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Seznam zkratek 
BP  varianta bez projektu 
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DT  dopravní technologie 
EJ  elektrická jednotka 
ERTMS evropský systém řízení železničního provozu (European Rail Traffic Management 

System) 
Ex  expres 
GIS  geografický informační systém 
GVD  grafikon vlakové dopravy 
HMP  Hlavní město Praha 
IDOS  Informační dopravní systém 
IN  investiční náklady 
KJŘ  knižní jízdní řád 
LS  Liniový vlakový zabezpečovač 
MČ  městská část 
MHD  městská hromadná doprava 
MHMP  Magistrát hlavního města Prahy 
MP  Metropolitní plán 
ND  nákladní doprava 
Nex  nákladní expres 
NZV  nedostatečná zábrzdná vzdálenost 
odb.  odbočka 
Os  osobní vlak 
PID  Pražská integrovaná doprava 
Pn  průběžný nákladní vlak 
R  rychlík 
ROPID  Regionální organizátor Pražské integrované dopravy p. o. 
RS  Rychlá spojení 
ř  řada 
So  stupeň obsazení úseku 
Skrit  kritický stupeň obsazení úseku 
Sopt  optimální stupeň obsazení úseku 
seř. n.  seřaďovací nádraží 
Sv  soupravový vlak 
SK  staniční kolej 
SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC  Správa železniční dopravní cesty s. o. 
Tobs  čas obsazení úseku 
TR   traťová rychlost 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
V1  varianta 1 
V2  varianta 2 
VC  vlaková cesta 
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Obrázek 1: Přestupní uzel vlak – autobus Don Bosco ve Štýrském Hradci (ilustrační foto) 
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Kontext a zadání 
Kontext 
Na území Hlavního města Prahy dochází postupně k rozvoji využití železnice pro příměstskou 
a městskou dopravu v rámci systému Esko (z němčiny „S-Bahn“). Jakkoli dosud nelze pražský provoz 
plně srovnávat s některými západoevropskými městy z hlediska četnosti jízdy nebo počtu linek, 
v posledních 10 letech dochází k nárůstu zájmu ze strany cestujících a postupně jsou také ze strany 
organizátora dopravy ROPID činěny kroky směrem k větší „viditelnosti“ tohoto systému v rámci 
návazné MHD (např. zahrnutí do mapových materiálů, hlášení přestupů apod.). Železnice má na území 
města výhodu ve své rychlosti, neboť na segregované infrastruktuře nepodléhá její provoz dopravním 
kongescím v běžné silniční síti, některé kapacitní železnice jsou také vedeny ve směrech, kde není zcela 
srovnatelně kvalitní síť silnic, nebo kde zavedení atraktivního spojení „tradiční“ MHD není z jiných 
důvodů reálné. 

 
Obrázek 2: Vývoj počtu přepravených cestujících ve vlacích PID 

Přes území MČ Praha 8 prochází několik takových linek ve směrech Libeň – Masarykovo nádraží, 
Vysočany – Masarykovo nádraží, Vysočany – hlavní nádraží, Libeň - Hlavní nádraží a konečně Libeň - 
Holešovice - Roztoky u Prahy. Poslední jmenovaná linka přitom využívá trasu tzv. Holešovické přeložky, 
novostavbu železniční tratě z roku 1980, do nedávné doby využívanou výhradně pro nákladní nebo 
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dálkové vlaky, bez ambice obsluhovat městskou část, přestože vede okolím významného dopravního 
uzlu Palmovka a kříží dvě významné tramvajové tratě. 

Vzhledem k tomu, že aktuálně (2018) je ze strany SŽDC připravována studie proveditelnosti 
vysokorychlostní tratě Praha – Drážďany, která se dotýká zájmového území, a zároveň SŽDC připravuje 
zadání studie proveditelnosti celého pražského železničního uzlu, je vhodný čas na prosazování 
realizace takového záměru právě nyní, aby mohl být záměr výstavby zastávky do navazující 
resp. související dokumentace začleněn. 

 
Obrázek 3: Ilustrační foto – rychlovlak ICE 3 ve stanici Kolín nad Rýnem 

Zadání 
Předmětem tohoto díla je vypracování studie návrhu umístění a technického řešení železniční zastávky 
či zastávek na trati Libeň – Holešovice (obsluhující území MČ Praha 8) ve variantách, a to včetně 
varianty „Balabenka“. Studie je zpracována tak, aby mohla sloužit jako podkladový koncepční materiál 
pro aktualizaci územně plánovací dokumentace a současně pro jednání s příslušnými orgány 
a dotčenými organizacemi. Studie byla ve spolupráci s objednatelem projednána s dotčenými orgány 
a veřejností.  

Výstupy studie jsou následující:  

● celková situace záměru v měřítku 1:2 000, majetkoprávní analýza  
● kolejové schéma,  
● dopravně-technologické posouzení, 
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● vyhodnocení využitelnosti záměru pro cestující veřejnou dopravou a přínosů pro další rozvoj 
území, 

● podklad pro změnu územně plánovací dokumentaci, 
● jednoduchá vizualizace návrhu využití území / předprostoru zastávky, 
● veřejné projednání a zapracování komentářů veřejnosti 
● souhrnná zpráva s uvedením odhadu investičních nákladů se stanovisky dotčených orgánů. 

 

Studie bude zpracována 1x v papírové podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD. 

 

Obrázek 4: Srovnání délky sítě kolejových druhů dopravy v Praze a jejich cestovní rychlosti  
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1. Historie a dopravní vazby 
1.1 Stručná historie železniční dopravy v Libni 
Osídlení v oblasti dnešní Libně je doloženo již ze starší doby kamenné. Písemné zmínky o Libni 
(německy Lieben) pochází ze 14. století, kdy se tato osada skládala ze dvou tvrzí. Na místě jedné z nich 
byl na přelomu 16. a 17. století postaven Libeňský zámek, který vstoupil do historie tím, že v něm byl 
roku 1608 podepsán tzv. Libeňský mír mezi Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem Habsburským. [1] 

Přeměna Libně z romantické venkovské krajiny na průmyslové předměstí Prahy nastala v polovině 
19. století, kdy spolu s výstavbou prvních továren byla roku 1845 na jižním okraji Libně postavena trať 
z Olomouce do Prahy. Spolu s dalším rozvojem průmyslové výroby v následujících desetiletích 
19. století byla na území Libně roku 1875 postavena druhá železniční trať z Lysé nad Labem na nádraží 
Těšnov. Zatímco na starší trati byla zřízena stanice v prostoru křižovatky Harfa (tehdy Libeň-Horní 
nádraží, dnes Praha-Libeň), na těšnovské trati byla postavena železniční stanice Libeň – Dolní nádraží 
nedaleko dnešní stanice metra Palmovka. [1], [2] 

Roku 1896 propojil František Křižík elektrickou tramvajovou drahou libeňskou Balabenku s dnešním 
Masarykovým nádražím a následujícího roku byla tramvaj zavedena i do oblasti křižovatky U Kříže. 
Roku 1898 pak byla trať prodloužena z Balabenky na Vysočany. [1], [3] 

Libeň získala městská práva roku 1898 a již roku 1901 byla připojena k Praze jako její osmá čtvrť. 
Na začátku 20. století pokračoval rozvoj oblasti v duchu výstavby bloků činžovních domů v blízkosti 
továrních komplexů. [1] 

V 60. – 80. letech podobu Libně významně ovlivnilo několik budovatelských projektů, z nichž první 
a nejvýznamnější byla výstavba nové železniční trati mezi Stromovkou a Hlavním nádražím 
(tzv. Holešovická přeložka). Jí musela ustoupit celá řada domů v této oblasti. Naopak zrušena byla trať 
z Vysočan přes Libeň-dolní nádraží do stanice Těšnov. [1] 

 
Obrázek 5: Holešovická přeložka 
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V 90. letech pak byla Libeň napojena na pražské metro trasou B procházející od Karlína dále směrem 
do Vysočan s pozdějším pokračováním na Černý most. V posledních letech probíhá rozsáhlá výstavba 
u křižovatky Palmovka, která navazuje na developerské projekty sousedních Holešovic a Manin. [1] 

 
Obrázek 6: Výstavba u Palmovky (1. 2. 2013) 

Zdroje: 

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Libe%C5%88 

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha-
T%C4%9B%C5%A1nov_%E2%80%93_Praha-Vyso%C4%8Dany 

[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_drobn%C3%A1_dr%C3%A1ha_Praha_%E2%80%9
3_Libe%C5%88_%E2%80%93_Vyso%C4%8Dany 
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1.2 Urbanistická analýza území 
Místo vytipované pro novou železniční zastávku U Kříže se nachází v katastrálním území Libeň 
v blízkosti celoměstsky významné Zenklovy ulice. Lokalita je specifická přítomností několika 
dominantních dopravních staveb, které od 80. let minulého století výrazně ovlivnily její podobu. 

První z nich je již zmíněná Holešovická přeložka. Té muselo ustoupit mnoho domů, mimo jiné i ty, které 
se nacházely podél Zenklovy ulice. V prostoru vymezeném dnešními ulicemi Zenklova, Kandertova 
a Primátorská se tak objevil nezastavěný prostor s vysokým náspem novostavby železniční trati. 
Druhou významnou dopravní stavbou se v 80. letech stalo rozšíření Povltavské ulice, která překonává 
po mostě Zenklovu ulici, podjíždí estakádu železniční trati a ústí do Čuprovy ulice směrem k Balabence. 
Tato stavba je zároveň zárodkem uvažovaného pokračování Městského kruhu (tzv. stavby 0081), 
v rámci kterého v území možná vznikne další dvoupruhá komunikace a již třetí přemostění Zenklovy 
ulice. 

 
Obrázek 7: U Kříže – možná poloha zastávky 

Právě popsané dopravní stavby jsou důvodem, proč je v této lokalitě celá řada zbytkových ploch, které 
nelze jednoznačně definovat. Prostor mezi železniční tratí a silniční estakádou je zaplněn neprostupnou 
hradbou stromů a křovin, které ale slouží pouze jako něco, co česká územně plánovací dokumentace 
označuje pojmem „izolační zeleň“ a činí celé území značně neprostupným a nepřehledným. Pouze 
podél ulice Kandertova je pás zeleně alespoň částečně kultivovaný. Naopak plocha, která nese oficiálně 
pojmenování náměstí (Horovo) je tvořena pouze parkovacími stáními a trávníkem s několika keři. 
Podobných ploch je v lokalitě celá řada a zcela jistě nepřispívají ke kvalitnímu životnímu prostředí 
a estetice veřejného prostoru. 

Zástavba v lokalitě je tvořena domovními bloky, některé z nich jsou neuzavřené kvůli proběhlým 
demolicím pro koridory dopravní infrastruktury.  
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Z hlediska důležitých zdrojů a cílů cest v území je důležité uvést dvě soukromé školy (poskytující 
základní, středoškolské i vysokoškolské vzdělání) a také pracoviště Úřadu městské části Prahy 8. 
Některé z domů mají aktivní parter s obchody a malými provozovnami. 

V blízkosti místa uvažovaného pro železniční zastávku U Kříže se nachází park Pod Korábem, který díky 
svému umístění v jižně orientovaném prudkém svahu poskytuje zajímavé výhledy na Prahu a má 
pro čtvrť zcela zásadní význam. Potenciál pro rekreační využití má také severní břeh Rokytky. 

Ve vzdálenějším okolí, nicméně stále v docházkové dostupnosti, je několik dalších veřejných institucí, 
např. budovy Úřadu MČ Praha 8 či poliklinika. 

Vybudování železniční zastávky může být impulsem, který zlepší prostupnost daného území, pobytové 
kvality a umožní definovat v současné době neurčité a značně zanedbané plochy. 

Podobně jako v případě lokality U Kříže, i uzel Balabenka je územím s dominancí dopravních staveb, 
železničních i silničních. Nad Sokolovskou ulicí zde prochází ve dvou úrovních soustava železničních 
tratí, které spojují železniční stanice Hlavní nádraží, Libeň, Holešovice a Vysočany. Další výraznou 
stavbou je přemostění Sokolovské ulice, které přechází do ulice Spojovací. V budoucnu jsou v území 
plánovány další záměry, které ještě posílí dominantní funkci dopravy. Přiveden sem má být Městský 
okruh (stavba č. 0081), který se zde má prostřednictvím MÚK Balabenka napojovat na Sokolovskou a 
Českomoravskou ulici. Železniční infrastruktura zde v budoucnu má být posílena v souvislosti 
s výstavbou VRT a oddělováním příměstské a dálkové dopravy. 

Místo, ve kterém připadá v úvahu vybudování železniční zastávky Balabenka, je v oblouku trati Praha-
Libeň – Praha-Holešovice mezi ulicí Sokolovskou a centrálním dispečerským pracovištěm SŽDC. 

Zástavba v okolí možné budoucí zastávky je tvořena blokovými činžovními domy směrem k Palmovce 
a výraznou dominantou administrativní budovy Balabenka na rohu Sokolovské a Českomoravské ulice. 
V trianglu mezi železničními tratěmi stojí budova CDP, v jejíž blízkosti by nástupiště zastávky Balabenka 
mohly stát. Napojení do ulice Sokolovská z úrovně železniční trati je dnes možné ulicí V Trianglu 
na vnější straně kolejového oblouku. 

V blízkosti lokality vytipované pro zastávku Balabenka se nachází především rezidenční zástavba. Mimo 
zmíněné administrativní budovy a CDP zde v bezprostřední blízkosti není žádný významný zdroj a cíl 
cest.  

 
Obrázek 8: Železniční mosty na Balabence 
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1.4 Současné dopravní vazby území 
Základní dopravní osu Libně tvoří metro trasy B se stanicemi Palmovka a Českomoravská, které 
zajišťuje rychlou dostupnost centra i dopravní vazbu na sousední Karlín a Vysočany, případně 
vzdálenější Hloubětín a Černý Most.  

Pro zajištění místní obsluhy kopíruje trasu metra také tramvajová trať z Karlína přes Palmovku 
a Balabenku na Vysočany, Hloubětín a Lehovec. Souběžně s ní doplňuje obsluhu ve východním směru 
trať z Balabenky přes Nádraží Libeň do Hloubětína. Přes dopravní uzel na Palmovce jsou 
napojeny tramvajové tratě ještě v dalších třech směrech: na západ přes Libeňský most do Holešovic, 
na sever přes Bulovku do Kobylis a na jih tramvajovou estakádou přes železniční Nové spojení 
na Žižkov. 

