
4.1 Úvod

Dopravní systémy jsou, jako všechny sociálněgeogra�cké jevy, výrazně hierarchicky organi-
zovány. Ačkoliv se dopravní význam střediska a příslušných sítí někdy liší od komplexního
významu příslušného sídla (často se tak stává např. v dopravě železniční), v případě metropo-
litních oblastí takový nesoulad nenajdeme. Také Praha jako vůdčí středisko sídelního systému
Česka je naším nejvýznamnějším dopravním uzlem. Dopravní potřeby pražské metropolitní
oblasti jsou zajišťovány na různých řádovostních úrovních různými způsoby, které mají své
limity, výhody i problémy. Dopravní svazky Prahy na makroregionálním (kontinentálním)
a globálním (transkontinentálním) řádu jsou zajišťovány především osobní i nákladní letec-
kou dopravou a dálkovou nákladní silniční dopravou (kamiony). Kontakty mezoregionálního

charakteru (v rámci Česka) zajišťuje především osobní silniční doprava (individuální a hro-
madná), osobní železniční doprava a nákladní dopravy silniční a železniční. Mikroregionální

obslužnost přenáší vnitroměstské vztahy a vztahy mezi Prahou a jejím zázemím. Tyto kontakty 
jsou zajištěny systémem integrované městské hromadné dopravy a individuální automobilo-
vou dopravou. Na všech regionálních úrovních je samozřejmě velká míra kontaktů zajišťována
telekomunikačními systémy, které však v tomto příspěvku nejsou předmětem hodnocení.

Všechna uvedená dopravní odvětví prošla v období transformace mohutnými změnami,
které sice odpovídají trendům známým ze západních zemí, proběhly však až překvapivě
zrychleně (např. Pucher, Lefevre 1996). To s sebou přineslo řadu problémů, především tlak 
na zkvalitnění dopravní infrastruktury, která vzhledem k �nanční náročnosti stále zaostává za
potřebami pražské metropolitní oblasti. V posledních letech se však stále silněji hlásí environ-
mentální přístupy, které vyvolávají naopak potřebu regulačních mechanismů a snaží se převést 
zatím spíše extenzivní rozvoj pražské dopravy směrem k vývoji šetrnějšímu k životnímu pro-
středí. Cílem následujícího textu je přehledně popsat hlavní problémy týkající se dopravních
vztahů města na různých řádovostních úrovních. Sledované problémy jsou dále diskutovány 
a jsou nastíněna jejich možná řešení. Uvedený cíl předurčuje strukturu příspěvku. Po úvodní
obecné pasáži věnované problematice dopravy ve městě v geogra�cké literatuře následuje ana-
lýza dopravních vztahů na jednotlivých regionálních úrovních. V závěru je připojeno stručné
zamyšlení nad perspektivami pražské dopravy.

4. Dopravní vztahy
v Pražském městském regionu
MIROSLAV MARADA



4.2 Doprava ve městě v geogra�cké literatuře

Doprava má výrazný prostorový aspekt a česká i zahraniční geogra�cká literatura se jí proto
dlouhodobě věnuje. V domácím prostředí však nacházíme dopravněgeogra�cké studie týkající 
se především vztahů mezi středisky a mezi středisky a jejich zázemím. Jedná se o práce sta-
novující dopravní hierarchii středisek nebo vymezující regiony podle převládajícího doprav-
ního spádu. Nejvýznamnější český dopravní geograf Josef Hůrský provedl klasi�kaci českých
měst podle jejich polohy v dopravní síti (1974) a komplexní zhodnocení dopravního významu 
měst včetně dopravněgeogra�cké regionalizace podle převládajícího dopravního spádu (1978a,
1978b). Dopravní regiony krajských měst srovnává s regiony administrativními ve své práci
Robert Rölc (2001). Miroslav Marada (2003) vytvořil hierarchii středisek podle nabídky spojů
veřejné dopravy.

Méně se česká literatura zabývá vnitroměstskou dopravou. Četné jsou studie vývoje měst-
ské hromadné dopravy (např. Pošusta 1975, Burda 1996), prostorový aspekt je však v těchto
studiích omezen nejvýše na schéma rozvoje sítě MHD. Cenný dopravněgeogra�cký pohled na 
Prahu publikoval J. Kokta (1982), který vyhodnotil změny v časové dostupnosti centra Prahy 
po prodloužení sítě metra v 70. letech. V posledních letech se na katedře sociální geogra�e
a regionálního rozvoje ustavil proud výzkumů na poli urbánní geogra�e, z níž vychází řada
prací hodnotících suburbánní dopravu (např. Ptáček 1996, Sýkora 2002, Urbánková, Ouřední-
ček 2006). Robert Rőlc (2004) se šířeji věnoval postavení Prahy v hierarchii středoevropských
center a hodnotil jejich propojenost leteckou dopravou. Četnější literaturu o městské dopravě
z pohledu dopravních inženýrů zastupuje např. práce R. Štěrby (1998) srovnávající integro-
vané dopravní systémy evropských měst s přihlédnutím k situaci Prahy.

