
Komentář k posouzení variant „Ss“ a „J“ SOKP, stavby 518 , 519 zhotovenému firmou CITY
PLAN s.r.o., 12/2007, č.zak. 07-213-10

1) Úvod
ŘSD – ČR zadalo objednávkou č.j. 21013-00369/07 zpracování studie, vníž je předmětem plnění:
- posouzení účinků varianty „Ss“  SOKP dle návrhu Mott MacDonald 08/2007 (studie MMD) ve srovnání s variantou
„J“ podle zpracované DÚR - 2004 (Pragoprojekt, PUDIS);
- posouzení bude provedeno z hlediska dopravní účinnosti, bezpečnosti provozu na komunikacích a ekonomických
přínosů variant.

Tohoto zadání se zhotovitel zhostil následovně:

2) Technické řešení
Podkladem technického posouzení je pro variantu „J“ dokumentace DÚR (2004) vyhotovená Pragoprojektem (stavba
518) a PUDISem (stavba 519); podkladem pro variantu „Ss“ je studie posouzení variant „J“ a  “Ss“ severozápadního
segmentu SOKP (2007) vyhotovená MMD na objednávku MD, jejíž  součástí je návrh trasy SOKP staveb 518 a 519
v úrovni vyhledávací studie, dokumentováno situací a podélným profilem. 
Posouzení se odvolává na Studii prověření tras 2000 (kap.2.3.1), která není zahrnuta  v seznamu podkladů uvedených
v kap. 1. Dříve zpracovaná dokumentace variant Ss není pro posouzení relevantní, protože z nich studie MMD
nevycházela a nepoužila jejich řešení, ale především proto, že v zadání posouzení je určena pouze studie MMD. 

Závěry uvedené v kap. 2.4.2, že ve variantě Ss se jedná o úpravy zásadního charakteru, nevycházejí ze studie MDD a
jsou založeny na nesprávných tvrzeních  že:

- je vyvolána přeložka tratě ČD č. 121 Hostivice – Podlešín; ve studii MMD je ovšem doloženo mimoúrovňové křížení
SOKP s tratí ČD;

- technická řešení MÚK Tuchoměřice a SOKP  x  D 8 jsou nevhodně navržena, což je nesmysl, neboť v posuzované
studii MMD nebyly MÚK detailně řešeny, ale pouze graficky bylo vyznačeno jejich umístění, tedy nemohly být
nevhodně řešeny.

- je nutné řešit střet s křižující plánovanou drahou  RWY Letiště Praha – Ruzyně; varianta „Ss“ v tomto úseku prochází
v trase R7 (rozšíření  R7 na 2 x 3 jízdní pruhy) kolmo na obě dráhy mimoúrovňově;

- není dopracován průchod mezi NPR Větrušická rokle a ÚJV Řež a průchod  územím obce Libčice nad Vltavou -
Letky. Trasa SOKP je v tomto úseku doložena studii MMD v příloze č. 4 Průkaz realizovatelnosti varianty „Ss“ v okolí
ÚJV Řež z hlediska atomového zákona je schválen SÚJB  (viz dopis č.j. 22267/2007/OSK/akad z 20.8.2007) a v okolí
NRP Větrušická rokle je schválen  MŽP (viz dopis č.j.  56529/ENV/07 z 5.11.2007). 
Křížení okrajové zástavby osady Letky znamená demolici cca 4 objektů, která jsou v prostoru pod cca 60m vysokým
mostem;

- není řešeno přetrasování stavby 520. Dílčí změna trasy 520 od D8 až k MÚK Třeboradice  (kde je styčné místo s
trasou  J) je obsažena ve studii MMD v  příloze č. 1 a rovněž oceněna v příloze č. 2;

- není vyřešena dopravní situace v území spojení Praha 6 – Praha 8. Návrh spojení Prahy 6 a Prahy 8 viz přílohy –
Propojení Prahy 6 a Prahy 8 včetně tramvajové linky Kobylisy-Bohnice-Dejvice (návrh umístění mostu mezi ulicemi
Podbabská – K Pazderkám) a Varianty obchvatu Suchdola – Kamýcká ulice – 2006/09;

- přemostění údolí Vltavy v trase „Ss“ je provedeno mostem délky 813 m . Návrh přemostění dle studie MMD má
délku 600 m a na pravém břehu navazuje ekologický tunel délky 150 m v  blízkosti chráněné oblasti přírodního parku
Dolní Povltaví.

Tvrzení, že všechny úpravy ve variantě Ss jsou zásadního charakteru, je vzhledem k výše uvedenému
neopodstatněné a zavádějící.

Shrnutí k technickému řešení varianty „J“ uvádí, že je varianta „J“ vyhovující, i když nejsou zohledněna doporučení
uvedená ve Studii bezpečnosti a rizik (CityPlan 2004) a nejsou zohledněny připomínky k přemostění Vltavy, kde
navržený dvouúrovňový most  koncepčně a po statické stránce odporuje mostním zásadám, neposkytuje stejnou míru
bezpečnosti jako most jednoúrovňový a je nehospodárný, což je dáno jeho nevýhodným statickým systémem.