Rozlehlé autobusové nádraží na Palmovce má v dnešní době spíše charakter konečné zastávky 
autobusových linek směrem na jihovýchod přes Spojovací dále do Horních Počernic a Běchovic 
a na severovýchod přes Prosek a Letňany do Čakovic, Kbel a Přezletic. V úseku Palmovka – Letňany je 
provozována také první novodobá trolejbusová linka v Praze, která však vzhledem k hodinovému 
intervalu nemá zatím zásadní dopravní význam. 

V Oblasti Českomoravské a Nádraží Libeň jsou provozovány další autobusové linky ve směru sever – jih 
včetně regionálních autobusů do Brandýsa nad Labem, které však vzhledem k odlehlosti již nemají 
přímý dopravní význam pro sledovanou oblast uvažované výstavby železničních zastávek. 

Napojení zkoumané oblasti na železnici je v současnosti realizováno prostřednictvím metra nebo 
tramvaje přes železniční stanice Praha – Libeň, Praha – Vysočany, Praha – Holešovice nebo Praha – 
Masarykovo nádraží podle směru cesty. Vzhledem k tomu, že podstatná část vlaků zastavuje v některé 
ze jmenovaných stanic, je spojení s přestupem na Hlavní nádraží pro většinu cest spíše teoretickou 
možností. Pro spojení dálkovými autobusy je klíčové přímé spojení metrem a tramvají s autobusovým 
nádražím Florenc.  

1.5 Dopravní potenciál zastávky Balabenka 
Zastávka v této poloze nabídne přímou obsluhu obytné zástavbě v oblasti Balabenky. V přímé 
docházkové vzdálenosti se nachází také ZŠ Na Balabence a Centrální dispečerské pracoviště Praha 
SŽDC.  

Obrázek 9: Zastávka příměstské železnice v Mnichově (ilustrační foto) 
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Klíčová pro umístění zastávky v této poloze je však kvalitní přestupní vazba na tramvaj ve směru 
na Vysočany ulicí Sokolovskou a velmi dobré dopravní napojení Palmovky jako nejvýznamnějšího 
přestupního uzlu v oblasti. Kromě velmi krátké vzdálenosti (jen jedna zastávka) a vysokého počtu 
tramvajových spojů vedených v této relaci hovoří ve prospěch zastávky Balabenka také přímá obsluha 
zastávek v ulici Na Žertvách, které lépe navazují na autobusové nádraží. Také obsluha ve směru Prosek 
– Letňany by tedy byla v této variantě atraktivnější.  

V případě autobusové linky přes Spojovací do Horních Počernic a Běchovic by bylo vhodné zřídit 
zastávku přímo v rámci přestupního uzlu Balabenka, především kvůli možnosti kvalitní obsluhy 

nedalekého Gymnázia J. Seiferta, které tato autobusová linka obsluhuje. V takovém případě lze 
do dopravního potenciálu zastávky zahrnout i obytnou zástavbu v oblasti Vysočanského náměstí. 

Z hlediska železniční vazby nabídne zastávka možnost cestování tzv. Městskou linkou S 41 vedené 
v současné době z Roztok u Prahy do stanice Praha – Libeň, o víkendech pokračující také do stanice 
Praha – Hostivař. Od prosince 2018 pak bude tato linka pod novým číslem S 49 zajíždět do Hostivaře 
i v pracovní dny. V dlouhodobém horizontu lze očekávat další rozvoj této linky, kterému dnes brání 
především chybějící přesmyk v Libni. K možnostem zvýšení atraktivity linky patří také případné zřízení 
zastávky s přestupní vazbou na metro trasy A ve stanici Depo Hostivař. 

Celkově lze předpokládat, že zastávka v poloze na Balabence nabídne cestujícím dopravu ve směru 
na severozápad do Roztok u Prahy, případně s přestupem do Kralup nad Vltavou. V opačném směru by 
její přínos spočíval především v rychlém spojení do Hostivaře s možností přestupu dále směrem 
na Říčany a Benešov.  

1.6 Dopravní potenciál zastávky U Kříže 
V docházkové vzdálenosti od zastávky se kromě obytné zástavby nachází v těsné blízkosti také komplex 
soukromých škol: Gymnázium a ZŠ PORG, Soukromá vysoká škola ekonomických studií a Vysoká škola 
regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. a Úřad městské části Praha 8. Ve velmi dobré 
dostupnosti s využitím tramvaje se pak nachází další budovy Úřadu městské části Praha 8, Gymnázium 
U Libeňského zámku, dvě budovy ZŠ B. Hrabala, poliklinika Anděl a nemocnice Na Bulovce.  

Obrázek 10: Železniční síť Prahy stávající (vlevo) a oficiálně plánovaná (vpravo) 

 Ukazuje možná místa vzniku nových zastávek. Nejedná se o odborný názor zpracovatele (např. způsob napojení letiště) 
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Zatímco spojení na přestupní uzel Palmovka je z lokality u Kříže o trochu delší (avšak stále atraktivní), 
nabízí tramvajová trať v opačném směru napojení Bulovky a částečně Kobylis (kde již konkuruje spojení 
metrem na Holešovice). Perspektivní by mohlo být zavedení nové linky mikrobusu Menclovou, 
Štorchovou, Voctářovou a Zenklovou ulicí, která by mohla přirozeně končit u nově vzniklé železniční 
zastávky a nabídla by dopravní napojení dnes neobsluhované oblasti bývalých doků, ve které vznikly 
nové rezidenční domy, dnes špatně dostupnému supermarketu Kaufland i vznikající nové výstavbě 
v okolí Voctářovy ulice. 

Z hlediska železničního spojení je i zastávka v lokalitě U Kříže obsluhována městskou linkou S 41 a nabízí 
tak shodný potenciál a možnosti rozvoje, které už byly vyjmenovány u varianty zastávky na Balabence. 
Navíc však je tudy směrována také linka S4 nabízející přímé spojení do Kralup nad Vltavou. Jedná se sice 
o výlukový stav způsobený probíhající opravou Negrelliho viaduktu, avšak v případě zřízení zastávky U 
Kříže by jistě bylo vhodné zvážit navýšení rozsahu dopravy v normálním stavu, např. zkrácení intervalu 
linky S41 na 15 minut.  

Další zvýšení nabídky rychlého železničního spojení lze očekávat v souvislosti se Strategií metropolitní 
železnice, kterou Rada hlavního města Prahy schválila 4. září 2018. Plánované zavádění nových 
vlakových linek, jakož i výstavba tzv. Nového spojení 2, které z dokumentu vyplývají, mohou nabídnout 
nové atraktivní cíle i cestujícím ze zastávky U Kříže. Samotná výstavba zastávky je pak (bez ohledu 
na zvolenou variantu) také součástí schválené strategie a zapadá tak do koncepčního rozvoje městské 
železnice na území Prahy a Středočeského kraje. 

 

1.7 Analýza časové dostupnosti 
V Praze se nachází 1 383 zastávek Pražské integrované dopravy a systém skýtá obrovské množství 
kombinací linek a přestupů. V rámci studie byla provedena podrobná analýza časové dostupnosti, která 
zobrazuje časovou dostupnost do 115 vybraných zastávek MHD v Praze vzhledem k zamýšleným 
zastávkám U Kříže a Balabenka. Ke každé vybrané lokalitě je zhotovena mapa dostupnosti stávajícího 
spojení a také mapa s využitím navrhované zastávky. Na základě těchto map je zhotovena porovnávací 
mapa, která zobrazuje časovou úsporu. 

Vstupní data 
Silniční síť – získaná z Open street map 
Cestní síť – ručně doplněná v oblastech zastávek 
Zastávky MHD – získány ručním sběrem z webu www.mapy.cz a Open street map 
Jízdní řády – cestovní doby získané z webu http://jizdnirady.idnes.cz/pid/spojeni/ 

Hranice Katastrálních území a data o hustotě zalidnění - ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016 

Zpracování dat 
Od každé vybrané zastávky byla určena střední cestovní doba do následujících zastávek: U Kříže, 
Balabenka, Palmovka, Praha – Libeň, Praha – Holešovice. Jízdní časy se také zjišťovaly do zastávek, 
které leží na trase městské linky z Libně do Hostivaře: Černokostelecká, Depo Hostivař a Nádraží 
Hostivař. Počítá se zde s půlhodinovým intervalem spojů linky z Roztok u Prahy do Prahy – Hostivaře 
a také je zde zahrnuta plánovaná zastávka Praha – Depo Hostivař. U všech případů se zjišťovaly střední 
doby jízdy a střední intervaly mezi spoji (včetně přestupu). 
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Analýza časové dostupnosti je vždy vztažena k některému významnému místu – např. zastávce MHD 
Křižíkova, Rokycanova a Tachovské náměstí, ale i k severnímu portálu karlínského pěšího tunelu. Studie 
počítá s tím, že v oblastech mimo docházkovou vzdálenost využije cestující i veřejnou dopravu. 
Cestující tedy vyjde z domova, půjde k zastávce MHD, nasedne na dopravní prostředek a při cestě může 
i přestoupit a poté z příslušné MHD stanice půjde do svého cíle. Silniční síť je zde využívána pouze jako 
cestní síť – cestující po ní dorazí k zastávce MHD a poté od zastávky MHD do svého cíle. 

Pomocí jízdního řádu IDOS byl zjištěn nejkratší cestovní čas v ranní špičce a také interval mezi odjezdy 
jednotlivých spojů či jejich přestupních kombinací. Pokud se jednotlivé intervaly výrazněji lišily, byla 
tato skutečnost zaznamenána. Jednalo se například o případy, že spoje odjížděly v: 7:00, 7:05 a 7:20. 
Interval byl v tomto případě zvolen 10 minut a jako nepravidelný. Nutno poznamenat, že Praha naskýtá 
velmi mnoho přestupních kombinací a cestovních variant, proto mohou zdrojová data vykazovat 
drobné nepřesnosti. Cestovní doba se určila výpočtem:  

tc = t + k * i + p 

tc – celková cestovní doba 
t – jízdní doba 
k – koeficient pravidelnosti intervalu  
     - k = 0.5 – pravidelný interval 
     - k = 0.75 – nepravidelný interval 
i – průměrný interval mezi spoji 
p – přestupní čas z dopravního prostředku na vlak 

 

Informace o celkových jízdních dobách spolu se souřadnicemi MHD zastávek a komunikacemi byly 
vloženy do GIS systému. Rychlost chůze byla nastavena na konstantní rychlost 4 km/h.  

Z bodové mřížky o pravidelném intervalu 50 m pokrývající celý prostor Prahy byly odstraněny body 
s dostupností více než 20 minut pěší chůzí od nejbližší zastávky MHD. Pro zbylé body se počítala časová 
dostupnost. Následně byly výsledky pro jednotlivé polohy zastávky kartograficky zpracovány 
do přiložených map.  

Analýzu doplňuje také podrobná mapa docházkové vzdálenosti železničních zastávek Balabenka 
a U Kříže. 

Interpretace map porovnání časové dostupnosti se zastávkou a bez projektu 

 Balabenka – Oblast v okolí plánované železniční zastávky Balabenka je napojena tramvajovým 
spojením na metro B – Palmovka a Českomoravská a také se nachází 4 minuty jízdy tramvají 
ze železniční stanice Praha – Libeň, která je významným přestupním uzlem pro vlakové linky S, 
ale i dálkových vlaků. Zastávka Balabenka bude těžit především z městské linky, která bude 
od grafikonu 2019 jezdit z Roztok u Prahy až do Prahy – Hostivaře. Na mapě zobrazující přínosy 
projetu lze spatřit, že cestující, kteří využijí tuto linku, se dostanou na Balabenku o 5-15 minut 
dříve. Hlavní dopad je především na jihovýchodní část Prahy, ale také na oblast Holešovic, 
Podbaby, ale i Kobylis či Bohnic.  

 U Kříže – zastávka U Kříže je vzdálenější od stanice metra Palmovka než Balabenka. Zároveň je 
také výrazně více vzdálená od železniční zastávky Praha – Libeň. Kromě jihovýchodní části 
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Prahy, kde můžeme pozorovat nejvyšší přínos (zkrácení jízdní doby o 15–22 minut), je také 
poloha zastávky výhodná pro zastávky ležící na trati Praha – Kolín s přestupem v Praze – Libni. 
Časové úspory se zde pohybují mezi 5 až 15 minutami. Až 10minutové zlepšení jízdní doby lze 
očekávat pro zastávky Praha – Holešovice a Praha – Podbaba. V případě zastávky U Kříže je 
možné také zastavování vlaků od Kralup, což přináší úsporu v tomto směru ve výši 10 - 20 minut 
pro přímou spádovou oblast zastávky. Pro oblast Palmovky nabízí toto řešení stále atraktivní 
úsporu ve výši 5 – 15 minut. 

  

 
Tabulka 1: Rozdíl v cestovních dobách stávající stav vs. se zastávkou U Kříže 
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Tabulka 2: Rozdíl v cestovních dobách stávající stav vs. se zastávkou Balabenka 
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Obrázek 11: Přestup z vlaku na autobus a tramvaj v Dobbritz, Drážďany (ilustrační foto: P. Vilgus)  
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Obrázek 12: Ilustrační obrázek: zastávka vlakotramvaje v Brettenu u Karlsruhe  
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Tabulka 3: Počty obyvatel v jednotlivých izochronách a celkem 
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2. Projednání s veřejností 
Výše uvedené analýzy byly vstupem pro projednání záměru s veřejností, které bylo ve spolupráci 
se zadavatelem uspořádáno 11.6.2018 v Komunitním centru a zahradě Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 
Praha 8 – Libeň. 

Cílem veřejného projednání byla kromě samotného představení záměru možného vzniku nových 
železničních zastávek v lokalitách U Kříže a na Balabence především diskuze s obyvateli Praha 8 i dalšími 
občany konkrétního umístění zastávky či zastávek – možnosti napojení na stávající městský prostor a 
potenciál spojený se vznikem zastávky. 

2.1 Lokalita U Kříže 
Byla zmíněna studie, na jejímž podkladě byla v roce 2005 zastávka zanesena do územního plánu, 
nicméně v poloze bez přímé vazby na tramvajovou trať. Jako hlavní projektová varianta byla 
představena možnost zastávky na západ od mostu přes Zenklovu ulici (dále bude označována jako 
Varianta 1).  

V diskusi byla vznesena otázka umístění zastávky dál od domů (zejména z obav z hluku ze zastavujících 
a stojících vlaků), blíže k žst. Praha-Libeň. Varianta, která reagovala na tento návrh, spočívá v umístění 
na východ od Zenklovy ulice na estakádu holešovické přeložky. Ta bude dále označována jako 
Varianta 2. 