Zahraniční literatura se tématu dopravy ve městě věnuje častěji. Změny dopravního cho-
vání obyvatel velkých středoevropských měst v transformačním období detailně posuzuje
např. publikace Puchera a Lefevra (1996). Souhrnně se problémy dopravy ve městech zabývají 
Turton a Knowles (1998), kteří přinášejí i přehled obecných návrhů řešení hlavních z nich.
Vztah dopravy a regionálního rozvoje území přiléhajících k městským okruhům na příkladě
Amsterodamu uvádějí Bruinsma a Rietveld (1998). V rámci proudu výzkumů využívajících
kvantitativní postupy lze uvést publikace zaměřené na modelování dopravy ve městech (např.
Tolley, Turton 1995, Hensher, Button 2000). Zajímavé jsou práce z oblasti time–space geogra-
phy pojednávající o pohybu obyvatel v čase a prostoru (např. Giuliano 1998).y

4.3 Dopravní vztahy Prahy na vyšších regionálních řádech

Osobní letecká doprava: globální a kontinentální dopravní vazby

Praha v posledních letech posiluje svoji pozici v sídelním systému střední Evropy (Körner 2003, 
Rölc 2004) a vzhledem k její geogra�cké poloze a atraktivitě tento trend bude pravděpodobně
pokračovat. Z tohoto pohledu se jeví jako klíčové především vztahy města se středisky v pri-
mární geoekonomické ose Evropy (tzv. modrém banánu) a dále kooperace se středisky v rámci
potenciální druhé evropské geoekonomické osy (Hampl 1996, s. 97). V prvním případě se kon-
krétně jedná o spojení s Frankfurtem nad Mohanem, ve druhém o vazby na saské aglomerace
a Berlín, na Vídeň a Budapešť, případně na Linec, Krakov a Vratislav. Podstatné jsou samo-
zřejmě také vztahy s městy globálního významu – Paříží a Londýnem, New Yorkem, Tokiem.
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Dopravní spojení Prahy na velké vzdálenosti je zajišťováno leteckou dopravou, jejíž význam
sílí i při obchodních cestách na vzdálenosti střední, do středoevropských center. Letecká do-
prava v Praze využívá především letiště v Ruzyni, které se dnes dělí na dva terminály: termi-
nál Jih (staré letiště otevřené v roce 1937) a terminál Sever (tzv. nové letiště otevřené v roce
1968). První jmenovaný terminál slouží v současnosti především nákladní dopravě a sezón-
ním charterovým letům. Rozhodující podíl na výkonech zajišťuje terminál Sever. Jeho výstav-
bou v roce 1968 se kapacita pražského letiště zvýšila z 2,3 milionu na 4,8 milionu cestujících
ročně (Ročenka dopravy Praha 2004), což byla v období socialismu postačující kapacita, neboť 
např. v letech 1978–1979 odbavovala Ruzyně maximálně 2,2 milionu cestujících ročně. Od
roku 1991 počet odbavených cestujících prudce rostl a dostatečnou kapacitu letiště nezajistilo
ani jeho podstatné rozšíření v 90. letech. V roce 2006 byl zprovozněn nový Terminál Sever 2
(viz obr. 4.1), který mj. slouží pro separátní odbavení leteckých spojů v rámci zemí Schen-
genské dohody. Stávající kapacita letiště se dvěma nástupními prsty se tím rozšířila z 6,6 mil.
na 10 mil. cestujících ročně. Podle Dudáčka (2003) umožňuje územní rezerva ruzyňského le-
tiště docílit případné kapacity až 20 milionů cestujících ročně. Omezujícím prvkem rozvoje
letiště se stává také kapacita dráhového systému. Počet pohybů letadel dosáhl v loňském roce
hodnoty 145 000. Česká správa letišť předpokládá další růst výkonů, a plánuje proto rozšíření
letiště o další paralelní dráhu (Letiště Praha 2005).

Celková roční přepravní kapacita letiště byla v roce 2004 6,6 mil. cestujících, z toho 200 tis.
cestujících na terminálu Jih a 6,4 mil. cestujících na terminálu Sever (Ročenka dopravy Praha
2004). V roce 2004 však bylo na letišti odbaveno celkem 9 696,4 tis. cestujících, což předsta-
vuje rekordní meziroční nárůst o 2,2 mil. cestujících (28,9  %). Podle uvedené ročenky byla
rozhodující část cestujících přepravena pravidelnými linkami, 17  % linkami nepravidelnými
(charterovými a jinými). Vytížení letiště je kvůli cestovnímu ruchu značně sezónní: nejvíce
cestujících se dlouhodobě odbavuje v letním období roku (maximum v srpnu 2004 – téměř
1,1 milionu cestujících, nejméně v lednu – 0,5 milionu osob).