3) Dopravní řešení 
Prvotním pro dopravní posouzení je rozhodnutí, zda Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je okruh kolem Prahy nebo
trasa přes Prahu. S ohledem  na skutečnost, že SOKP je součástí transevropské sítě TEN – T, pro který platí Rozhodnutí



Evropského parlamentu č. 1692/96/ES,  musí tento okruh míjet hlavní sídelní útvary. 
Rovněž dosud realizovaná dopravní politika SOKP toto dodržovala. Na důkaz toho je možné uvést rozhodnutí o trase
SOKP v jejím jihovýchodním sektoru, kde byla trasa odsunuta cca 5 km od souvislé zástavby. Toto rozhodnutí bylo
především zdůvodněno ochranou životního prostředí stávající zástavby, vytvořením územní rezervy pro další rozvoj
Prahy a optimálním oddálením tranzitní dopravy. Všechny tyto důvody jsou platné  i pro severozápadní sektor. 
Dalším kriteriem pro určení druhu okruhu je složení dopravy a její intenzita (viz tab. 3.4 posouzení CityPlan). 
Pro trasu „J“ je zde uvedeno složení dopravy:   transit 23-26%, vnější doprava  56-63% a vnitřní doprava  13-18%.
Pro trasu „Ss“ je zde uvedeno složení dopravy: transit 28-33%, vnější doprava  63-69% a vnitřní doprava  3-5%

Z uvedených tří kritérií (součást TEN-T, stávající dopravní politika okruhu a složení dopravy) vyplývá jednoznačně , že
se jedná o okruh kolem Prahy, což konec konců vyplývá i z jeho oficiálního názvu.

To je nutno vzít v úvahu i při řešení dopravního modelu a  rovněž tak i skutečnost, že součástí / doplněním varianty
„Ss“ je samostatné spojení Prahy 6 a Prahy 8 pro všechny vnitřní vztahy dopravy individuální automobilové a městské
veřejné dopravy  kolejové i nekolejové. 
Dalším aspektem je skutečnost, že průměrná délka cesty na okruhu je ve variantě „Ss“ 24,89 km oproti variantě J 24,24
km, tedy prodloužení 0,65 km (2,68 %). 

S ohledem na tyto skutečnosti je nepodložená teorie  rozdělení dopravy v tom smyslu,  že varianta „J“  převezme
cca 10 tis. vozidel dopravy vnitřní a totéž množství dopravy vnější a ve variantě „Ss“ je tímto množstvím naopak
zatížena trasa napříč Prahou (Břevnovská/Evropská – městský okruh – Prosecká/Vysočanská). Vzhledem k tomu
se změní výsledky kapacitního posouzení a skutečný stav výnosů a nákladů a následné určení nutného rozsahu
staveb vyvolaných realizací SOKP.

4) Analýza rizik
Rizika varianty „Ss“ spojená s legislativou jsou věcí politické dohody (viz přiložené Usnesení vlády č. 421/2006 a
Společná deklarace k realizaci páteřní komunikace R35). Pro cca 60% trasy je nutná změna ÚP VÚC Středočeské
aglomerace, 40% délky trasy je  shodné s koridorem aglomeračního okruhu.  Průchod v blízkosti ÚJV Řež a NPR
Větrušická rokle byl pozitivně vyřízen (viz studie Mott MacDonald – kap.2), průchod nad osadou Letky (část města
Libčice nad Vltavou) je nutno řešit. 
Rizika varianty „J“ spojená s legislativou jsou už nyní vysoká (opakované krajně problematické a fakticky neúspěšné
projednání ÚR, neexistence kladného stanoviska EIA, rozpory s normami a předpisy EU a ČR). Rizika spojená
s realizací jsou dána mimořádnou technickou náročností (přes 4 km tunelů, 3 velké mosty), rizika spojená
s financováním za spoluúčasti Fondů EU jsou podmíněna nesouladem s  platnou legislativou EU.

5) Nutný rozsah souvisejících staveb
Pro variantu „Ss“  uvedený seznam neodpovídá změnám dopravních důsledků uvedených v kap.3. 
Pro variantu „J“ studie Mott MacDonald nepředpokládá žádné dodatečné investice.  Navýšení ceny se týká
„opomenutých položek“, tj. tunelu Zámky, galerie , zvýšených  zemních  prací. Částka 0,75 miliardy Kč se odhaduje v
souvislosti se zvýšením bezpečnosti a eliminací rizik.

6) Ekonomické hodnocení
Hodnocení ekonomických přínosů založené na zpochybněném dopravním modelu vykazující  přínosy pro
variantu  „J“  22,159 miliardy K č a pro variantu  „Ss“ 13,439 miliardy Kč nejsou hodnověrná a tudíž není
možno tvrdit, že ekonomická efektivita varianty J je vyšší. 
Uvedená analýza „SWOT“ je jednostranná a zavádějící, vyžaduje samostatné  projednání po vyjasnění
technického a dopravního řešení.

7) Závěr
ŘSD ČR objednalo porovnání účinků varianty „Ss“ dle návrhu Mott MacDonald ve srovnání s variantou „J“
dle  zpracované DÚR. Toto zadání zhotovitel studie nedodržel a k posouzení použil v případě varianty „Ss“  jiné
neznámé neověřené zdroje, na kterých dokladoval negativa varianty“Ss“ (návrhy k řižovatek apod., nesprávně
interpretoval závěry studie MMD/ÚJV Řež  atd.).
Tímto počinem zhotovitel  především vyhotovil klamnou dokumentaci, která má být součástí rozhodovacího
procesu o umístění SOKP v severozápadním sektoru Prahy. Účelem posouzení v tomto případě tak evidentně
není objektivní porovnání variant, ale cílená  podpora při prosazování jižní varianty „J“.

Na základě výše uvedeného bychom závěrem chtěli zdůraznit požadavek, aby MŽP trvalo na včasném předložení
veškerých odborných  dokumentací, které budou sloužit jako podklad pro činnost Komise expertů dle vládního usnesení
č. 1064/2007 tak, aby tyto dokumentace mohly zavčas být podrobeny alespoň základní oponentuře.  

V Praze – 9. června 2008 Ing. Petr Hejl – starosta MČ Praha-Suchdol