Závěrem této části diskuse bylo, že účastníci projednání o zastávku mají zájem, případně jim nevadí. 
Podstatné je, aby nevznikla nepřiměřená hluková zátěž, ať z vlaků nebo informačních hlášení 
pro cestující. Větší počet zúčastněných v diskusi preferuje polohu s vazbou na tramvajovou trať v ulici 
Zenklova.  

Většinově účastníci též podporovali rozvoj veřejné dopravy obecně. 

 
Obrázek 13: Veřejné projednání záměru 

2.2 Lokalita Balabenka 
Zpracovatel vysvětlil, že zřízení zastávky na atraktivním místě – např. na mostě nad ulicí Na Žertvách – 
naráží na celou řadu problémů prostorových a technických (výška tratě nad terénem cca 40 metrů, 
nedostatečný prostor mezi kolejemi). Rovněž nelze vyloučit negativní dopad na kapacitu trati. 
Primárně se proto zatím zastávka prověřuje pouze u trati Praha-Libeň – Praha-Holešovice. Z tohoto 
prověřování následně vzešla varianta u mostu nad Sokolovskou ulicí u CDP SŽDC – toto řešení je 
označeno jako varianta Balabenka. 
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Oblast křížení trati s ulicí Sokolovskou není dle názoru některých diskutujících tolik atraktivní 
pro přímou obsluhu (pěší docházku) jako lokalita U Kříže. 

V případě, že by měla být na traťovém úseku Praha-Holešovice – Praha-Libeň zřízena pouze jedna 
zastávka, pak je preference lokality U Kříže. 

*** 

Kompletní záznam z veřejného projednání je k dispozici na https://www.praha8.cz/file/cMY/2018-06-
11-Zapis-z-verejneho-projednani-Liben.pdf a zároveň je zařazen do dokladové části studie. 

 

 

 
Obrázek 14: Přestupní uzel Feldmoching v Mnichově (ilustrační foto) 
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3. Stavební řešení 
Nově navržená zastávka Praha-U Kříže je situována na Holešovické přeložce v blízkosti křížení s ulicí 
Zenklova se zajištěním přestupu na tramvajové linky.  Byly navrženy dvě varianty: první na náspu mezi 
mosty nad Zenklovou ulicí a ulicí Primátorskou (Varianta 1) a druhá na estakádě přes údolí Rokytky 
(Varianta 2). 

Technicky možná je dále poloha v km 2,5 u nadjezdu ulice Bulovka. Zde je trať v přechodnicích 
a oblouku s poloměrem 500 m a převýšením 102 mm. V přiměřené docházkové vzdálenosti je zde 
pouze Nemocnice Na Bulovce, která je lépe dostupná tramvají na Zenklově ulici. Z tohoto důvodu 
nebyla ve studii tato zastávka řešena. 

Kromě této polohy byla prověřována varianta zřízení zastávky ve variantě Balabenka s možností 
přestupu v oblasti křižovatky Sokolovská a Českomoravská. 

Ve všech případech je délka nástupiště 100 m. Toto je v souladu s dokumentem Strategie rozvoje 
pražské metropolitní železnice, který stanovuje: „Důležitým parametrem železničních stanic a zastávek 
je délka nástupní hrany pro příměstskou a městskou železnici. Standardní nástupní hrana na 
významných radiálních tratí je minimálně 200 m dlouhá, u ostatních regionálních a tangenciálních tratí 
minimálně 100 m dlouhá, pokud lokální charakter provozu nevyžaduje/neumožňuje odlišné řešení.“ [1] 

3.1 Varianta č. 1 
Zastávku délky 100 m lze umístit na násep mezi mosty bez zásahu do jejich konstrukce. Poloha 
nástupiště je částečně v přechodnici a částečně v přímé. Maximální převýšení na začátku nástupiště je 
80 mm. Před výstavbou doporučujeme provést rekonstrukci koleje. Současný stav železničního svršku 
je z roku 1992 (kolej č. 92) a 1993 (kolej č. 91). Kolejnice S49 na pražcích SB8. 

Nástupiště má nástupní hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice z prefabrikátů H130 
s  předsazenou tvárnicí z recyklované pryže pro tlumení hluku. 

Přístup na nástupiště je u koleje č. 91 provedeno křížem rampami na upraveném terénu z ulice 
Zenklovy a Primátorské. Mezi horní částí ramp je zřízeno pobytové schodiště. Pro přímý přístup do 
Zenklovy ulice je zřízeno další schodiště.  

U koleje č. 92 (severní strana) je rampa ve směru do Zenklovy ulice. U konce nástupiště je schodiště 
do úrovně pod most v Zenklově ulici. Cca ve středu nástupiště je schodiště ve směru do Lindnerovy 
ulice doplněné přechodem pro chodce přes Kandertovu ulici. 

Celkové investiční náklady činí 80 mil. Kč 

 

 

 

 

 

 

Vizualizace: Ing. arch. Václav Brejška
PRO CEDOP s.r.o.





Varianta Cenová úrove Investiní úsek 1

 2018 název
Investiní 

podúsek 1a

Zpracoval Datum Pozn.: od km Staniení od 407,550
do km do 408,600

Profese Podskupina .ádku Položka m.j sazba (mil.K/m.j) 0,000 m.j. K mil. K
A07 TZZ - jednokolejná tra km trat 1,850000 0 1,00 0,000

A08 TZZ - dvoukolejná tra km trat 3,100000 1 1 1,00 3,100

A09 PZZ - jednokolejná tra ks 4,800000 0 1,00 0,000

A10 PZZ - dvoukolejná tra ks 5,700000 0 1,00 0,000

A11 DOZ žst. 4,500000 0 1,00 0,000

A12 ETCS km trat 3,800000 0 1,00 0,000

A13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A15 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

A17 Individuální kalkulace mil. K 0,000

A18 Dodatené paušáln kalkulované položky % 0,00 1,00 0,000

CELKEM 3,100

B01 Místní radiový systém žst. 1,800000 0 1,00 0,000

B02 Sdlovací zaízení ve stanici - uzlové stanice ks 12,000000 0 1,00 0,000

B03 Sdlovací zaízení ve stanici - mezilehlé stanice ks 5,000000 0 1,00 0,000

B04 Sdlovací zaízení v zastávce ks 0,500000 1 1 1,00 0,500

B05 Sdlovací informaní zaízení ve stanici ks nástupišt 3,000000 0 1,00 0,000

B06 Sdlovací informaní zaízení v zastávce ks nástupišt 0,500000 2 2 1,00 1,000

B07 Sdlovací zaízení v trati (TRS,...) km trat 0,750000 0 1,00 0,000

B08 Sdlovací zaízení v trati (GSM-R) km trat 2,400000 0 1,00 0,000

B09 Sdlovací zaízení v tunelu km trat 4,750000 0 1,00 0,000

B10 Traový sdlovací kabel km trat 2,200000 1 1 1,00 2,200

B11 Peložka závsného optického kabelu (kabel DT) km trat 1,800000 0 1,00 0,000

B12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

B16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

B17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,370

CELKEM 4,070

D01 Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.) m3 OP 0,001000 0 1,00 0,000

D02 Eskalátory ks 1,900000 0 1,00 0,000

D03 Výtahy ks 1,500000 0 1,00 0,000

D04 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

D05 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

D06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

D07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

D08 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,000

CELKEM 0,000

E01 Demontáž koleje (betonové pražce) m koleje 0,003300 200 200 1,00 0,660

E02 Demontáž koleje (devné pražce), výhybky m koleje 0,004500 0 1,00 0,000

E03 Kolej UIC 60, nová, štrkové lože m koleje 0,017500 200 200 1,00 3,500

E04 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, širá tra m koleje 0,035000 0 1,00 0,000

E05 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, tunel m koleje 0,034000 0 1,00 0,000

E06 Kolej S49, nová, štrkové lože m koleje 0,015800 0 1,00 0,000

E28 Propracování koleje v. úpravy GPK m koleje 0,007800 50 50 1,00 0,390

E29 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E30 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E31 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E32 Individuální kalkulace mil. K 0,000

E33 Individuální kalkulace mil. K 0,000

E34 Dodatené paušáln kalkulované položky % 0,00 1,00 0,000

CELKEM 4,550

F01 Konstrukní vrstvy ve stanici m koleje 0,004000 0 1,00 0,000

F02 Konstrukní vrstvy v trati m koleje 0,004200 200 200 1,00 0,840

F03 Konstrukní vrstvy v trati - PJD m koleje 0,010000 0 1,00 0,000

F04 Odtžení starých konstrukních vrstev m koleje 0,002200 200 200 1,00 0,440

F05 Výkopy m3 0,000750 0 1,00 0,000

F06 Násypy m3 0,000850 400 400 1,00 0,340

F07 Ozelenní tlesa m2 0,000150 800 800 1,00 0,120

F08 Odvodnní (zpevnný píkop) bm 0,001500 0 1,00 0,000

F09 Odvodnní (píkopové zídky) bm 0,009500 0 1,00 0,000

F10 Odvodnní (trativod) bm 0,002500 0 1,00 0,000

F16 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

F17 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

F18 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

F19 Individuální kalkulace mil. K 0,000

F20 Individuální kalkulace mil. K 0,000

F21 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,174

CELKEM 1,914

G01 Demontáž nástupišt m hrany 0,002500 0 1,00 0,000

G02 Nové nástupišt (nástupištní hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,020000 200 200 1,00 4,000

G03 Plochy železniních pejezd ks 0,700000 0 1,00 0,000

G04 Plochy železniních pechod ks 0,185000 0 1,00 0,000

G05 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

G06 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

G07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

G08 Individuální kalkulace mil. K 0,000

G09 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,400

CELKEM 4,400

H11 Nový podchod m2 0,115000 0 1,00 0,000

H12 Šikmý chodník m2 0,003000 0 1,00 0,000

H13 Schodišt ks 0,180000 4 4 1,00 0,720

H14 Rekonstrukce podchodu m2 0,050000 0 1,00 0,000

H15 Demolice stávajícího podchodu m2 0,009000 0 1,00 0,000

H16 Lávky pro pší m2 0,035000 0 1,00 0,000

H17 Návstní krakorec (pes 2 koleje) ks 1,250000 1 1 1,00 1,250

H18 Návstní lávka (pes 4 koleje) ks 3,000000 0 1,00 0,000

H19 Oprné a zárubní zdi (do 5 m výšky) m2 0,025000 0 1,00 0,000

H20 Oprné a zárubní zdi (nad 5 m výšky) m2 0,030000 120 120 1,00 3,600

H21 Oprné a zárubní zdi - rekonstrukce m2 0,010000 0 1,00 0,000

H22 Oprné a zárubní zdi - demolice m2 0,009500 0 1,00 0,000

H23 Obkladní zdi m2 0,017500 0 1,00 0,000

H24 Rezervní ádek 0 1,00 0,000
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H25 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

H26 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

H27 Individuální kalkulace mil. K 0,000

H28 Individuální kalkulace mil. K 0,000

H29 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,557

CELKEM 6,127

K04 Vozovka silnice III. tídy / místní komunikace m2 0,002450 0 1,00 0,000

K05 Parkovišt, zpevnné plochy m2 0,002300 0 1,00 0,000

K06 Chodník / stezka m2 0,002000 750 750 1,00 1,500

K07 Demolice vozovky / zpevnné plochy m2 0,001900 300 300 1,00 0,570

K08 Výkopy m3 0,000750 0 1,00 0,000

K09 Náspy m3 0,000800 4500 4500 1,00 3,600

K10 Silniní mosty a nadjezdy - nové m2 0,060000 0 1,00 0,000

K11 Silniní mosty a nadjezdy - demolice m2 0,020000 0 1,00 0,000

K12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

K16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

K17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,567

CELKEM 6,237

M08 Zastešení nástupiš m2 0,035000 600 600 1,00 21,000

M09 Pístešek m2 0,018000 90 90 1,00 1,620

M10 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M11 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M13 Individuální kalkulace mil. K 0,000

M14 Individuální kalkulace mil. K 0,000

M15 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 2,262

CELKEM 24,882

N01 Montáž trakního vedení, stejnosmrná soustava (stanice) km koleje 8,750000 0 1,00 0,000

N02 Montáž trakního vedení, stejnosmrná soustava (tra) km koleje 8,000000 0,5 0,5 1,00 4,000

N03 Montáž trakního vedení, stídavá soustava (stanice) km koleje 7,200000 0 1,00 0,000

N04 Montáž trakního vedení, stídavá soustava (tra) km koleje 6,600000 0 1,00 0,000

N05 Demontáž trakního vedení km koleje 1,100000 0,5 0,5 1,00 0,550

N06 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

N07 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

N08 Individuální kalkulace mil. K 0,000

N09 Individuální kalkulace mil. K 0,000

N10 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,455

CELKEM 5,005

O01 Osvtlení stanice (osvtlovací vže) ks vže 1,600000 0 1,00 0,000

O02 Osvtlení zastávky (osvtlovací stožáry) ks stožáru 0,300000 12 12 1,00 3,600

O03 Osvtlení tunel bm tunelu 0,004500 0 1,00 0,000

O08 Rozvody VN,NN žst. 3,500000 0 1,00 0,000

O09 Peložka NN, VN km 3,000000 0 1,00 0,000

O10 EOV v.j. 0,650000 0 1,00 0,000

O11 DOÚO ks ovl. jednotky 0,370000 0 1,00 0,000

O12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

O16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

O17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,360

CELKEM 3,960

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. K / ha 0,950000 0 1,00 0,000

P02 Zastavitelné území msta mil. K / ha 25,000000 0 1,00 0,000

P03 Zastavitelné území obce mil. K / ha 7,500000 0 1,00 0,000

P04 Mimo zastavné území mil. K / ha 1,500000 0 1,00 0,000

P05 Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace) mil. K 0,000

P06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

P07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Q01 Dokumentace stavby % 8,50 1,00 5,461

Q02 Przkumy, geodetické mení % 1,00 1,00 0,642

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 0,642

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 2,891

Q05 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Q06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Rezerva R01 REZERVA % 10,00 1,00 6,425