V roce 2004 operovalo na pražském letišti 50 společností na linkách pravidelných a 346
subjektů na linkách charterových. Celkový počet destinací v Evropě i na dalších kontinentech
byl rozšířen na 108. Zmíněná ročenka uvádí také nejvytíženější směry přepravy, kterými jsou
lety do nejvýznamnější evropských hospodářských center, popř. významných leteckých křižo-
vatek. Konkrétně se v roce 2004 jednalo o Londýn, Paříž, Frankfurt nad Mohanem, Amster-
dam, Kodaň, Moskvu, Manchester a Curych. Praha je logicky nejvýznamnějším uzlem letecké
dopravy u nás (viz obr. 4.2), konkurentem je podobně významné letiště ve Vídni, které pro své
cesty volí řada obyvatel jihovýchodní části republiky.

Velmi nedostatečné a Evropskou komisí ve výročních zprávách opakovaně kritizované je
spojení letiště s centrem města. Chybí především kapacitní a rychlé spojení hromadnou do-
pravou. Veřejné dopravní spojení letiště s městem je v současnosti zajišťováno pouze autobu-
sovými linkami do stanic metra Dejvická a Zličín. Spoje na uvedených trasách jsou poměrně
pomalé a zvláště o víkendech mají malou frekvenci. Zcela chybí kapacitní železniční spojení
obvyklé v jiných evropských městech. O jeho vybudování se diskutuje již více než 10 let
a v současnosti není de�nitivně rozhodnuto ani o jeho formě. Diskutují se dvě varianty. Měst-
ská část Praha 6 podporuje prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická, čímž by se zlepšila
dopravní obslužnost městské části a vyřešila by se dopravní situace na Vítězném náměstí. Dru-
hou variantou je modernizace a doplnění železniční trati Praha – Kladno. Tato varianta je vý-
razně levnější, její nevýhodou jsou však zastávky poněkud mimo jádra čtvrtí a komplikovaný 
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tunelový průchod přírodní památkou Královská obora (Stromovka) a klidovými obytnými
zónami Bubenče. Tato varianta spojení by tedy více sloužila ke spojení centra Prahy s letištěm
a s Kladnem, méně by přispěla k obslužnosti městských čtvrtí. Přesto se lze přiklonit spíše ke
druhé variantě, především pro možnost její relativně rychlé realizace, která může více kore-
spondovat s narůstajícími výkony ruzyňského letiště.
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Obr. 4.1 Letiště Praha-Ruzyně po dostavbě Terminálu Sever 2. Zdroj: Letiště Praha 2005.

Poznámka: Prostřední prst B zaúsťuje do původní budovy „nového“ letiště, která dnes slouží jako
příletová hala. Vpravo je nová odletová hala s nástupním prstem A, vlevo od řídicí věže dostavovaný 
terminál Sever 2 s prstem C. Zprava příjezdová komunikace k letišti. Uprostřed a v popředí správní,
komerční a obslužné objekty.

Obr. 4.2 Podíl letišť na počtu odbavených

cestujících v roce 2004. Zdroj: Ročenka dopravy 

ÚDI 2004.

Obr. 4.3 Dělba přepravní práce při cestách

letiště – centrum Prahy. Zdroj: Ročenka dopravy 

ÚDI 2004.



Proto není překvapující, že pro spojení letiště s městem potvrdil průzkum Ústavu doprav-
ního inženýrství (ÚDI) z října 2003 převažující používání individuální automobilové dopravy 
(viz obr. 4.3), jejíž pohodlí však výrazně snižují dopravní zácpy na Evropské třídě a také drahé 
parkovné (i krátkodobé) na letišti. V současnosti na ruzyňském letišti navíc působí autodo-
pravce operující mimo cenovou regulaci pražské taxislužby, což nejen snižuje konkurenční
prostředí, a tedy kvalitu dopravních služeb, ale také vytváří nepříznivou image Česka v očích
zahraničních cestujících.

Dálková silniční a železniční doprava: makroregionální a mezoregionální vazby

Pro dopravní spojení s významnými centry osídlení sousedních států je kromě letecké dopravy 
významná také doprava silniční. V tomto smyslu je nutné zdůraznit nedostatečné napojení
Prahy na evropskou dálniční síť, které je způsobeno především investiční náročností infra-
strukturních staveb a vývojem v totalitním období. Vzhledem k tehdejší nízké automobilizaci
nebyla výstavba dálničních tahů aktuální a rozvoj kapacitní silniční sítě směrem k západní
hranici byl z politických důvodů záměrně omezen. Kvalita silniční infrastruktury tak zaostává
za rychleji rostoucí poptávkou po dopravě a za narůstajícími dopravními výkony. V blízké bu-
doucnosti dojde ke spojení Prahy s drážďanskou aglomerací (dálnice D8), kapacitní spojení
existuje se západní hranicí (směr Norimberk) a téměř po celé délce s Vídní (Körner 2003). Re-
alizace dálnice D3 z Prahy na Linec byla z �nančních důvodů odsunuta za rok 2010. Je ovšem
otázkou, zda kontakty těchto středisek, resp. kontakty Prahy s dunajským koridorem vyžadují
takto kapacitní spojení. V současnosti dochází k oživení stavby dálnice D11 na Hradec Krá-
lové a perspektivně na Polsko. Je zajímavé, že ačkoliv dálniční spojení slouží především pro
kontakty hierarchicky nejvýznamnějších středisek, u nás převládá spíše diskuse nad potřebami
propojení středisek vnitrostátních (např. D3 a Tábor, D8 a Ústí nad Labem apod.; Körner
2001).

