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Na letiště po kolejích? Už to trvá   
 Máme tu malé výročí. Je to 25 let, kdy 25. února odsouhlasili pražští zastupitelé založení akciové 

společnosti PRaK, která zajistí výstavbu a provoz rychlodráhy Praha–letiště–Kladno. Kromě Prahy, 
Kladna a drah se podílely i Česká správa letišť a okolní obce. 

Oskar Kuptík
 

Oprava Negrelliho viaduktu 
je nezbytnou podmínkou pro 
vytvoření důstojného vlakové-
ho spoje na letiště. Loni v létě 
přestaly jezdit vlaky z Ma-
sarykova nádraží do Buben, 
začala rekonstrukce a teď 
Praha zažila snesení ocelového 
mostu přes ulici Prvního plu-
ku, kterou nahradí železobeto-
nová konstrukce s ocelovými 
nosníky. V dubnu půjde dolů 
i ocelový most přes Křižíkovu 
ulici. Po dokončení prací na 
přemístění odjezdových stání 
začnou také hlavní stavební 
práce v prostoru autobusového 
nádraží Florenc (ANF).
Za viadukt krásnější 
Loni stavebníci čistili Ne-
grelliho viadukt od různých 
vestaveb a přístavků. Zmizely 
koleje, injektovaly se základy. 
Hodně se prášilo, protože z ko-
lejového svršku mizel zásypo-
vý materiál. Díky tomu se také 
mohla nasadit technika pro 
diagnostiku mostu, která uká-
že, v jaké kondici most vlastně 
je. Kdo jezdí kolem, vidí, že 
některé části jsou už hezčí. 
Kámen po kameni prozkoumat
Druhý nejstarší most v Praze je 
kulturní památkou a není divu, 
že každý kámen se zkoumá. 
V rámci rekonstrukce se dia-
gnostikují klenby. Jde o pro-
hlídku sta kleneb z různých 
materiálů (beton, cihla, písko-
vec, žula a různé kombinace 

těchto materiálů). Vzhledem 
k extrémnímu rozsahu dia-
gnostiky, kdy jsou na klenbách 
prohlíženy všechny prvky 
(jde o zhruba 30 až 35 tisíc díl-
čích kamenů), se využívají 
nedestruktivní metody, tedy 
zkoumání akustické, měře-
ní vlhkosti, nedestruktivní 
zkoušení pevnosti cihel a ka-
mene. Zatím bylo vyzkoušeno 
přibližně 750 vzorků pískovce, 
žuly, cihel a betonu!
Co most ještě čeká
Po opravách kleneb vznikne 
nové odvodnění a hydroizola-
ce. „Prostor mezi klenbami se 
vyplní mezerovitým betonem 
a na nově vzniklou rovinu se 
položí nová železobetonová 
roznášecí deska, která ponese 

další konstrukce,“ uvedl 
náměstek ředitele Stavební 
správy západ Ondřej Göpfert.
Překvapení na každém kroku 
Laikovi to moc neřekne, ale 
překvapením je třeba chy-
bějící roznášecí deska v části 
u autobusového nádraží. Místo 
ní je jen betonová mazanina. 
I žulové klenby přes Vltavu 
jsou trochu jiné, než se před-
pokládalo. Stavebníci narážejí 
na další zvláštnosti, ale tvrdí, 
že rekonstrukce skončí v lednu 
2020 i přesto, že není ještě jasné, 
kolik kleneb bude třeba zcela 
rozebrat. Původně projekt po-
čítal celkem se čtrnácti, z toho 
čtyřmi žulovými na Štvanici. 
Tam už se s demontáží začalo. 
Svůj osud mají zpečetěn i další 