CELKEM 16,061

Zabezpeovací zaízení mil. K 3,100

Sdlovací zaízení mil. K 4,070

Silnoproudé rozvody a zaízení mil. K 3,960

Železniní svršek mil. K 4,550

Železniní spodek mil. K 1,914

Mosty, propustky, zdi mil. K 6,127

Tunely mil. K 0,000

Komunikace a zpevnné plochy mil. K 6,237

Trakce mil. K 5,005

Inženýrské sít (trubní vedení, kabelovody) mil. K 0,000

Pozemní stavby, nástupišt a pístešky mil. K 29,282

Objekty ochrany životního prostedí mil. K 0,000

Náklady realizace mil. K 64,245

Pípravná a projektová dokumentace, przkumy mil. K 6,103

Výkupy pozemk a nemovitostí mil. K 0,000

Technická asistence, propagace mil. K 0,642

Technický dozor mil. K 2,891

REZERVA mil. K 6,425

Celkové investiní náklady mil. K 80,306

D.1 Železniní zabezpeovací zaízení mil. K 3,100
D.2 Železniní sdlovací zaízení mil. K 4,070
D.3 Silnoproudá technologie vetn DT mil. K 0,000
D.4 Ostatní technologická zaízení mil. K 0,000
E.1 Inženýrské objekty mil. K 23,228
E.2 Pozemní stavební objekty mil. K 24,882
E.3 Trakní a energetická zaízení mil. K 8,965

km 1,050

mil. K / km trat 76,482

Vedlejší náklady 
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Trakní zaízení

Pozemní stavební 
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Pozemní komunikace
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Rekapitulace náklad 
pro výpoet CBA

Délka trat

Výkupy pozemk a 
nemovitostí

Ostatní náklady na 
pípravu

Kontrolní rozdlení 
náklad dle smrnice                                                                   
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Obrázek 16: Možná poloha zastávky U Kříže (varianta na estakádě) 

3.2 Varianta č. 2 
Tato varianta je situována na estakádu přes údolí Rokytky. Estakáda je v oblouku o poloměru 350/354 
m s převýšením koleje 131/128 mm. V případě zřízení zastávky by bylo nutné snížit převýšení na 90 
mm. Traťová rychlost 80 km/h by byla zachována pouze pro vlaky využívající nedostatek převýšení 130 
mm. Pro vlaky s dovoleným nedostatkem převýšení 100 mm by byla snížena rychlost na 75 km/h. 
Předchozí úsek ze žst Libeň do odbočky Rokytka má traťovou rychlost jen 60 km/h a spojovací koleje 
z odb. Balabenka s traťovou rychlostí 80 km/h využívají převážně vlaky a jednotky s povoleným 
nedostatkem převýšení 130 mm. Snížení převýšení tak prakticky neomezuje projíždějící vlaky. 

Mostní konstrukce je tvořena betonovými předpjatými nosníky PSKT 30 s chodníkovou konzolou KO1. 
Pro výstavbu nástupiště je nutné navrhnout ocelovou konstrukci, která by nahradila chodníkové 
konzoly a současně vytvořila pochozí plochu nástupiště. Náhrada betonových konzol a zúžení vany 
pro štěrkové lože by snížila zatížení hlavních nosníků. Z tohoto důvodu předpokládáme vyhovující 
posouzení nosníků PSKT. Nosníky a nové zakončení vany štěrkového lože bude opatřeno novou izolací. 

Nástupiště mají nástupní hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Ocelová konstrukce bude 
doplněna tvárnicí z recyklované pryže pro tlumení hluku. 

Přístup na nástupiště je schodišti a výtahy ze Zenklovy ulice, případně výtahy do údolí Rokytky 
s napojením chodníkem do ulice U Libeňského pivovaru. 

Celkové investiční náklady činí 92 mil. Kč.  





Varianta Cenová úrove Investiní úsek 1

 2018 název
Investiní 

podúsek 1a

Zpracoval Datum Pozn.: od km Staniení od 407,550

do km do 408,600

Profese Podskupina .ádku Položka m.j sazba (mil.K/m.j) 0,000 m.j. K mil. K
A07 TZZ - jednokolejná tra km trat 1,850000 0 1,00 0,000

A08 TZZ - dvoukolejná tra km trat 3,100000 0 1,00 0,000

A09 PZZ - jednokolejná tra ks 4,800000 0 1,00 0,000

A10 PZZ - dvoukolejná tra ks 5,700000 0 1,00 0,000

A11 DOZ žst. 4,500000 0 1,00 0,000

A12 ETCS km trat 3,800000 0 1,00 0,000

A13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A15 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

A16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

A17 Individuální kalkulace mil. K 0,000

A18 Dodatené paušáln kalkulované položky % 0,00 1,00 0,000

CELKEM 0,000

B01 Místní radiový systém žst. 1,800000 0 1,00 0,000

B02 Sdlovací zaízení ve stanici - uzlové stanice ks 12,000000 0 1,00 0,000

B03 Sdlovací zaízení ve stanici - mezilehlé stanice ks 5,000000 0 1,00 0,000

B04 Sdlovací zaízení v zastávce ks 0,500000 1 1 1,00 0,500

B05 Sdlovací informaní zaízení ve stanici ks nástupišt 3,000000 0 1,00 0,000

B06 Sdlovací informaní zaízení v zastávce ks nástupišt 0,500000 2 2 1,00 1,000

B07 Sdlovací zaízení v trati (TRS,...) km trat 0,750000 0 1,00 0,000

B08 Sdlovací zaízení v trati (GSM-R) km trat 2,400000 0 1,00 0,000

B09 Sdlovací zaízení v tunelu km trat 4,750000 0 1,00 0,000

B10 Traový sdlovací kabel km trat 2,200000 1 1 1,00 2,200

B11 Peložka závsného optického kabelu (kabel DT) km trat 1,800000 0 1,00 0,000

B12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

B15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

B16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

B17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,370

CELKEM 4,070

D01 Základní technologické vybavení budov (EPS, EZS, MAR, SHZ atd.) m3 OP 0,001000 0 1,00 0,000

D02 Eskalátory ks 1,900000 0 1,00 0,000

D03 Výtahy ks 1,500000 4 4 1,00 6,000

D04 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

D05 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

D06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

D07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

D08 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,600

CELKEM 6,600

E01 Demontáž koleje (betonové pražce) m koleje 0,003300 240 240 1,00 0,792

E02 Demontáž koleje (devné pražce), výhybky m koleje 0,004500 0 1,00 0,000

E03 Kolej UIC 60, nová, štrkové lože m koleje 0,017500 0 1,00 0,000

E04 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, širá tra m koleje 0,035000 0 1,00 0,000

E05 Kolej UIC 60, nová, PJD sjízdná, tunel m koleje 0,034000 0 1,00 0,000

E06 Kolej S49, nová, štrkové lože m koleje 0,015800 0 1,00 0,000

E26 Rekonstrukce železniního svršku m koleje 0,016300 0 1,00 0,000

E27 Regenerace koleje v. úpravy GPK m koleje 0,010500 240 240 1,00 2,520

E28 Propracování koleje v. úpravy GPK m koleje 0,007800 50 50 1,00 0,390

E29 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E30 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E31 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

E32 Individuální kalkulace mil. K 0,000

E33 Individuální kalkulace mil. K 0,000

E34 Dodatené paušáln kalkulované položky % 0,00 1,00 0,000

CELKEM 3,702

G01 Demontáž nástupišt m hrany 0,002500 0 1,00 0,000

G02 Nové nástupišt (nástupištní hrana 550 mm nad TK) m hrany 0,020000 200 200 1,00 4,000

G03 Plochy železniních pejezd ks 0,700000 0 1,00 0,000

G04 Plochy železniních pechod ks 0,185000 0 1,00 0,000

G05 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

G06 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

G07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

G08 Individuální kalkulace mil. K 0,000

G09 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,400

CELKEM 4,400

H01 Nový železniní most - rozptí do 40 m m2 0,075000 0 1,00 0,000

H02 Nový železniní most - rozptí nad 40 m, estakáda m2 0,095000 0 1,00 0,000

H03 Rekonstrukce železniního mostu m2 0,060000 0 1,00 0,000

H04 Železniní most - úprava m2 0,040000 600 600 1,00 24,000

H05 Železniní most - úprava most s pesypáním m2 0,045000 0 1,00 0,000

H06 Železniní most - demolice m2 0,020000 0 1,00 0,000

H07 Mostní provizoria m2 0,025000 0 1,00 0,000

H08 Nový propustek m2 0,070000 0 1,00 0,000

H09 Rekonstrukce propustku m2 0,045000 0 1,00 0,000

H10 Demolice propustku m2 0,005000 0 1,00 0,000

H11 Nový podchod m2 0,115000 0 1,00 0,000

H12 Šikmý chodník m2 0,003000 0 1,00 0,000

H13 Schodišt ks 0,180000 3 3 1,00 0,540

H14 Rekonstrukce podchodu m2 0,050000 0 1,00 0,000

H15 Demolice stávajícího podchodu m2 0,009000 0 1,00 0,000

H24 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

H25 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

H26 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

H27 Individuální kalkulace mil. K 0,000

H28 Individuální kalkulace mil. K 0,000

H29 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 2,454

CELKEM 26,994

K04 Vozovka silnice III. tídy / místní komunikace m2 0,002450 0 1,00 0,000

K05 Parkovišt, zpevnné plochy m2 0,002300 0 1,00 0,000

K06 Chodník / stezka m2 0,002000 200 200 1,00 0,400

K07 Demolice vozovky / zpevnné plochy m2 0,001900 0 1,00 0,000

K08 Výkopy m3 0,000750 0 1,00 0,000

K09 Náspy m3 0,000800 300 300 1,00 0,240
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Obrázek 17: Lokalita U Kříže - začátek estakády nad Zenklovou ulicí 

Výluky v obou variantách 

Při výluce koleje č. 91 je jednokolejný provoz v úseku odb. Balabenka – žst. Praha-Holešovice. Výluka 
koleje č. 92 znamená jednokolejný provoz celého úseku mezi žst. Praha hlavní nádraží a Praha-
Holešovice, což vyvolá zásadní omezení a potřebu náhradní dopravy metrem linky C mezi stanicemi 
Hlavní nádraží a Nádraží Holešovice. 

Pro většinu prací na estakádě bude potřeba výluka pouze jedné koleje. Osazování ocelové konstrukce 
bude v nočních výlukách kolejovým jeřábem ze sousední koleje. 

3.3 Varianta Balabenka 
Na Balabence u CDP (centrální dispečerské pracoviště) SŽDC je jediný možný prostor pro přístup pěších. 
V prostoru je však situováno napájení trakčního vedení a začátek zhlaví žst. Praha-Libeň. Z několika 
návrhů s úpravami části zhlaví a výtažné koleje je technicky a provozně reálné umístit nástupiště 
v koleji č. 1, kde je dostatečná délka koleje bez výhybek s předpisovým odstupem od napájení trakčního 
vedení. U koleje č. 2 lze zřídit nástupiště za předpokladu přeložky koleje do Vysočan s novým mostem 
přes Sokolovskou ulici a přemístění napájení TV. Tato varianta by byla velmi nákladná. Další možnost 
zřízení nástupiště u vysočanské koleje a doplnění kolejovou spojku do koleje č. 2 směr Holešovice 
neumožňuje národní norma ČSN 73 6360 – vložení výhybky do vzestupnice. V tomto případě by muselo 
dojít k přemístění napájení TV. 

Investičně přiměřené řešení je nástupiště pouze u koleje č.1 a v km 0,650 vložit kolejovou spojku 
z koleje č. 1 do koleje č. 2 z výhybek 1:11-300 pro rychlost 50 km/h. Osová vzdálenost je zde cca 4,50m. 
Kromě snížení kapacity trati se zde naráží na malý poloměr oblouku – R=280 m. Nástupiště lze zřizovat 
v obloucích poloměru 600 (500-TSI EU) a vyšším, pro délku nástupišť do délky 100 m včetně je úleva 
na poloměr 300 m. Za současného právního stavu nelze udělit výjimku na poloměr nižší. 

 

 

 

 

K10 Silniní mosty a nadjezdy - nové m2 0,060000 0 1,00 0,000

K11 Silniní mosty a nadjezdy - demolice m2 0,020000 0 1,00 0,000

K12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

K15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

K16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

K17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,064

CELKEM 0,704

M08 Zastešení nástupiš m2 0,025000 600 600 1,00 15,000

M09 Pístešek m2 0,018000 90 90 1,00 1,620

M10 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M11 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

M13 Individuální kalkulace mil. K 0,000

M14 Individuální kalkulace mil. K 0,000

M15 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 1,662

CELKEM 18,282

N01 Montáž trakního vedení, stejnosmrná soustava (stanice) km koleje 8,750000 0 1,00 0,000

N02 Montáž trakního vedení, stejnosmrná soustava (tra) km koleje 8,000000 0,5 0,5 1,00 4,000

N03 Montáž trakního vedení, stídavá soustava (stanice) km koleje 7,200000 0 1,00 0,000

N04 Montáž trakního vedení, stídavá soustava (tra) km koleje 6,600000 0 1,00 0,000

N05 Demontáž trakního vedení km koleje 1,100000 0,5 0,5 1,00 0,550

N06 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

N07 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

N08 Individuální kalkulace mil. K 0,000

N09 Individuální kalkulace mil. K 0,000

N10 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,455

CELKEM 5,005

O01 Osvtlení stanice (osvtlovací vže) ks vže 1,600000 0 1,00 0,000

O02 Osvtlení zastávky (osvtlovací stožáry) ks stožáru 0,300000 12 12 1,00 3,600

O03 Osvtlení tunel bm tunelu 0,004500 0 1,00 0,000

O08 Rozvody VN,NN žst. 3,500000 0 1,00 0,000

O09 Peložka NN, VN km 3,000000 0 1,00 0,000

O10 EOV v.j. 0,650000 0 1,00 0,000

O11 DOÚO ks ovl. jednotky 0,370000 0 1,00 0,000

O12 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O13 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O14 Rezervní ádek 0 1,00 0,000

O15 Individuální kalkulace mil. K 0,000

O16 Individuální kalkulace mil. K 0,000

O17 Dodatené paušáln kalkulované položky % 10,00 1,00 0,360

CELKEM 3,960

P01 Zábor ZPF, PUPFL mil. K / ha 0,950000 0 1,00 0,000

P02 Zastavitelné území msta mil. K / ha 25,000000 0 1,00 0,000

P03 Zastavitelné území obce mil. K / ha 7,500000 0 1,00 0,000

P04 Mimo zastavné území mil. K / ha 1,500000 0 1,00 0,000

P05 Výkupy nemovitostí (individuální kalkulace) mil. K 0,000

P06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

P07 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Q01 Dokumentace stavby % 8,50 1,00 6,266