Z hlediska dálkové (i regionální) automobilové dopravy je však největším infrastrukturním
problémem Prahy absence vnějšího silničního okruhu. Pražská silniční síť byla od počátku
vývoje formována jako radiální (Sadílek 2003), což podpořila jednak morfologie pražského te-
rénu, ale i pozice Prahy uprostřed Čech. V intencích tohoto přístupu je i vybudování tzv. seve-
rojižní magistrály napříč městem v 80. letech. Podle Sadílka (2003) se potřeba okružní komu-
nikace poprvé objevila v plánu Státní regulační komise v roce 1937. Dokončený silniční okruh
(v současnosti je nazýván Pražský okruh) bude mít délku přes 80  km, přičemž realizována je
v současnosti (2005) jen necelá čtvrtina. Konkrétně se jedná o úseky Evropská – Zličín – Slive-
nec na západě a jihozápadě města a Běchovice – Černý Most na východě města (obr. 4.4). Za-
hájena byla výstavba úseku od Slivence, který bude veden tunelem k Berounce, přemostěním
ke Zbraslavi, a dále vystoupá tunelem pod Točnou do oblasti Jesenice. Navazovat bude pro-
blematický jihovýchodní úsek, který dosud není závazně stabilizován v územním plánu. Silný 
občanský odpor obyvatel Petrovic má za výsledek odsun Pražského okruhu až k Jesenici a Ří-
čanům (takzvaná varianta JVD). Neméně problematickým úsekem je pak severní přemostění
Vltavy, které ve vnitroměstské dopravě citelně chybělo již v období před rokem 1989. Spojení
severní a západní části města je tak nutné realizovat přes vnitřní město, přes most Barikád-
níků a Holešovice. V MHD tuto nedostatečnost uspokojivě nevyřešilo ani prodloužení metra
C na Ládví. O místě přemostění vltavského údolí na severu města rovněž nebylo rozhodnuto
a existuje několik jeho variant. V současnosti se jako nejpravděpodobnější varianta jeví umís-
tění mostu mezi Čimice a Suchdol. Do diskusí a lobbingu se zapojuje také středočeský krajský 
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úřad, který by vysunutí Pražského okruhu na své území uvítal, neboť pravděpodobně přivede
do oblasti nové investory. Naproti tomu také zde existují občanská sdružení odmítající okruh
v blízkosti svých sídel.

Při absenci tzv. Pražského okruhu se jako objízdné používají různé vnitroměstské komuni-
kace (např. Průmyslová) a části tzv. městského okruhu (např. Jižní spojka). Na komunikacích
plnících v současnosti funkce okruhů se vytvářejí časté dopravní zácpy (např. i na kapacitní
Jižní spojce), které ještě zhoršuje sílící dálková kamionová doprava.

Podle údajů ÚDI (2004) provoz těžkých nákladních automobilů (nad 6  t celkové hmot-
nosti) v roce 2004 skokově narostl: „Zatímco v období 1990–2000 těžká nákladní automobilová 
doprava na území hlavního města Prahy téměř stagnovala (zvyšovala se v průměru jen o 0,5  %
ročně, tzn. průměrný meziroční nárůst dopravních výkonů činil jen 2,6 tisíc vozokilometrů za
den) a v letech 2001–2003 se zvyšovala v průměru o 5,4  % ročně (průměrný meziroční nárůst 
dopravních výkonů činil 34,3 tisíc vozokilometrů za den), v roce 2004 to bylo o 18  % (meziroční 
nárůst dopravních výkonů o 127 tisíc vozokilometrů za den)“ (Ročenka dopravy Praha 2004,“
kap. 2).

Příčinou dramatického nárůstu provozu kamionů je zrušení celního odbavování na hranič-
ních přechodech v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004.
Nejvíce těžkých nákladních automobilů v roce 2003 protínalo hranici Prahy na dálnicích D1
(v tzv. průměrný pracovní den od 6 do 22 h to bylo 5 860 vozidel), D5 (4 350 vozidel) a D8
(4 610 vozidel, všechny údaje ÚDI 2003). V roce 2004 narostly uvedené hodnoty o 1 590 vozů
na D1, o 1 650 na D5 a o 460 vozů na D8. Výrazný nárůst prodělala také dálnice D11 (na hra-
nicích města o 760 vozidel). Z uvedených dat vyplývá, že nejvytíženějším tranzitním směrem
je osa západ – východ. Nejkomplikovanější je tranzit ze severu na západ města, který musí kvůli 
zmíněné absenci severního přemostění objet celé město.