tři cihlové u vjezdu na ústřední 
autobusové nádraží Florenc. 
„O zbylých klenbách původně 
určených k nové výstavbě se 
ještě rozhodne,“ řekl ředitel 
stavby Jiří Daňhelka ze spo-
lečnosti Hochtief, která vede 
konsorcium stavebních fi rem.
Dříve a nyní 
O stavbě Negrelliho viaduktu 
rozhodlo ředitelství státních 
drah v roce 1842. Most byl 
budován od jara roku 1846, 
dokončen roku 1849 a uveden 
do provozu 1. června 1850. Pro-
jektoval ho Alois Negrelli von 
Mold-Elbe, rakouský inženýr, 
který vyprojektoval i Suezský 
průplav. Snad proto byl i císař 
František Josef I. při slavnost-
ním otevření průplavu. Šlech-
tický přídomek Mold-Elbe 
(někde Moldelbe) získal údajně 
proto, že se podílel na regu-
lacích Vltavy (Moldau) a Labe 
(Elbe). Nynější rekonstrukce 
trvá od léta 2017 do ledna 2020, 
náklady jsou odhadnuty na 
více než 1,4 miliardy Kč.
A co bude dál?
Po dokončení viaduktu bude 
pracovat na spojení Masarykovo 
nádraží – Letiště Václava Havla. 
Správa železniční dopravní ces-
ty (SŽDC) chystá modernizaci 
trati z z Masarykova nádraží do 
Kladna s odbočkou na letiště za 

NA STAVBĚ MOSTU pracovalo na tři tisíce lidí. Už tehdy existovala rovnost pohlaví, ženy 
jezdily s kolečky. Jedinou technikou byly parní zvedací stroje. Zdroj: výstava Muzea hl. města Prahy

Vznik akciové společnosti PRaK, která měla 
1000 akcií (Praha 30 procent, Kladno 25 procent), 
byl potvrzen 24. května 1993. O rok později 1994 
magistrát chystal studii. Tehdejší primátor Jan 
Koukal uvedl, že by rychlodráha měla vést ve stopě 
Buštěhradské dráhy. Na konci roku 1995 podepsalo 
ministerstvo dopravy a fi rma Mott MacDonald 
smlouvu o zpracování studie proveditelnosti. Stavba 
měla v tehdejších cenách stát 5,8 miliardy korun. 
Následuje handrkování o to, zda má Praha vůbec 
stavět metro. Tehdejší primátor Jan Koukal reagoval 
tak, že město chce prodat akcie PRaKu. Argument 
Prahy – metro je hlavně pro obyvatele. „Výstavba 
rychlodráhy Praha Kladno nebude zahájena dříve 
než v roce 2000 a i po tomto datu se neuvažuje 
s elektrifi kací kolejového spojení mezi hlavním 
městem a Kladnem,“ řekl v květnu 1996 ministr 
dopravy Vladimír Budínský. Kolik bude stát jízdné? 
Praha chtěla, aby byla rychlodráha součástí Pražské 

integrované dopravy, město by dotovalo jízdné 
rychlodráhy 50 procenty a jízdenka bez dotace by 
měla stát 200 korun. Díky dotacím a zájmů by mohla 
nakonec údajně stát 30 korun. 

V 1997 pražští radní už nepovažovali stavbu rych-
lodráhy za prvotní. „Musíme fi nancovat důležitější 
dopravní projekty,“ uvedl primátor Jan Koukal. Na 
počátku roku 1999 oznámilo ministerstvo dopravy 
odstoupení z projektu rychlodráhy z Masarykova 
nádraží, začínat by měla až na nádraží Praha Ruzyně. 
Z centra by na nádraží Ruzyně vedla jen upravená 
železnice ve stopě Buštěhradské dráhy. Česká 
správa letišť se ale nevzdala a oznámila, že hodlá 
zprovoznit rychlodráhu počátkem roku 2004. Stav-
ba měla stát asi šest miliard korun včetně nových 
vlakových souprav. Územní řízení, které v té době 
probíhalo, ovlivňovalo 67 organizací a institucí. 
Stavba měla být zahájena na počátku roku 2002. 
V březnu 2001 projekt neprošel. 

Začínají se aktivizovat občané Prahy 6, chtějí metro. 
Když už rychlodráhu, tak aby vedla Stromovkou 
v tunelu, na území Prahy 6 by mělo být vytvořeno 
šest zastávek. Zástupci společnosti PRaK říkají: 
„Bude to drahé.“ Senátor Václav Fischer inicioval 
v roce 2002 petici proti rychlodráze. Podepsalo ji na 
pět tisíc lidí. Tím podpořil snahy Prahy 6 a sdružení 
Chceme metro, nechceme rychlodráhu, které sesbí-
ralo pod svou petici na 12.000 podpisů.