Q02 Przkumy, geodetické mení % 1,00 1,00 0,737

Q03 Technická asistence a propagace % 1,00 1,00 0,737

Q04 Technický dozor % 4,50 1,00 3,317

Q05 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Q06 Individuální kalkulace mil. K 0,000

Rezerva R01 REZERVA % 10,00 1,00 7,372

CELKEM 18,429

Zabezpeovací zaízení mil. K 0,000

Sdlovací zaízení mil. K 4,070

Silnoproudé rozvody a zaízení mil. K 10,560

Železniní svršek mil. K 3,702

Železniní spodek mil. K 0,000

Mosty, propustky, zdi mil. K 26,994

Tunely mil. K 0,000

Komunikace a zpevnné plochy mil. K 0,704

Trakce mil. K 5,005

Inženýrské sít (trubní vedení, kabelovody) mil. K 0,000

Pozemní stavby, nástupišt a pístešky mil. K 22,682

Objekty ochrany životního prostedí mil. K 0,000

Náklady realizace mil. K 73,717

Pípravná a projektová dokumentace, przkumy mil. K 7,003

Výkupy pozemk a nemovitostí mil. K 0,000

Technická asistence, propagace mil. K 0,737

Technický dozor mil. K 3,317

REZERVA mil. K 7,372

Celkové investiní náklady mil. K 92,146

D.1 Železniní zabezpeovací zaízení mil. K 0,000
D.2 Železniní sdlovací zaízení mil. K 4,070
D.3 Silnoproudá technologie vetn DT mil. K 0,000
D.4 Ostatní technologická zaízení mil. K 6,600
E.1 Inženýrské objekty mil. K 35,800
E.2 Pozemní stavební objekty mil. K 18,282
E.3 Trakní a energetická zaízení mil. K 8,965

km 1,050

mil. K / km trat 87,758

Trakní vedení

Ostatní
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Ostatní
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Ostatní
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náklad dle smrnice                                                                   
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Obrázek 17: Lokalita U Kříže - začátek estakády nad Zenklovou ulicí 

Výluky v obou variantách 

Při výluce koleje č. 91 je jednokolejný provoz v úseku odb. Balabenka – žst. Praha-Holešovice. Výluka 
koleje č. 92 znamená jednokolejný provoz celého úseku mezi žst. Praha hlavní nádraží a Praha-
Holešovice, což vyvolá zásadní omezení a potřebu náhradní dopravy metrem linky C mezi stanicemi 
Hlavní nádraží a Nádraží Holešovice. 

Pro většinu prací na estakádě bude potřeba výluka pouze jedné koleje. Osazování ocelové konstrukce 
bude v nočních výlukách kolejovým jeřábem ze sousední koleje. 

3.3 Varianta Balabenka 
Na Balabence u CDP (centrální dispečerské pracoviště) SŽDC je jediný možný prostor pro přístup pěších. 
V prostoru je však situováno napájení trakčního vedení a začátek zhlaví žst. Praha-Libeň. Z několika 
návrhů s úpravami části zhlaví a výtažné koleje je technicky a provozně reálné umístit nástupiště 
v koleji č. 1, kde je dostatečná délka koleje bez výhybek s předpisovým odstupem od napájení trakčního 
vedení. U koleje č. 2 lze zřídit nástupiště za předpokladu přeložky koleje do Vysočan s novým mostem 
přes Sokolovskou ulici a přemístění napájení TV. Tato varianta by byla velmi nákladná. Další možnost 
zřízení nástupiště u vysočanské koleje a doplnění kolejovou spojku do koleje č. 2 směr Holešovice 
neumožňuje národní norma ČSN 73 6360 – vložení výhybky do vzestupnice. V tomto případě by muselo 
dojít k přemístění napájení TV. 

Investičně přiměřené řešení je nástupiště pouze u koleje č.1 a v km 0,650 vložit kolejovou spojku 
z koleje č. 1 do koleje č. 2 z výhybek 1:11-300 pro rychlost 50 km/h. Osová vzdálenost je zde cca 4,50m. 
Kromě snížení kapacity trati se zde naráží na malý poloměr oblouku – R=280 m. Nástupiště lze zřizovat 
v obloucích poloměru 600 (500-TSI EU) a vyšším, pro délku nástupišť do délky 100 m včetně je úleva 
na poloměr 300 m. Za současného právního stavu nelze udělit výjimku na poloměr nižší. 
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Obrázek 18: Lokalita Balabenka - možná poloha zastávky nad Sokolovskou ulicí 

 

3.4 Shrnutí stavebního řešení 
Varianta Balabenka se i s ohledem na závěry projednání s dotčenými subjekty nadále nebude sledovat. 

Varianta 2 – estakáda vyžaduje doplňující návrh a specializované posouzení mostní konstrukce.  

Z hlediska realizace je nejjednodušší varianta č. 1, kde budou pro výstavbu použity běžně používané 
a schválené prvky. Umístění umožňuje dostatek prostoru pro zařízení staveniště s minimem omezení 
třetích subjektů. 

Propočty nákladů jsou vloženy do vzorového souboru SŽDC pro studie proveditelnosti. 

 

Zdroje:  

[1] TITTL, Lukáš, ZDERADIČKA, Marek, KŘÍBALA, Martin, Strategie rozvoje pražské metropolitní 
železnice [online]. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 2018. ISBN 978-80-87931-84-4. 
Dostupné z:  
http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/infr/strategie_rozvoje_prazske_metropolitni_ze
leznice_2018.pdf 
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4. Dopravně – technologické prověření 
S ohledem na závěry projednání s dotčenými subjekty byla dopravní technologie posouzena pouze 
pro zastávku U Kříže a pro její variantu 1. 

Zastávka je pro účely dopravní technologie umístěna v km 1,5 traťového úseku Praha-Libeň – Praha-
Holešovice. Návěstní krakorec s návěstidly Lc91a, Lc92a, S91b a S92b se předpokládá přemístit 
přibližně o 20-30 metrů blíže začátku tratě (tedy orientačně do km 1,435), nepředpokládají se přitom 
žádné změny závěrové tabulky nebo jiné úpravy funkce zabezpečovacího zařízení. 

Rozsah a skladba dopravy vychází z pravidelných tras dle GVD 2018, v segmentu regionální dopravy byl 
dále potvrzen ROPID jako ve výhledu nezměněný (po odečtení odklonových vlaků linky PID S4). Stávající 
počty pravidelných tras vlaků ND mezi 6. a 22. hodinou: 

 

Směr Pn NEx 
do Holešovic 7 13 
do Libně 8 16 

Tabulka 4: Počty nákladních vlaků mezi 6. a 22. hod 

 

V modelové dvouhodině provozu uvažujeme v denní době 1x Pn a 2x NEx v každém směru. 

Vlaky jsou zjednodušeně uvažovány dle následujících kategorií s těmito charakteristickými vlastnostmi: 

a) Regionální vlak: 100 m, trakčně dle elektrické jednotky (EJ) řady 640 
b) Dálkový vlak: 200 m, trakčně dle ř. 380 se soupravou 8 vozů Bmz 
c) Vlak Pn: 430 m, trakčně ř. 130 se soupravou 2000 t (směr Holešovice) / 1800 t (směr Libeň) 
d) Vlak NEx: 740 m, trakčně ř. 383 se soupravou 1800 t 

Vlaky nákladní dopravy jsou všechny zapracovány jako zastavující v obvodu seřaďovacího nádraží 
(seř. n.) v Praze-Libni (na 104. - 106. SK V=60 km/h) a projíždějící po hlavních staničních kolejích 
Holešovicemi. Vlaky osobní dopravy zastavují v Praze-Libni, Holešovicích a ve variantě projektové vlaky 
kategorie Os také U Kříže. Vlaky směr Praha hl. n. projíždí odb. Balabenka. 

V přiložených GVD je varianta Bez projektu (výchozí stav) zobrazena mezi 6. a 8. hodinou, zatímco 
projektová varianta (navrhovaný stav) mezi 16. a 18. hodinou. 

 

4.1 Výpočet následných mezidobí: 
Předpokládaná doba pobytu v Holešovicích pro vlaky Os: 1 min., pro vlaky R/Ex 2 min. Předpokládaná 
doba jízdy od rozjezdu u nástupiště směr Praha-Bubeneč do opuštění staniční koleje celým vlakem: 1 
min. (Os), resp. 1,3 min. (dálkové vlaky). S ohledem na snahu neprodlužovat jízdní doby snížením 
rychlosti do odbočky je žst. Praha-Holešovice uvažována jako zastávka. 
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4. Dopravně – technologické prověření 
S ohledem na závěry projednání s dotčenými subjekty byla dopravní technologie posouzena pouze 
pro zastávku U Kříže a pro její variantu 1. 

Zastávka je pro účely dopravní technologie umístěna v km 1,5 traťového úseku Praha-Libeň – Praha-
Holešovice. Návěstní krakorec s návěstidly Lc91a, Lc92a, S91b a S92b se předpokládá přemístit 
přibližně o 20-30 metrů blíže začátku tratě (tedy orientačně do km 1,435), nepředpokládají se přitom 
žádné změny závěrové tabulky nebo jiné úpravy funkce zabezpečovacího zařízení. 

Rozsah a skladba dopravy vychází z pravidelných tras dle GVD 2018, v segmentu regionální dopravy byl 
dále potvrzen ROPID jako ve výhledu nezměněný (po odečtení odklonových vlaků linky PID S4). Stávající 
počty pravidelných tras vlaků ND mezi 6. a 22. hodinou: 

 

Směr Pn NEx 
do Holešovic 7 13 
do Libně 8 16 

Tabulka 4: Počty nákladních vlaků mezi 6. a 22. hod 

 

V modelové dvouhodině provozu uvažujeme v denní době 1x Pn a 2x NEx v každém směru. 

Vlaky jsou zjednodušeně uvažovány dle následujících kategorií s těmito charakteristickými vlastnostmi: 

a) Regionální vlak: 100 m, trakčně dle elektrické jednotky (EJ) řady 640 
b) Dálkový vlak: 200 m, trakčně dle ř. 380 se soupravou 8 vozů Bmz 
c) Vlak Pn: 430 m, trakčně ř. 130 se soupravou 2000 t (směr Holešovice) / 1800 t (směr Libeň) 
d) Vlak NEx: 740 m, trakčně ř. 383 se soupravou 1800 t 

Vlaky nákladní dopravy jsou všechny zapracovány jako zastavující v obvodu seřaďovacího nádraží 
(seř. n.) v Praze-Libni (na 104. - 106. SK V=60 km/h) a projíždějící po hlavních staničních kolejích 
Holešovicemi. Vlaky osobní dopravy zastavují v Praze-Libni, Holešovicích a ve variantě projektové vlaky 
kategorie Os také U Kříže. Vlaky směr Praha hl. n. projíždí odb. Balabenka. 

V přiložených GVD je varianta Bez projektu (výchozí stav) zobrazena mezi 6. a 8. hodinou, zatímco 
projektová varianta (navrhovaný stav) mezi 16. a 18. hodinou. 

 

4.1 Výpočet následných mezidobí: 
Předpokládaná doba pobytu v Holešovicích pro vlaky Os: 1 min., pro vlaky R/Ex 2 min. Předpokládaná 
doba jízdy od rozjezdu u nástupiště směr Praha-Bubeneč do opuštění staniční koleje celým vlakem: 1 
min. (Os), resp. 1,3 min. (dálkové vlaky). S ohledem na snahu neprodlužovat jízdní doby snížením 
rychlosti do odbočky je žst. Praha-Holešovice uvažována jako zastávka. 
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3.1.1 Varianta BP 
Výpočet následných mezidobí směr Praha-Libeň ► Praha-Holešovice: 

1. vlak Os, 2. vlak Nex: 4,5 minuty 

 Nex může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Libně seř. n. za návěstidlo Lc92b: 3 min. 
o Činnost ZZ: 0,5 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Výprava vlaku: 1 min. 

 NEx může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,2 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 NEx může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 1,5 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 1,6 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 

1. vlak Os, 2. vlak Pn: 4,5 minuty 

 Pn může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Libně seř. n. za návěstidlo Lc92b: 3 min. 
o Činnost ZZ: 0,5 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Výprava vlaku: 1 min. 

 Pn může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,2 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 3,5 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 3,9 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 
 

1. vlak NEx, 2.vlak Os: 6 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
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o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 4,7 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,5 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,1 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 1,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 1,6 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 8 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 7,2 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 3,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy o 
tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 3,9 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2. vlak Ex: 2,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
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o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 4,7 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,5 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,1 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 1,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 1,6 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 8 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 7,2 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 3,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy o 
tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 3,9 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2. vlak Ex: 2,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
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o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b k Lc2: 1,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Vlak Ex je v prvním společně pojížděném oddílu o 0,4 min. rychlejší než Pn, třetí dílčí mezidobí 
se tedy o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Pn: 5 minut 

 Pn může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 4,9 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn jede od 2L (resp. 502L) k Lc92a o 0,4 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v místě vjezdu na odb. Rokytka (ke kterému je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Os, 2. vlak Ex: 4,5 minuty 

 Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,2 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os jede od 2L (resp. 502L) k Lc92a o 0,1 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v místě vjezdu na odb. Rokytka (ke kterému je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to více 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Os: 5,5 minuty 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 
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 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 4,9 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Vlak Os je v prvním společně pojížděném oddílu o 0,1 min. rychlejší než Ex, třetí dílčí mezidobí 
se tedy o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Ex: 5,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b k Lc2: 4,9 min. včetně zast. v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

Výpočet následných mezidobí směr Praha-Holešovice ► Praha-Libeň: 

1. vlak Os, 2. vlak Nex: 3 minuty 

 Nex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 NEx může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,2 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Pn: 3 minuty 

 Pn může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,1 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 
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 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 4,9 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Vlak Os je v prvním společně pojížděném oddílu o 0,1 min. rychlejší než Ex, třetí dílčí mezidobí 
se tedy o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Ex: 5,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b k Lc2: 4,9 min. včetně zast. v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

Výpočet následných mezidobí směr Praha-Holešovice ► Praha-Libeň: 

1. vlak Os, 2. vlak Nex: 3 minuty 

 Nex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 NEx může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,2 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Pn: 3 minuty 

 Pn může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,1 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 
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1. vlak NEx, 2.vlak Os: 3,5 minuty 

 Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem NEx 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 1,9 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,8 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 3 minuty 

 Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Pn 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,1 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

1. vlak Pn, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,6 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 
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1. vlak NEx, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,8 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,6 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Pn: 3,5 minuty 

 Vlak Pn může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,7 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,7 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Ex: 2,5 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,3 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Os: 3 minuty 

 Vlak Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
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1. vlak NEx, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,8 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,6 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Pn: 3,5 minuty 

 Vlak Pn může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,7 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,7 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Ex: 2,5 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,3 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Os: 3 minuty 

 Vlak Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
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o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,8 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,8 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

4.1.2 Varianta projektová 
Výpočet následných mezidobí směr Praha-Libeň ► Praha-Holešovice: 

1. vlak Os, 2. vlak Nex: 6 minut 

 Nex může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Libně seř. n. za návěstidlo Lc92b: 4,1 min. 
o Činnost ZZ: 0,5 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Výprava vlaku: 1 min. 