Pro dálkové spojení Prahy s okolními zeměmi je stále významná také železniční doprava.
Praha leží na čtyřech tzv. železničních koridorech, které jsou postupně rekonstruovány pro maxi-
mální rychlost 160  km/hod. Po rekonstrukci lze tuto rychlost dosahovat v úseku Praha – Česká 
Třebová. Úsek Praha – Kralupy nad Vltavou, rekonstruovaný po poškození při povodních, je
však kvůli morfologii terénu konstruován pouze pro rychlost 90  km/h. Rekonstrukce koridorů 
z Prahy na Plzeň a České Budějovice ještě nebyla zahájena (České dráhy 2005). Územní plán
Prahy počítá perspektivně s vybudováním vysokorychlostních tratí směrem na Sasko, Bavor-
sko a Vídeň. Tyto tratě vysokých rychlostí vyžadují vybudování zvláštního kolejového tělesa,
čímž by se vyřešily problematické úseky tratí stávajících. Vzhledem k �nanční náročnosti
těchto staveb je však jejich realizace zatím jen ve fázi diskusí.

Celkově je potřeba zvýšit kapacitu a propustnost pražského železničního uzlu. V této souvis-
losti právě probíhá rozšíření dosud jednokolejné trati mezi Hlavním nádražím a Balabenkou,
tzv. nové spojení, které výrazně zvýší technologické možnosti nádraží (Nové spojení 2005).
Přestavbou se vyřeší dlouhodobá disproporce v počtu kolejí z Hlavního nádraží severním
a jižním směrem (pod Vinohrady tři koleje v tunelu proti jedné koleji na Libeň). Navázat by 
měla rekonstrukce části Hlavního nádraží. Uvažuje se také o „zkrácení“ Masarykova nádraží,
které je některými odborníky považováno za komunikační bariéru mezi Florencí a Bulharem
(Tikman 2003). Jedna z variant kolejového spojení letiště s centrem města počítá s Masaryko-
vým nádražím jako městským terminálem (Tikman 2003).

Praha je nejvýznamnějším dopravním uzlem veřejné dálkové dopravy v Česku. O jejím vý-
znamu svědčí také nabídka spojů dálkové hromadné dopravy, která v roce 2000 činila 87 dál-
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kových vlakových spojů odjíždějících z Prahy ve všední den (tj. vlaků spěšných a vyšší katego-
rie z celkových 236 všech spojů) a 409 nadregionálních autobusových (z celkem 1 987 spojů).

4.4 Dopravní vztahy Prahy na mikroregionální úrovni:
vztahy vnitroměstské a město–zázemí

Rozvoj individuálního automobilismu

V transformačním období došlo v Česku k dynamickému nárůstu počtu automobilů. Zjed-
nodušeně lze říci, že vývoj, kterým prošly vyspělé západní země za cca 30 let, proběhl u nás
v koncentrované podobě během jednoho desetiletí. V Praze byl přitom vývoj automobilizace
nejmarkantnější (viz tab. 4.1). Zatímco počet všech registrovaných motorových vozidel narostl
v Česku proti roku 1990 o 58  %, v Praze o 71 %. Stupeň automobilizace v Praze (počet obyva-
tel na jeden osobní automobil) klesl koncem 90. let pod hranici 2,0 obyvatele, což je dokonce
méně než ve srovnatelných městech starých spolkových zemí Německa (Ročenka dopravy vel-
kých měst 2003). Podobný vývoj jako Praha prodělala automobilizace pouze v městech býva-
lého východního Německa. V pražském provozu jednoznačně převládají osobní automobily,
které tvoří 91  % všech motorových vozidel.

Automobilů je větší počet a více se s nimi také jezdí. Ročenka ÚDI (2003) uvádí, že denní do-
pravní výkon se celkově za posledních dvanáct let (1991–2002) zvýšil o 10,4 mil. vozokm/den.
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Obr. 4.4 Předpokládané vedení rychlostních komunikací v Pražském městském regionu.

Zdroj: www.sudop.cz. Poznámka: žluté trasy již v provozu, modré rozestavěny, červené plánovány 

k výstavbě.



To znamená, že v uvedených dvanácti letech narostl automobilový provoz v Praze více než
za předcházejících 100 let existence automobilismu od konce 19. století až do přelomového
roku 1990. Tempo nárůstu dopravních výkonů přitom bylo časově shodné s nárůstem počtu
vozidel: nejrychlejší v první polovině 90. let (více než 5× vyšší), po roce 2000 se stav pomalu
stabilizoval (v roce 2002 byl nárůst výkonů přibližně „jen“ 2,5× vyšší). Více než 90  % denních
dopravních výkonů na pražské silniční síti vytváří osobní automobily.

