letecké p epravy k roku 2013 po-

tvrzen, pak, vzhledem k možnému (a podle názoru zpracovatele také pravd podobné-

mu) r stu t chto objem , je pro zajišt ní kvalitní a bezporuchové obsluhy letišt  ve ej-

nou hromadnou dopravou osob žádoucí po ítat nejpozd ji v období po roce 2013 

s nutností zavedení rychlého kolejového spojení areálu letišt  s ostatním územím m s-

ta.

Existence rychlého kolejového spojení na letišt  ovliv uje zatížení komunika ní sít  au-

tomobilovou dopravou jen v malé mí e. Významn  by však p isp la ke snížení zatížení 

autobusových relací m stských a regionálních a k celkovému zkvalitn ní dopravní ob-

sluhu letištního areálu. 

Existence Pražského okruhu a jeho poloha významným zp sobem ovliv uje zatížení 

radiálních komunikací v ešeném území a to jak dopravou generovanou letišt m tak i 

dopravou ostatní. 
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D. GRAFICKÁ ÁST

D.1 SEZNAM P ÍLOH GRAFICKÉ ÁSTI 

1a Referen ní den 2006, celkové zatížení 

1b Referen ní den 2006, celkové zatížení – detail 1 

1c Referen ní den 2006, celkové zatížení – detail 2 

1d Referen ní den 2006, rozpad zatížení z letišt

1e Referen ní den 2006, rozpad zatížení z letišt  - detail 

2a 2013 bez PO, bez rychlodráhy, celkové zatížení 

2b 2013 bez PO, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 1 

2c 2013 bez PO, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 2 

2d 2013 bez PO, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt

2e 2013 bez PO, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt  - detail 

3a 2013 bez PO, s rychlodráhou, celkové zatížení 

3b 2013 bez PO, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 1 

3c 2013 bez PO, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 2 

3d 2013 bez PO, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt

3e 2013 bez PO, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt  - detail 

4a 2013 varianta J, bez rychlodráhy, celkové zatížení 

4b 2013 varianta J, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 1 

4c 2013 varianta J, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 2 

4d 2013 varianta J, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt

4e 2013 varianta J, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt  - detail 

5a 2013 varianta J, s rychlodráhou, celkové zatížení 

5b 2013 varianta J, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 1 

5c 2013 varianta J, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 2 

5d 2013 varianta J, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt

5e 2013 varianta J, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt  - detail 
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6a 2013 varianta Ss, bez rychlodráhy, celkové zatížení 

6b 2013 varianta Ss, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 1 

6c 2013 varianta Ss, bez rychlodráhy, celkové zatížení – detail 2 

6d 2013 varianta Ss, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt

6e 2013 varianta Ss, bez rychlodráhy, rozpad zatížení z letišt  - detail 

7a 2013 varianta Ss, s rychlodráhou, celkové zatížení 

7b 2013 varianta Ss, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 1 

7c 2013 varianta Ss, s rychlodráhou, celkové zatížení – detail 2 

7d 2013 varianta Ss, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt

7e 2013 varianta Ss, s rychlodráhou, rozpad zatížení z letišt  - detail 

8.1 Rok 2006, pravidelná ve ejná hromadná autobusová doprava 

8.2 Rok 2013 bez rychlodráhy, pravidelná ve ejná hromadná autobusová doprava 

8.3 Rok 2013 s rychlodráhou, pravidelná ve ejná hromadná autobusová doprava 