 NEx může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2,1 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 NEx může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 0,4 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 0,5 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 
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1. vlak Os, 2. vlak Pn: 6 minut 

 Pn může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Libně seř. n. za návěstidlo Lc92b: 4,1 min. 
o Činnost ZZ: 0,5 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Výprava vlaku: 1 min. 

 Pn může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2,1 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 2,4 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 2,8 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 
 

1. vlak NEx, 2.vlak Os: 6 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 4,7 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,5 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Výstraha) po uvolnění 2.SK vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 1,3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 1,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy o 
tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 1,6 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 8 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
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1. vlak Os, 2. vlak Pn: 6 minut 

 Pn může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Libně seř. n. za návěstidlo Lc92b: 4,1 min. 
o Činnost ZZ: 0,5 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Výprava vlaku: 1 min. 

 Pn může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2,1 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 2,4 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 2,8 min. pomaleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
projeví o to méně 
 

1. vlak NEx, 2.vlak Os: 6 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 4,7 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,5 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Výstraha) po uvolnění 2.SK vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 1,3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 1,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy o 
tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 1,6 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 8 minut 

 Os může odjet z Libně seř. n. po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 

                                                                                   
 
 

 

51 | 69 

 

o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 7,2 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Výstraha) po uvolnění koleje vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 1,3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Libně seř. n. k 2L o 3,4 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy o 
tento rozdíl zvětšuje 

 Druhý vlak jede z Libně k Lc92a o 3,9 min. rychleji než první, třetí dílčí mezidobí se tedy o tento 
rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2. vlak Ex: 2,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b k Lc2: 1,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Vlak Ex je v prvním společně pojížděném oddílu o 0,4 min. rychlejší než Pn, třetí dílčí mezidobí 
se tedy o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Pn: 5 minut 

 Pn může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 4,9 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 
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 Pn jede od 2L (resp. 502L) k Lc92a o 0,4 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v místě vjezdu na odb. Rokytka (ke kterému je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 

 

1. vlak Os, 2. vlak Ex: 4,5 minuty 

 Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 2,3 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 3,6 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os jede od 2L (resp. 502L) k Lc92a o 0,1 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
v místě vjezdu na odb. Rokytka (ke kterému je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to více 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Os: 4,5 minuty 

 Os může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92b (na náv. Výstraha) po uvolnění koleje vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92a za Lc22b: 0,9 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 92c (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b za Lc2: 4,9 min. včetně pobytu v Holešovicích 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Vlak Os je v prvním společně pojížděném oddílu o 0,1 min. rychlejší než Ex, druhé dílčí mezidobí 
se tedy o tento rozdíl zvětšuje 

 Vlak Os je k náv. Lc92b o 1 min. pomalejší než Ex, druhé dílčí mezidobí se tedy o tento rozdíl 
snižuje 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Ex: 5,5 minuty 

 Vlak Ex může vjet do obvodu Rokytka (na náv. Volno) po uvolnění koleje 92b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu Lc92b: 1,4 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 92b (na náv. Volno) po uvolnění 2.SK vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Lc92b k Lc2: 4,9 min. včetně zast. v Holešovicích 
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o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

Výpočet následných mezidobí směr Praha-Holešovice ► Praha-Libeň: 

1. vlak Os, 2. vlak Nex: 3,5 minuty 

 Nex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 NEx může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu HL: 2,8 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Pn: 4 minuty 

 Pn může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 3,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. (odhad, reálně dle počtu přestavovaných výhybek) 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Pn může odjet z 91c. koleje (na náv. Volno) po uvolnění traťové koleje do Libně vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c k HS do Libně: 2,8 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91d o 0,2 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak NEx, 2.vlak Os: 3,5 minuty 

 Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem NEx 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,1 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může odjet z 91c. koleje (na náv. Výstraha) po uvolnění po uvolnění traťové kol. 91b vlakem 
NEx 

o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S92b: 0,9 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,6 min. 
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o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 3 minuty 

 Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Pn 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může odjet z 91c. koleje (na náv. Výstraha) po uvolnění po uvolnění traťové kol. 91b vlakem 
Pn 

o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S92b: 1,0 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,3 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

1. vlak Pn, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,4 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Pn 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,6 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 
 

1. vlak NEx, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,2 min 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem NEx 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,8 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
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o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,1 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Pn, 2.vlak Os: 3 minuty 

 Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Pn 
o Jízdní doba 1. vlaku od odjezdu z Holešovic za návěstidlo S91b: 2,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,2 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Os může odjet z 91c. koleje (na náv. Výstraha) po uvolnění po uvolnění traťové kol. 91b vlakem 
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Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 
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o Dohlednost: 0,2 min. 
 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,6 min. pomaleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 

Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to méně 
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o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,7 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 

 

1. vlak Os, 2. vlak Ex: 4 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Os 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 3,6 min 
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o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Ex jede z Holešovic k Sc91c o 0,6 min. rychleji, dílčí mezidobí pro druhý oddíl se tedy 
Holešovicích (kam je traťové mezidobí vztaženo) projeví o to více 

 

1. vlak Ex, 2. vlak Os: 3 minuty 

 Vlak Os může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,8 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Os může vjet na kolej 91b (na náv. Výstraha) po uvolnění této koleje vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 0,9 min. 
o Činnost ZZ: 0,3 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 Druhý vlak jede z Holešovic k Sc91c o 0,5 min. rychleji než první, druhé dílčí mezidobí se tedy 
o tento rozdíl zvětšuje 
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1. vlak Ex, 2. vlak Ex: 3 minuty 

 Vlak Ex může odjet z Holešovic (na náv. Volno) po uvolnění koleje 91b vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku k návěstidlu S91b: 2,8 min 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 

 Ex může vjet na kolej 91b (na náv. Volno) po uvolnění zhlaví Rokytka vlakem Ex 
o Doba jízdy prvního vlaku od náv. Sc91c: 1,4 min. 
o Doba jízdy prvního vlaku kolem návěstidla: 0,4 min. 
o Činnost ZZ: 0,2 min. 
o Dohlednost: 0,2 min. 

 

4.2 Shrnutí následných mezidobí 
Níže uvedené tabulky zobrazují vypočítaná mezidobí pro jednotlivé směry, stavy a kombinace vlaků. 
Nevyplněná pole reprezentují případy, které nejsou v návrhových GVD použity.  

Var. BP  Var. Projektová 
           

Směr Libeň ► Holešovice  Směr Libeň ► Holešovice 
               

2. vlak Os Ex NEx Pn  2. vlak Os Ex NEx Pn 
1. vlak          1. vlak         

                     
Os X 4,5 4,5 4,5  Os X 4,5 6,0 6,0 
Ex 5,5 5,5 X 5,0  Ex 4,5 5,5 X 5,0 

NEx 6,0 X X X  NEx 6,0 X X X 
Pn 8,0 2,5 X X  Pn 8,0 2,5 X X 

           
Směr Holešovice ► Libeň  Směr Holešovice ► Libeň 
               

2. vlak Os Ex NEx Pn  2. vlak Os Ex NEx Pn 
1. vlak          1. vlak         

                     
Os X 2,5 3,0 3,0  Os X 4,0 3,5 4,0 
Ex 3,0 3,0 X 3,5  Ex 3,0 3,0 X 3,5 

NEx 3,5 3,0 X X  NEx 3,5 3,0 X X 
Pn 3,0 3,0 X X  Pn 3,0 3,0 X X 

Tabulka 5: Následná mezidobí pro variantu bez projektu a projektovou variantu 

Červená barva znázorňuje mezidobí, v důsledku stavby zastávky U Kříže prodloužená. Naopak ve směru 
do Holešovic se v případě jízdy Os za dálkovým vlakem pozitivně projeví možnost vjezdu na kolej 92b 
na návěst Výstraha (zelené políčko). 
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4.3 Posouzení kapacity  
Níže provádíme vybrané kapacitní výpočty dle předpokládané novelizace předpisu SŽDC D24: 

Normová hodnota pro Tobs. < 10 min. a speciální typ provozu (více než 90 % příměstské dopravy), vždy 
pro čtyř- resp. šestihodinovou špičku a pro delší časové období: 

 Sopt. = 0,75 (4 hod.); 0,70 (6 hod.); 0,60 (delší) - limitní hodnota pro rizikovou kvalitu provozu 
 Skrit. = 0,83 (4 hod.); 0,80 (6 hod.); 0,70 (delší) - lim. hodnota pro nevyhovující kvalitu provozu 

Normová hodnota pro Tobs. < 10 min. a standardní typ provozu, vždy pro čtyř- resp. šestihodinovou 
špičku a pro delší časové období: 

 Sopt. = 0,62 (4 hod.); 0,55 (6 hod.); 0,40 (delší) - limitní hodnota pro rizikovou kvalitu provozu 
 Skrit. = 0,75 (4 hod.); 0,70 (6 hod.); 0,60 (delší) - lim. hodnota pro nevyhovující kvalitu provozu 

 

S ohledem na orientačně rovnoměrné rozložení tras vlaků ND a neměnnému charakteru provozu linek 
regionální i dálkové dopravy v řešeném případě špičkové a celodenní ukazatele splývají. To znamená, 
že vypočítanou hodnotu je nutné porovnávat s limitní hodnotou pro celodenní posouzení. 

Kapacita koleje 91 („tratě“ směr odb. Rokytka), var. BP: 

 Následná mezidobí pro vlaky postupně dle času jejich odjezdu (2 hodiny): 
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 2,5 + 3 + 3 = 32,5 min. za 2 hodiny 

 So = 0,27 

Kapacita koleje 91 („tratě“ směr odb. Rokytka), var. P: 

 Následná mezidobí pro vlaky postupně dle času jejich odjezdu (2 hodiny): 
3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 3,5 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3,5 = 36 min. za 2 hodiny 

 So = 0,30, tj. +11 % 

Kapacita koleje 92 („tratě“ směr Praha-Holešovice), var. BP: 

 Následná mezidobí pro vlaky postupně dle času jejich odjezdu (2 hodiny): 
5,5 + 4,5 + 6 + 4,5 + 5,5 + 5,5 + 4,5 + 6 + 4,5 + 5 + 2,5 = 54 min. za 2 hodiny 

 So = 0,45 

Kapacita koleje 92 („tratě“ směr Praha-Holešovice), var. P: 

 Následná mezidobí pro vlaky postupně dle času jejich odjezdu (2 hodiny): 
4,5 + 6 + 6 + 4,5 + 5,5 + 5,5 + 6 + 6 + 4,5 + 5 + 2,5 = 56 min. za 2 hodiny 

 So = 0,47, tj. + 4 % 
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Závěr 

Následující tabulka přehledně shrnuje výsledky posouzení záměru z hlediska kapacity dráhy: 

Stupeň obsazení 
     

      
kolej 91 92 

      
Var. BP 0,27 0,45 

Var. Projektová 0,30 0,47 
Tabulka 6: Stupně obsazení u varianty bez projektu a projektové varianty 

 

Provoz na řešeném traťovém úseku nelze dle výše uvedeného návrhu novelizace směrnice SŽDC 
považovat příměstskou dopravu. Ta se dle této novelizace má z organizačního hlediska vyznačovat 
například těmito rysy: 

 omezení čekání na přípojné vlaky, 
 uvažování operativních změn v obězích náležitostí při nepravidelnostech, 
 při větších nepravidelnostech možnost odřeknutí vybraných vlaků. 

To lze v omezené míře předpokládat pouze u vlaků regionální dopravy („městská linka“), která ovšem 
tvoří jen menší část skladby dopravy. Z hlediska posouzení kvality provozu je tedy třeba vycházet 
z hodnot pro standardní dopravu (a celodenní posouzení): Sopt. = 0,40 a Skrit. = 0,60. 

Lze říci, že ve směru do Libně (kolej 91) i přes 10 % nárůst hodnoty stupně obsazení infrastruktury bude 
i nadále limitní hodnota splněna s velkou rezervou. Pro kolej 92by sice bylo možné konstatovat mírné 
překročení limitní hodnoty pro rizikovou kvalitu provozu, ke kterému však realizace řešené zastávky 
přispěje nárůstem stupně obsazení o pouhá 4 %. Dále je třeba si uvědomit, že vyšších hodnot 
ve srovnání s opačným směrem bylo dosaženo zejména v důsledku předpokladu provozu výhradně 
po hlavních kolejích v žst. Praha-Holešovice ve snaze o zjednodušení výpočtu jízdních dob a následných 
mezidobí. V praktickém provozu nicméně lze zcela reálně předpokládat využití předjízdných kolejí 
pro osobní, popř. také nákladní vlaky. Reálná hodnota obsazení tak bude moci být podstatně nižší. 

Závěrem zpracovatele tedy je, že pro realizaci zastávky Praha-U Kříže hledisko kapacity dráhy není 
překážkou. 

Na okraj tohoto posouzení doporučuje zpracovatel řešit v navazujících stupních v souvislosti 
s budoucím přechodem na řízení provozu pomocí ERTMS také opětovné rozdělení stávajících kolejí 91b 
a 92b na dva kolejové úseky - zkrácením úseku, obsazovaného zastavujícím vlakem, by se tak mírné 
zhoršení kapacitních poměrů pravděpodobně částečně eliminovalo. Dalším v úvahu přicházejícím 
doplňkovým opatřením by mohlo být zřízení kolejových spojek „1-2“ v okolí zastávky. Jejich využití by 
nastávalo zejména při výluce traťové koleje, popř. v případě potřeby odklonové vozby mimo Negrelliho 
viaduktu (vlaky z Prahy Masarykova nádraží musí vzhledem ke konfiguraci odb. Balabenka 
v současnosti jezdit proti správnému směru až do Holešovic). 
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5. Analýza souladu s územním plánem a majetkoprávní analýza 
S ohledem na závěry projednání s dotčenými subjekty byly obě analýzy provedeny pouze pro lokalitu 
U Kříže – variantu 1 a variantu 2. 