V souvislosti s procesem suburbanizace je zajímavé sledovat dopravní vztahy v pražské
aglomeraci. Z dopravních sčítání ÚDI vyplývá, „…že v roce 2004 automobilová doprava v cen-
trální oblasti stagnovala, zatímco na ostatním území města dále vzrůstala. Celkově se automobi-
lová doprava na území hlavního města Prahy v roce 2004 zvýšila – měřená dopravním výkonem 
na celé komunikační síti – v průměru o 4,9  % ve srovnání s předcházejícím rokem“ (Ročenka“
dopravy Praha 2004, kap. 2). Uvedený závěr vyplývá mj. ze sledování intenzity provozu na
tzv. centrálním kordonu vymezujícím širší centrum města (ohraničeno zhruba Petřínem, Let-
nou, Riegrovými sady a Vyšehradem). Např. ve srovnání s rokem 1990 vjíždělo v roce 2004 do 
širší oblasti centra města o 35  % vozidel více. Rozhodující část samozřejmě připadá na osobní
automobily, neboť vjezd autobusů a nákladních vozidel do centra je výrazně omezen. Intenzita 
dopravy naopak trvale roste ve středním a vnějším pásmu města. Vnější pás je de�nován sčíta-
cími místy tzv. vnějšího kordonu, tj. na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do sou-
visle zastavěného území města. V těchto lokalitách vzrostla intenzita automobilové dopravy 
(počet projíždějících vozidel) ve srovnání s rokem 1990 3,2×, tj. o 216  % (Ročenka dopravy 
Praha 2004), a to opět především díky osobním automobilům (jejich počet se zvýšil téměř
čtyřnásobně). Pro ilustraci lze uvést absolutní čísla: Do Prahy přijíždělo v roce 2004 v období
6–22 hod. průměrného pracovního dne cca 221 000 vozidel, z toho 191 000 osobních auto-
mobilů (ÚDI 2004). Ve sčítáních dopravních intenzit na vnějším kordonu jsou však zahrnuta
i vozidla jedoucí do Prahy z území mimo pražskou aglomeraci, ze zahraničí, nebo v rámci
tranzitní dopravy.

Růst intenzity propojení města a zázemí automobilovou dopravou částečně dokládá také
zátěž komunikací nižšího řádu, o nichž se lze domnívat, že (na rozdíl od dálnic) slouží spíše
kontaktům mikroregionálního charakteru. Tabulka 4.2 ilustruje změny v intenzitě provozu
mezi dvěma sčítáními dopravy (1990, 2000) prováděnými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na
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Tab. 4.1 Vývoj automobilizace na území Prahy a Česka

Rok Praha Česko (do 1971 Československo)

Motorová
vozidla

Osobní 
automobily

Stupeň 
automobilizace

Motorová 
vozidla

Osobní 
automobily

Stupeň 
automobilizace

1961 93 106 44 891 22,4 1 326 801 291 680 47,1

1971 203 519 133 129 8,1 2 931 629 1 041 137 13,8

1981 367 007 284 756 4,2 3 449 300 1 872 694 5,5

1990 428 769 336 037 3,6 4 039 606 2 411 297 4,3

1996 702 966 588 968 2,0 4 991 607 3 349 008 3,1

2000 746 832 620 663 1,9 5 230 846 3  720 316 2,8

2004 * 735 350 * 594 143 * 2,0 5 185 218 3 815 547 2,7

Zdroj: Ročenka dopravy ÚDI 2004. Poznámka: * Údaje za rok 2004 jsou zatíženy chybou nespeci�kované výše, ke které 
došlo při převodu evidence a která souvisí se změnou používaného software (blíže Ročenka ÚDI 2004).



vybraných silnicích vně hranic města. Pro ilustraci byly zvoleny převážně silnice 2. tříd, které
směřují do oblastí se silnou suburbanizační výstavbou, tj. do jižního zázemí města (na Jesenici, 
podél Berounky a podél Vltavy) a silnice směrem severním, které ovšem slouží také kontak-
tům Prahy s polabským koridorem (na Mělník a Brandýs nad Labem). Ze silnic nižšího řádu
uvádíme „spojovací“ úsek na Jesenicku, přes Psáry. Téměř u všech vybraných úseků sledujeme 
mezi roky 1990 a 2000 vysoký nárůst dopravních intenzit na téměř dvojnásobek počátečního
stavu. Výjimkou je silnice na Mělník a Neratovice, tedy směrem, kde je suburbanizační roz-
voj mírnější a pozdější, a samozřejmě bývalá silnice 1. třídy na Teplice, jejíž dálkové funkce
převzala nově zprovozněná dálnice D8. Její význam v místní dopravě je však nezastupitelný.
Nárůst dopravních intenzit v zázemí města je pochopitelně způsoben obecně vyšším využívá-
ním automobilové dopravy a vyšší automobilizací, svoji roli zde však hraje dojížďka do centra
města ze suburbánních zón. Daní za bydlení v příjemnějším prostředí a za disperzi obslužných
aktivit na okraj metropole je problematická doprava mezi zázemím a centrem města se všemi
environmentálními důsledky.
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Obr. 4.5 Vývoj intenzity 

automobilové dopravy 

v Praze a Česku v letech

1990–2004 (průměrný 

pracovní den).

Zdroj: Ročenka dopravy 

ÚDI 2004.