V roce 2004 České dráhy za 880 tisíc korun koupily 
část pražského podílu v PRaKu. Ještě v roce 2005 
chce město Kladno stále rychlodráhu, a to i s pře-
stupem na metro, líbila se i varianta Zličín, i to, že by 
cestující z Kladna přestupovali na metro prodloužené 
z Vítězného náměstí k letišti. Začíná se hovořit o zcela 
jiném projektu – o napojení letiště Ruzyně na vlaky 
Intercity a Eurocity, což je odlišný koncept. A co zbylo? 
Životaschopní sirotci: železnice pod zem a spojení 
z centra na letiště, které se konečně buduje…

rychlodráha „zemřela“, zbyli sirotci

více foto na Facebooku

časopis Naše Praha



téma

7

Více témat na www.nasepraha.cz

S
C-

3
8

0
24

5/
0

1

INZERCE

  25 let a pořád nic. Dočkáme se?

31 miliard (o deset miliard vy-
než v době, kdy vznikala studie 
tohoto projektu. Trať má totiž 
vést z Dejvic až k Veleslavínu 
pod zemí tunelem, například 
pod Střešovicemi má být do-
konce v hloubce asi 80 metrů.

Portály ražených tunelů jsou 
plánovány v prostoru vodojemu 
Bruska a teplárny Veleslavín. 
Za kilometr takového tunelu 
se nyní vydává asi miliarda 

korun. Jen samotná ražba by 
nyní vyšla na 3,5 miliardy. Trať 
na Kladno s odbočkou na letiště 
by přivezla do Prahy kolem 
24 tisíc lidí, z nichž většina, 
odhadem 18 tisíc, dojíždí do 
Prahy za prací autem. Dalších 
20.000 cestujících by cestovalo 
z a na letiště. Z letiště a na letiš-
tě by se přestupovalo na stanici 
metra Veleslavín. Celá cesta na 
Masarykovo nádraží má trvat 

25 minut. Možná že se dočkáme 
i toho, že vlaky na letiště budou 
jezdit z hlavního nádraží přes 
Pražský Semmering (dnes trať 
Pražského motoráčku).
Kdy to bude?
U dopravních staveb se věštění 
nevyplácí – proto stručně: V tuto 
chvíli probíhá soutěž na tunel 
pod Střešovicemi a je tu i projekt 
na úsek mezi Veleslavínem 
a Výstavištěm za 70 milionů 
korun, který, jak je v Čechách 
zvykem, napadla fi rma, která 
se soutěže ani nezúčastnila. 

V podstatě si stěžuje, že Sprá-
va železniční a dopravní cesty 
chce, aby na projektu pracovalo 
příliš mnoho akreditovaných 
odborníků. Takže malé fi rmy 
se nemohou soutěže zúčastnit. 
To je jistě pozoruhodný náhled 
na věc. Takže do konce roku 
2020 projekt, stavba 2024–2028. 
U úseků mezi letištěm a Vele-
slavínem a mezi Výstavištěm 
a Bubny je projektová dokumen-
tace hotová. A úsek z Ruzyně do 
Kladna a Ostrovce, kde jsou už 
podané žádosti o vydání územ-
ního rozhodnutí. Tak snad jo…

TO JE MINULOST, tak měla vypadat stanice rychlodráhy v Dejvicích. 
Zdroj: archiv – www.praha.eu 

Metro na letiště nemá s železničním spojením na letiště nic společného. Vlak je 
investicí státu, metro platí Praha. O metru na letiště se mluví dlouhá léta, nyní je 
hotová studie, která říká, že prodloužení trasy z Motola by přišlo na cca 27 miliard 
korun. Metroprojekt v analýze vytvořené pro Prahu tvrdí, že by stavba metra 
trvala včetně projektové přípravy asi 11 let. Šlo by o pět nových stanic, délka 
trasy by byla 6,86 km a metro by zastavovalo ve stanicích Bílá Hora, Dědina, 
Dlouhá míle, Staré letiště a Letiště Václava Havla. Z Můstku na letiště by se jelo 
25 minut. Metro by se pak potkalo s železnicí na Dlouhé míli, kde by měly společ-
nou stanici. Dlouhá míle by byla i terminálem pro autobusy, bylo by tu i parkoviště 
P+R. Pro Prahu jistě zajímavá by byla i odbočka na Zličín, někde za stanicí Nemoc-
nice Motol. Dobrou zprávou je, že se metro na letiště nedotkne nijak zvlášť územ-
ního plánu. Nicméně když pohlédneme na metro D, je jasné, že výkup pozemků 
posouvá případné zahájení takové stavby o 10, 15 nebo třeba 20 let…

metro na letiště?