5.1 Analýza souladu s územním plánem 
Obě varianty zastávky lze v platném územním plánu umístit do plochy pro dopravu (koridor 
holešovické přeložky). Přístupové cesty, pobytové schodiště apod. zasahují plochu typu IZ - izolační 
zeleň, ve kterých lze v rámci doplňkového funkční využití zřizovat mj. drobné vodní plochy, cyklistické 
stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení 
technického vybavení, nebo v rámci výjimečně přípustného funkčního využití: komunikace vozidlové, 
parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro 
provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení sloužící železničnímu 
provozu, (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku). 

Ani v návrhu Metropolitního plánu (stav 2018) není ani s jednou variantou zastávky žádná kolize. 

 
Obrázek 19: Zákres variant zastávek v poloze U Kříže do územního plánu 
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Obrázek 20: Zákres variant zastávek v lokalitě U kříže do Metropolitního plánu 

5.2 Majetkoprávní analýza 
Jak vyplývá z přiloženého zákresu Varianta 1 se kompletně nachází na pozemcích ve vlastnictví 
Hlavního města Prahy nebo České republiky ve správě SŽDC. 

Pro Variantu 2 toto platí obdobně s výjimkou malého cípu soukromého pozemku, nad kterým by se 
na estakádě nacházelo nástupiště zastávky. Výkup pozemku není nutný, ani přístup během výstavby. 

 
Obrázek 21: Majetkoprávní analýza lokality U Kříže  
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6. Závěr 
Studie se zabývala čtyřmi možnými polohami zastávky v traťovém úseku Praha-Libeň – Praha-
Holešovice nad ulicemi Bulovka, Zenklova (2x) a Sokolovská. U třech bylo navrženo stavební řešení – 
pro Zenklovu ulici ve Variantě 1 a Variantě 2 a dále pro Variantu Balabenka. Obě dvě varianty s vazbou 
na Zenklovu ulici byly dle dostupných informací rozpracovány vůbec poprvé. 

Varianta nad ulicí Bulovka nebyla rozpracována pro její velmi omezený dopravní přínos. 

Varianta Balabenka byla zejména na základě projednání s dotčenými subjekty odložena pro nesoulad 
s českou legislativou. 

 

Varianta Bez projektu Varianta 1 Varianta 2 
Dopravní obslužnost 
lokality 

Neutrální Zlepšení Zlepšení 

Vazba na tramvajovou trať 
Palmovka - Bulovka 

Ne Ano Ano 

Soulad s územním plánem - Ano Ano 
Potřeba výkupu pozemků - Ne Ne 
Rizika výstavby - Minimální Stav stávající estakády 
Celkové investiční náklady - 80 mil. Kč 92 mil. Kč 

Tabulka 7: Závěrečné srovnání variant 

 

S ohledem na srovnatelné přínosy obou variant (srovnatelná kvalita obsluhy území) a nižší náklady 
i rizika Varianty 1 bylo dopravně-technologické prověření provedenou pouze pro tuto variantu. 

Konstatujeme, že pro realizaci zastávky U Kříže ve Variantě 1 není hledisko kapacity dráhy překážkou. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme zadavateli sledovat prioritně Variantu 1 a druhou 
variantu pouze pro případ komplikací při další přípravě varianty první. 

Zadavateli dále doporučujeme: 

1. Doplnit tuto studii o zjednodušenou (s ohledem na nízké náklady) socio-ekonomickou 
analýzu (CBA), například s přepravní prognózou zpracovanou s využitím dopravního modelu 
Hlavního města Prahy ve správě TSK. 

2. Požádat Hlavní město Prahu nebo SŽDC o zahájení zpracování DUR pro návrh zastávky 
ve Variantě 1. 

3. Požádat SŽDC aby v souvislosti s budoucím přechodem na zabezpečení provozu pomocí ERTMS 
také opětovně rozdělilo stávající koleje 91b a 92b na dva kolejové úseky - zkrácením úseku 
obsazovaného zastavujícím vlakem by se tak mírné zhoršení kapacitních poměrů 
pravděpodobně částečně eliminovalo. Dalším v úvahu přicházejícím doplňkovým opatřením by 
mohlo být zřízení kolejových spojek „1-2“ v okolí zastávky. Jejich využití by nastávalo zejména 
při výluce traťové koleje, popř. v případě potřeby odklonové vozby. Kolejové spojky by tak 
pomohly omezit zhoršení kapacitních poměrů za takové situace při stavbě zastávky.  
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7. Dokladová část 
7.1 Zápis z veřejného projednání nové železniční zastávky v Libni 

Datum konání: 11. 6. 2018 

Místo konání: Komunitní centrum a zahrada Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, Praha 8 – Libeň 

Přítomni za MČ Praha 8: Petr Vilgus, místostarosta;  

Přítomni za ÚMČ Praha 8: Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Černínová z oddělení strategického 
rozvoje a místní Agendy 21 

Přítomni za zpracovatele: PRO CEDOP s.r.o. - Ing. Petr Šlegr, Bc. Václav Brejška, Mgr. Michal Kowalski 

Přítomno: 23 občanů dle prezenční listiny 

Cíl veřejného projednání: Představení záměru možného vzniku nových železničních zastávek 
v lokalitách U Kříže a na Balabence, diskuze s obyvateli Praha 8 i dalšími občany nad umístěním 
zastávky či zastávek – možnosti jejího napojení na stávající městskou strukturu a potenciál rozvoje 
dané lokality spojený se vznikem zastávky 

1. Prezentace zadavatele a zpracovatele 

V úvodním slově místostarosta MČ Praha 8 Petr Vilgus vysvětlil motivaci k zadání studie zastávky. 
Předně je to prověření zastávky v lokalitě U Kříže v poloze s lepší vazbou na TT Palmovka – Bulovka 
(dříve byla zastávka prověřována více západně). Dále má za studie za cíl prověřit možnost zřízení 
zastávky v rámci železničního uzlu Balabenka nebo v traťovém úseku mezi Balabenkou a lokalitou 
U Kříže. Výstupy studie budou použity jak pro komunikaci s vedením hlavního města Prahy a se SŽDC, 
tak s veřejností. 

Následovala prezentace zpracovatele PRO CEDOP (dostupná zde 
https://www.facebook.com/Nov%C3%A1-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-zast%C3%A1vka-v-Libni-
1752132238167034) 

V prezentaci byly představeny charakteristiky železnice v Praze ve srovnání s ostatními druhy veřejné 
dopravy. Dále rozvojové plány v oblasti nových železničních zastávek.  

Návrh umístění zastávky U Kříže - 20 let je součástí územního plánu, je možnost v určitých mezích měnit 
její polohu. Představení dostupnosti různých cílů v Praze z této zastávky. 

Návrh umístění zastávky Balabenka – umístění na mostě nad ul. Sokolovská blízko dispečinku CDP 
SŽDC. Představení dostupnosti různých cílů v Praze z této zastávky. 

Závěrem uvedeny příklady dobré praxe: Mnichov - zeleň jako protihlukové opatření; Halle – železniční 
most může mít přínos i jako místo pro poskytování služeb v provozovnách pod klenbami. 
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2. Diskuze k zastávce v lokalitě U Kříže 

Mezi účastníky byly 3 občané, kteří bydlí poblíž plánované zastávky. 

Účastnice bydlící v ulici Na Košince: zdali se u podchodu na Povltavské na tzv. holešovické přeložce 
počítalo se zastávkou.  

Zpracovatel: dle jemu dostupných informací se zde při stavbě trati nepočítalo s výstavbou zastávky. 

Účastnice bydlící na Horově náměstí: má silnici (Povltavskou) a trať za okny. Preferuje ale železniční 
dopravu, avšak chce vyřešit hluk - v noci slyší hlášení z nádraží Vysočany. Druhá věc - plánování 
pokračování výstavby městského okruhu – důvodně se obává, že zeleň se vykácí. Dává rozhodně 
přednost vlakům. 

Zpracovatel: intenzita hlášení je v noci menší. SŽDC zřízení zastávky v minulosti příliš nepodporovala, 
kvůli nutnosti řešit problematiku hluku. V případných dalších stupních projekční přípravy se bude hluk 
řešit. Stávající trať není zrekonstruovaná, lze očekávat její rekonstrukci, a především nové vlaky budou 
modernější, a tedy i tišší. 

Reakce účastnice: zastávka je na kopci, odtud se bude šířit hluk.  

Zpracovatel: bude záležet na architektonickém a technickém řešení. Dodal, že posunutí tramvajové 
zastávky blíže k železniční trati zajistí velmi výhodný přestup a přínos pro dotčené území. 

Pan Ivan Lejčar: v roce 2003 zpracovával studii, na jejímž podkladě byla v roce 2005 zastávka zanesena 
do územního plánu. To, zda bude realizována a zda bude či nebude postaven tento segment městského 
okruhu, záleží na politické vůli. Dodal, že je členem Komise rozvoje, urbanismu, architektury a 
veřejného prostoru MČ Praha 7, kde se podařilo SŽDC přesvědčit k využívání nižších protihlukových zdí 
u nových staveb. Vyzval, aby občané připomínkovali návrh Metropolitního územního plánu. Taktéž je 
potřeba, aby stavební řešení dopravní infrastruktury vycházelo z architektonických soutěží (týká se 
všech investorů). 

Dotaz účastníka: zda může Městský okruh vést ve dvou patrech (úrovních), jako je to v Amsterdamu.  

Poznámka účastníka pracujícího na úřadu MČ Prahy 19: podle jeho informací se v projektu Městského 
okruhu nepočítá se zastávkou. 

Dotaz účastníka: jak jsou řešeny připomínky k zastávkám, včetně připomínkování ÚP.  

Zpracovatel: Například IPR má institut Zásadní připomínky.  

Místostarosta p. Vilgus: předkládání připomínek je až na zastupitelstvu. Výsledkem by mělo být 
přiblížení časového horizontu realizace zastávek. 

Ing. Karel Tabery, koordinátor aktivit rozvoje území Palmovka: zdůraznil, že prvotním cílem je řešení 
dopravní obslužnosti oblasti. 
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tak s veřejností. 

Následovala prezentace zpracovatele PRO CEDOP (dostupná zde 
https://www.facebook.com/Nov%C3%A1-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-zast%C3%A1vka-v-Libni-
1752132238167034) 

V prezentaci byly představeny charakteristiky železnice v Praze ve srovnání s ostatními druhy veřejné 
dopravy. Dále rozvojové plány v oblasti nových železničních zastávek.  

Návrh umístění zastávky U Kříže - 20 let je součástí územního plánu, je možnost v určitých mezích měnit 
její polohu. Představení dostupnosti různých cílů v Praze z této zastávky. 

Návrh umístění zastávky Balabenka – umístění na mostě nad ul. Sokolovská blízko dispečinku CDP 
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Komentář účastníka: Městské části nemají vliv – SŽDC, IPR a Magistrát HMP se s nimi nebaví. Ze zákona 
v této věci nemá MČ žádné pravomoci 

Reakce místostarosty p. Vilguse: komunikace probíhá. MČ iniciovala tuto studii pro to, aby se záměr 
zastávky posunul, pro SŽDC a IPR je to menší priorita. Městská část se v tom musí angažovat. MČ může 
záměr prosazovat politicky, na řadě jednání s MHMP, SŽDC atd.  

Poznámka zpracovatele: SŽDC je aktuálně primárně nastavená na financování z prostředků EU – a při 
dočerpávání operačního programu je poptávka po náhradních projektech, včetně malých projektů. Při 
hledání projektů pro dočerpání operačního programu se může hodit mít zastávku projektově 
připravenou. 

Ing. Karel Tabery, koordinátor aktivit rozvoje území Palmovka: existuje memorandum, které v roce 
2006 uzavřela Praha s ČD a dalšími subjekty – všichni signatáři podpořili úsilí o větší zapojení železnice 
do městské hromadné dopravy. Nikdo to memorandum nezrušil, pouze se na něj pozapomnělo.  

Účastník z ÚMČ Prahy 19: MČ Praha 19 se také zabývá přípravou nových zastávek – SŽDC a magistrát 
nemají čas, resp. kapacitu – projektovat proto začali sami. Praha 14 vybírá zhotovitele. Zastávka je 
podle něj důležitá u Zenklovy ulice – dnes nejkratší cesta na Prahu 6 - po provázání s autobusovými 
linkami se lidem ze severu výrazně zkrátí cesta na Prahu 6, z čehož plyne vyšší konkurenceschopnost 
vlaků oproti individuální dopravě. 

Dotaz: nemohla by být zastávka umístěna blíže nádraží Libeň.  

Zpracovatel: prověříme i tuto možnost. 

Dotaz: zda se u zastávky počítá s parkovištěm typu P+R.  

Zpracovatel: předpokládané umístění zastávky je v intravilánu, kde se počítá především s pěší 
docházkou nebo dojížďkou MHD a není žádoucí podporovat zajíždění automobilů do této oblasti – 
automobilem by se mělo dojíždět k periferním zastávkám zejména za hranicemi Prahy. Navíc konkrétně 
v této lokalitě není prostor pro parkoviště s významnější kapacitou.  

Dílčí závěr: účastníci projednání o zastávku mají zájem, případně jim nevadí. Podstatné je, aby 
nevznikla nepřiměřená hluková zátěž, ať z vlaků nebo informačních hlášení pro cestující. Větší počet 
zúčastněných v diskusi preferuje polohu s vazbou na tramvajovou trať v ulici Zenklova. Většinově 
podporují rozvoj veřejné dopravy. 

 

3. Diskuze k zastávce v lokalitě Balabenka 

Komentář účastnice: křížení železnice se Sokolovskou ulicí není moc frekventované místo. Považuje 
ho za méně vhodné než U Kříže. Balabenka je nejméně atraktivní místo v Libni.  

Zpracovatel: Zřízení zastávky v atraktivnějším místě – např. na křížení s ulicí Na Žertvách – naráží 

                                                                                   
 
 

 

65 | 69 

 

na celou řadu problémů prostorových a technických (výška tratě nad terénem cca 40 metrů, 
nedostatečný prostor mezi kolejemi). Rovněž nelze vyloučit negativní dopad na kapacitu trati. 
Primárně se proto zatím zastávka prověřuje pouze u trati Praha-Libeň – Praha-Holešovice. 

Názor účastnice: nejprve postavit zastávku U Kříže a pak vyřešit Balabenku – i včetně propojení 
na Prahu hl. n. 

Účastník z Prahy 19: na Balabence by byl ideální přestupní uzel – vytvořil by se bulvár k Palmovce. 
Přestup by měřil 300 metrů mezi zastávkou a metrem – vzhledem k atraktivitě bulváru je to 
akceptovatelné. 