Tab. 4.2 Změna intenzity provozu na vybraných silnicích na hranicích Prahy v letech 1990–2000

Úsek (číslo) Silnice Počet vozidel
1990

Počet vozidel 
2000

Index
2000/1990

Psáry (1-1130) Jesenice – Jílové u Prahy 2 663 4 974 2,14

Kunratice – Vestec (1-0016) „stará benešovská“
na Jesenici č. 603

7 389 15 647 2,12

křižovatka na Sulice – Nová 
Hospoda (1-0040)

„stará benešovská“ č. 603 3 983 8 078 2,03

Zbraslav – Měchenice (1-2156) na Vrané č. 102 4 332 8 223 1,90

Radotín – Černošice (1-2836) Radotín č. 115 4 661 7 587 1,63

Březiněves – Líbeznice (1-0816) Mělnická č. 9 7 877 11 556 1,47

Vinoř – Dřevčice (1-0510) Brandýská č. 610 4 903 6 398 1,30

Dolní Chabry – Zdiby (1-0440) stará Teplická č. 608 13 523 6 100 0,45

Zdroj: Výsledky sčítání dopravy 1990, 2000.



Obslužnost veřejnou dopravou

Systém veřejné dopravy v Praze je tvořen dvěma podsystémy zajišťovanými různými orga-
nizacemi. Prvním je systém linek na území města, tedy pražská městská hromadná doprava
(MHD), která je řízena Dopravním podnikem hl. m. Prahy. Druhým je vnější hromadná do-
prava autobusová a železniční, kterou tvoří linky přesahující administrativní hranici města
Prahy. Provozovatelem jsou jednak České dráhy, jednak řada soukromých autobusových do-
pravců (včetně pražského dopravního podniku). Dohromady vytváří prostupný integrovaný 
dopravní systém tzv. Pražské integrované dopravy (PID), který je od roku 1993 koordinován
Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy (ROPID).

Návrh na vytvoření integrovaného dopravního systému hromadné dopravy osob v Praze
a v pražské aglomeraci byl zpracován již ve druhé polovině 70. let. Vlastní realizace však začala 
až v roce 1992 zavedením prvních dvou příměstských autobusových linek do Hovorčovic (okr. 
Praha-východ) a Ořecha (okr. Praha-západ). Do integrované dopravní soustavy byly postupně 
zapojovány další autobusové linky a železniční tratě a zvětšoval se rozsah obsluhované pří-
městské zóny. Souběžně se vyvíjel pásmový tarifní systém s integrovanými jízdními doklady.
Rozvoj systému PID dokládají následující údaje: zatímco v roce 1995 bylo v systému integro-
váno 15 obcí, 60 železničních stanic a zastávek a provozováno bylo 11 příměstských autobu-
sových linek, v loňském roce (2004) to bylo již 229 obcí, 211 železničních zastávek a 147 au-
tobusových linek (Ročenka dopravy Praha 2004). Počty přepravených cestujících i dopravní
výkony na příměstských autobusových a železničních linkách stoupají. Železniční doprava
přitom hraje v přepravách některými směry nezastupitelnou roli vzhledem k objemu denně
dojíždějících cestujících (viz tab. 4.3). Zatímco v současnosti se město šíří do svého zázemí
spíše podél dálnic, v minulosti podpořila „rozliv“ města železnice a dodnes z koncentrace oby-
vatelstva podél radiálně položených železničních tratí těží. Tak velké objemy dojíždějících totiž 
není možné přepravit autobusovou dopravou a železnice je zde nezastupitelná.

V konkurenci s individuální automobilovou dopravou ztrácí MHD v 90. letech svoji do-
minantní pozici v dělbě přepravní práce. Podle Ročenky velkých měst (2003) byl na začátku
90. let podíl přepravních výkonů realizovaných pražskou MHD asi 75  %, v ranní špičce až
90 %. V roce 2003 se MHD v Praze podílela na výkonech 57  % proti 43% podílu dopravy indi-
viduální. Pro srovnání, podle údajů ÚDI z roku 2003 je v případě Brna tento poměr podobný 
(55:45), v Plzni je pro MHD příznivější (65:35). Uvedený trend samozřejmě není žádoucí
a nedá se zvrátit pouze cenově přístupným jízdným v MHD. Nutná jsou i regulační opatření
v oblasti individuální dopravy, která jsou však poměrně nepříznivě vnímána částí obyvatel
a prozatím i městskými politiky. Jedinečnou výhodou pražské MHD je, že se nestala sociálním 
dopravním prostředkem pouze pro nejchudší vrstvy obyvatelstva. S touto příznivou okolností
by měly řídicí instituce pracovat dříve, než se rozplyne. Jako příklad úspěšné formy podpory 
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Tab. 4.3 Zatížení nejdůležitějších tratí v příměstské dopravě (oba směry, 2004)

Trať Praha – Kolín
(011)

Praha – Benešov 
(221)

Praha – Beroun 
(171)

Praha – Kralupy 
n. Vlt. (091)

Praha – Lysá n. L. 
(231)

Počet cestujících
za den

8 208 3 801 4 863 2 836 2 769

Zdroj: Ročenka dopravy ÚDI 2004.



používání MHD řidiči automobilů lze uvést systém záchytných parkovišť P+R (park and ride( =
zaparkuj a jeď), který nabízí levné a bezpečné parkování a zvýhodněné jízdné do centra města. 
Se zvyšujícími se dopravními zácpami ve vnitřním městě se však některá tato parkoviště stá-
vají obtížně přístupná a nedostatečná svojí kapacitou (např. na Nádraží Holešovice).