Účastník: bude mít investor SŽDC zájem a finanční prostředky? 

Zpracovatel: investorem nebo spolu-investorem může být i hlavní město, existuje příklad Běchovice-
střed. 

Ing. arch: Lejčar: – na Balabence chybí koleje. Kdyby byla příměstská a městská doprava oddělena 
od dálkové, byl by to vynikající přestupní uzel. 

Zpracovatel: vhodné je nyní uvažovat s levnou „low-cost“ zastávkou, a to s ohledem 
na pravděpodobnost budoucích zásahů do uzlu Balabenka s ohledem na zapojování 
vysokorychlostních tratí do Prahy a výstavbu Nového spojení 2 a tedy možnost dostavby dalších 
kolejových kapacit v oblasti Balabenky 

Dílčí závěr: 

Balabenka by bylo zajímavé místo pro vznik přestupního uzlu železnice – městská doprava, ale 
z prostorových a kapacitních důvodů pravděpodobně nepůjde v současnosti zastávku vybudovat 
na traťovém úseku Praha hlavní nádraží – Holešovice/Vysočany. V případě, že by měla být 
na traťovém úseku Praha-Holešovice – Praha-Libeň zřízena pouze jedna zastávka, pak je preference 
lokality U Kříže. 

4. Anketa 

V rámci veřejného projednání proběhla mezi účastníky anketa o preferované poloze zastávky, která 
zároveň obsahovala i otázky týkající se každodenní a týdenní dojížďky, důvody nevyužívání vlaku atd. 

Anketní lístky odevzdalo celkem 13 účastníků. 

Lokalitu U Kříže preferuje 54 %, Balabenku 31 % a zbylých 15 % nemělo názor. 

Novou zastávku by využilo pro cestu na Nádraží Holešovice 62 %, do Podbaby a Hostivaře po 38 % 
a do Malešic 23 % respondentů. 

Pro přístup na zastávku účastníci preferují nejvíce eskalátory, poté pevné schody, následně šikmou 
rampu a nejméně výtah. 
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na celou řadu problémů prostorových a technických (výška tratě nad terénem cca 40 metrů, 
nedostatečný prostor mezi kolejemi). Rovněž nelze vyloučit negativní dopad na kapacitu trati. 
Primárně se proto zatím zastávka prověřuje pouze u trati Praha-Libeň – Praha-Holešovice. 

Názor účastnice: nejprve postavit zastávku U Kříže a pak vyřešit Balabenku – i včetně propojení 
na Prahu hl. n. 

Účastník z Prahy 19: na Balabence by byl ideální přestupní uzel – vytvořil by se bulvár k Palmovce. 
Přestup by měřil 300 metrů mezi zastávkou a metrem – vzhledem k atraktivitě bulváru je to 
akceptovatelné. 

Účastník: bude mít investor SŽDC zájem a finanční prostředky? 

Zpracovatel: investorem nebo spolu-investorem může být i hlavní město, existuje příklad Běchovice-
střed. 

Ing. arch: Lejčar: – na Balabence chybí koleje. Kdyby byla příměstská a městská doprava oddělena 
od dálkové, byl by to vynikající přestupní uzel. 

Zpracovatel: vhodné je nyní uvažovat s levnou „low-cost“ zastávkou, a to s ohledem 
na pravděpodobnost budoucích zásahů do uzlu Balabenka s ohledem na zapojování 
vysokorychlostních tratí do Prahy a výstavbu Nového spojení 2 a tedy možnost dostavby dalších 
kolejových kapacit v oblasti Balabenky 

Dílčí závěr: 

Balabenka by bylo zajímavé místo pro vznik přestupního uzlu železnice – městská doprava, ale 
z prostorových a kapacitních důvodů pravděpodobně nepůjde v současnosti zastávku vybudovat 
na traťovém úseku Praha hlavní nádraží – Holešovice/Vysočany. V případě, že by měla být 
na traťovém úseku Praha-Holešovice – Praha-Libeň zřízena pouze jedna zastávka, pak je preference 
lokality U Kříže. 

4. Anketa 

V rámci veřejného projednání proběhla mezi účastníky anketa o preferované poloze zastávky, která 
zároveň obsahovala i otázky týkající se každodenní a týdenní dojížďky, důvody nevyužívání vlaku atd. 

Anketní lístky odevzdalo celkem 13 účastníků. 

Lokalitu U Kříže preferuje 54 %, Balabenku 31 % a zbylých 15 % nemělo názor. 

Novou zastávku by využilo pro cestu na Nádraží Holešovice 62 %, do Podbaby a Hostivaře po 38 % 
a do Malešic 23 % respondentů. 

Pro přístup na zastávku účastníci preferují nejvíce eskalátory, poté pevné schody, následně šikmou 
rampu a nejméně výtah. 
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Jako důvody, proč více nevyužívají vlak uvedla většina 62 % vzdálenost k zastávce, poté 23 % 
respondentů uvedlo tyto důvody: příliš dlouhý interval, interiér vlaku, výší jízdného, chybějící 
návaznost. Nezanedbatelná byla i explicitně uváděná malá provozní spolehlivost. 

62 % účastníků na sebe uvedlo e-mailový kontakt se zájmem o informaci, jak konkrétně by jim zastávka 
pomohla při cestování. 

Malá množina respondentů činí výsledky ankety pochopitelně nereprezentativními, ale poskytla 
určitou zpětnou vazbu k pokládaným otázkám. Anketu je možné zopakovat při dalších akcích 
organizovaných zadavatelem nebo přes internet. 

Zapsal: PRO CEDOP 

Ověřil: ÚMČ Praha 8  
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7.2 Zápis z projednání záměru s dotčenými subjekty 
 

Místo:     PRO CEDOP s.r.o., Praha 1 

Datum a čas:    13.9.2018, 14:00 

Přítomni:  zpracovatel PRO CEDOP, zadavatel Městská část Praha 8, dotčené 
subjekty: IPR, ROPID a SŽDC. Konkrétní účastníci viz prezenční listinu 
(příloha) 

 

Zástupce zadavatele, místostarosta MČ Praha 8, představil důvody, které vedly MČ k zadání této 
studie: prověření realizovatelnosti zastávky. Předně je to prověření zastávky v lokalitě U Kříže v poloze 
s lepší vazbou na TT Palmovka – Bulovka (dříve byla zastávka prověřována více západně). Dále má 
studie za cíl prověřit možnost zřízení zastávky v rámci železničního uzlu Balabenka nebo v traťovém 
úseku mezi Balabenkou a lokalitou U Kříže. Výstupy studie budou použity jak pro komunikaci s vedením 
hlavního města Prahy (pro zvážení otázky financování záměru z vlastních zdrojů), tak s veřejností. 

Zástupci zpracovatele uvedl, že zkoumány byly tři varianty: 

 U Kříže – varianta základní – v prostoru mezi Zenklovou a Primátorskou ulicí 
 U Kříže – varianta na mostě – na estakádě s vazbou na Zenklovu ulici na západním konci 
 Balabenka – v blízkosti zhlaví ŽST Praha-Libeň na traťových kolejích Libeň – Holešovice 

s vazbou na ulici Sokolovská. Tato varianta má několik podvariant řešících stavebně-technická 
omezení daná polohou zastávky 

Zpracovatel dále vysvětlil, že smysl zastávky spočívá v přestupu na tramvaj směr Palmovka pro cestující 
z východu (v Libni ještě nejedou linky z ul. Sokolovské). Z důvodu kapacitních, stavebních a také 
přístupových časů pro cestující nebyly sledovány varianty zastávky na traťových kolejích hl. nádr. – 
Vysočany a hl. nádr. -Holešovice. 

Zpracovatel podrobněji představil umístění zastávky Balabenka. Navržené řešení vyžaduje kolejové 
úpravy a nový most přes Sokolovskou ulici. Komplikací je styk napájecích úseků, který by bylo třeba 
přeložit blíže k Holešovicím (pravděpodobně platí jen pro případ realizace před přepnutím tohoto 
traťového úseku na střídavou soustavu). Zásadním problémem je však poloměr oblouku koleje 
u východního nástupiště zastávky, který by byl cca 280 metrů. Dle vyhlášky MD č. 177/1995 Sb. 
Stavební a technický řád drah je v případě zastávky o délce nástupiště 100 m nebo kratší vyžadován 
poloměr min. 300 m. Vyhláška MD neobsahuje zmocňovací ustanovení z ní vydávat výjimky. 

Zástupci IPR a ROPID upozornili na čerstvě schválený dokument Rady HMP Strategie rozvoje pražské 
metropolitní železnice (září 2018), který stanovuje minimální délku nástupišť 100 m. Zároveň zástupce 
ROPID potvrdil, že nelze uvažovat o kratších soupravách ani zvlášť pro tuto linku, předpokládá se totiž 
provozní propojení s radiálními linkami (posilování jednotek na 2x100 m). 

Zpracovatel navrhl variantu spočívající ve zřízení nástupiště pouze na západní straně zastávky, které by 
bylo využíváno pro oba směry, coby první etapu před dokončením hloubětínského přesmyku, kdy by 
bylo třeba nástupiště směr Holešovice později dořešit. To by sice mělo dopad do kapacity, ale 



                                                                                   
 
 

 

68 | 69 

 

v podstatě jen v tom, že by se prodloužila délka jednokolejného úseku z Malešic až do tohoto místa. 
V případě, že by součástí 1. etapy bylo doplnění IV. nástupiště v Libni, nevznikla by ani tato komplikace 
- spolu s případným navrácením cestového návěstidla těsně před východní zhlaví stanice ve směru 
od Rokytky by naopak nově bylo možné křížení hlavních kolejí operativně volit na východním či 
západním zhlaví, v obou případech s možností příjezdu vlaku k nástupišti ještě před rozsvícením 
povolující návěsti.  

Zástupci SŽDC uvedli, že variantu s jedním nástupištěm nepovažují za vhodné řešení. 

Zástupce ROPID uvedl, že záměr odpovídající této podvariantě byl v minulosti navrhován jako služební 
zastávka SŽDC pro obsluhu CDP Praha, navíc s požadavkem na jednosměrný provoz až do ŽST Praha-
Holešovice. Tento byl pro ROPID jako objednatele dopravy nepřijatelný. 

Zástupce DP uvedl, že DP nedoporučuje posouvat tramvajovou zastávku pro směr do centra blíže 
k železničnímu mostu přes Sokolovskou ulici, a to vzhledem nízkému potenciálu využití železniční 
zastávky ve srovnání s umístěním stávajících zdrojů a cílů v území, které se nacházejí převážně 
východně od křižovatky Balabenka Zřízení nové zastávky nad rámec stávajícího stavu v žádném případě 
nelze doporučit.  

Dále ROPID uvedl, že očekává, že v rámci zapojování VRT do uzlu Praha bude vyvolána rozsáhlá 
přestavba uzlu Balabenka, která by mohla zmařit tuto investici. 

 

*** 

Zpracovatel představil variantu zastávky U Kříže v poloze základní a dále v poloze na mostě. 
Zpracovatel vysvětlil, že poloha na mostě jde o reakce na veřejné projednání záměru uspořádané 
zadavatelem dne 11.6.2018, kde zazněl požadavek na prověření této polohy (vzdálenější od obytných 
domů) z důvodu obav z hluku. 

V diskusi zaznělo, že u moderních vozidel je hluk při zastavování menší oproti starým vozidlům 
(problémem je např. velmi hlučná klimatizace souprav CityElefant). 

Zpracovatel uvedl, že na základě konzultace s profesním specialistou na mosty je přístavba nástupiště 
na estakádu teoreticky možná. Pochopitelně investiční náklady by byly vyšší. Poloha zastávky na mostě 
má mírně vyšší číslo počtu obyvatel v pěší dostupnosti oproti poloze základní, nicméně je to dáno 
hustším osídlením ve vzdálenějších izochronách (nad 10 min.), ze kterých je menší ochota k docházce. 

Panovala všeobecná shoda, že varianta zastávky U Kříže v základní poloze je urbanisticky lepší. 

Zástupce ROPID silně doporučil, aby studie obsahovala alespoň zjednodušenou prognózu přepravní 
poptávky, která prověří efektivitu zastávky. To je důležité proto, aby vedení ROPID mohlo realizaci 
zastávky podpořit. 

Zpracovatel podotkl, že pro kladné posouzení ekonomické efektivity je potřeba dostatečný objem 
cestujících z přepravní prognózy a dosavadní i ve výhledu uvažovaný 30minutový interval 
pravděpodobně nebude v kontextu Prahy dostatečně atraktivní (i zejména ve vztahu 
ke konkurenceschopnosti železnice s ostatní MHD). Doporučil ROPID jako objednateli uvažovat 

                                                                                   
 
 

 

69 | 69 

 

s navýšením rozsahu dopravy. Zástupce ROPID nicméně tuto možnost přinejmenším ve střednědobém 
výhledu vyloučil. 

Zástupce SŽDC se dotázal, zda byla uvažována možnost využití vlaky dálkové dopravy, tedy 
s nástupištěm délky alespoň 200 metrů. 

Zpracovatel odpověděl, že prodloužení zastávky by znamenalo její rozšíření na most (ať jedním nebo 
druhým směrem), nejsou mu známy skutečnosti, které by to a priori vylučovaly. Vyslovil ale 
předpoklad, že objednatel vlaků – Ministerstvo dopravy – nebude souhlasit s 3 zastaveními (Podbaba, 
Holešovice a U Kříže) před hlavním nádražím. Dále s výstavbou VRT Praha – Drážďany by mělo dojít 
k přetrasování veškeré dálkové dopravy na VRT. Přislíbil ale, že O190 MD bude osloven pro vyjádření. 

Zástupce zadavatele se dotázal zástupce IPR, zda podrobnost této studie postačuje, aby HMP na tuto 
studii navázalo dalším stupněm, pokud se rozhodne pro realizaci zastávky ze svých zdrojů, jako tomu 
bylo u zast. Praha-Běchovice střed.  

Zástupce IPR uvedl, že úroveň prezentované dokumentace je dle jeho názoru dostatečná. 

Závěr 

Z diskuse vyplynulo, že většina dotčených subjektů považuje zastávku Balabenka za zbytnou nebo 
v mnoha aspektech příliš komplikovanou vzhledem k jejím potenciálním přínosům. 

Dotčené subjekty se shodly na tom, že pro další sledování je vhodná zastávka U Kříže v základní 
poloze. 

 

Zapsal: PRO CEDOP 

Ověřili: zástupci dotčených subjektů 
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