Vzhledem k rozsahu sítě, frekvenci, ceně jízdného i kvalitě vozového parku můžeme praž-
skou MHD zařadit mezi nejkvalitnější v Evropě. Se změnou životního stylu a dopravního cho-
vání obyvatel po roce 1989 došlo k výraznému poklesu počtu přepravených cestujících (viz
tab. 4.4). Počet cestujících nejvýrazněji poklesl začátkem 90. let a v roce 2000 dosáhl hodnoty 
cca 80  % roku 1990. Od roku 2001 počet odbavených cestujících mírně stoupá a lze hovořit
o stabilizaci vývoje. Počet přepravených cestujících je podstatný také kvůli �nancování pro-
vozu MHD. Tržby z jízdného tvoří pouze asi třetinu celkových nákladů na provoz a hromadná
doprava je dotována z rozpočtu města. Výdaje na dopravu jsou největší položkou městského
rozpočtu. V roce 2004 tvořily 36  % celkových výdajů města a z této částky připadlo téměř
63  % na provoz MHD (státní rozpočet přispívá Praze pouze na výstavbu sítě metra a na rozvoj
tramvajové dopravy). Tento tlak na městský rozpočet a zastavení odlivu cestujících byly zřejmě 
hlavním důvodem, proč letos (2005) došlo k výraznému zdražení ceny jízdného. Je otázkou,
zda zvýšená cena opět neodradí část cestujících. Komfortu, který poskytuje např. MHD ve
švýcarském Curychu, pražská městská doprava zatím nedosahuje. Tam si městští úředníci uvě-
domili, že dopravní prostředky musí jezdit tak často, aby si cestující skoro vždy sedl a soupravy 
nebyly přeplněné (Pašmik 2005). Při tomto standardu by zdražení pražského jízdného jistě ne-
bylo tolik riskantní, neboť zvýšená cena jízdného může vést k opětovnému odlivu cestujících.

Vybavení domácností příměstské zóny osobními automobily

K postižení významu individuální automobilové dopravy pro zajištění vztahů zázemí–město
lze využít např. výsledků SLDB. Vyhodnocení typů dopravních prostředků využívaných k do-
jížďce za prací do Prahy přináší příspěvek Jany Urbánkové a Martina Ouředníčka (2006) na
jiném místě této monogra�e. Zde se zaměříme na vybavení domácností automobily v obcích
okresů Praha-východ a Praha-západ. Ve sčítání 2001 se v rámci sledování vybavení domác-
ností zjišťovalo mj. vlastnictví automobilu. Výsledky sčítání uvádějí počet domácností s jedním
automobilem a dále s dvěma a více automobily. Podíl domácností nevlastnících automobil je
překvapivě vysoký. V případě obcí okresů Praha-východ a Praha-západ je tento podíl v prů-
měru 37,6  %, maximální podíl byl 54,1  %, minimální 22,5 %.

Předpokládali jsme, že obce, ve kterých došlo v období mezi censy (1991–2001) k nárůstu
počtu obyvatel, došlo i ke zvýšení vybavení domácností automobilem, neboť životní styl

Tab. 4.4 Vybrané charakteristiky MHD na území hl. m. Prahy

Rok Přepravní výkon
(mil. místových km)

Počet
přepravených osob

1981 46,7 3 638

1990 57,6 4 189

1995 53,4 3 409

2000 56,0 3 290

2004 61,3 3 599

Zdroj: Ročenka dopravy ÚDI 2004.
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obyvatel nových obytných zón vyžaduje zvýšené používání automobilů. Vzhledem k určité
odlehlosti od centra města a k horší dopravní dostupnosti hromadnou dopravou je použití
automobilu často nutností. Koe�cient korelace (Pearson) mezi indexem změny počtu obyva-
tel a podílem domácností vybavených jedním (resp. dvěma a více) automobily však vykazuje
v obou případech nízké hodnoty. V prvním případě je jeho hodnota –0,053, ve druhém –0,108. 
Pomineme-li chyby v evidenci (sčítání 2001 bylo ovlivněno neopodstatněnou hysterií médií
o zneužitelnosti údajů), zdá se, že celkové vybavení domácností automobily je interferencí
více trendů. Jedním je růst automobilizace nových obyvatel suburbánních sídel, kteří patří
k bohatší vrstvě obyvatelstva a k lidem s jiným dopravním chováním než populace původní.
Druhým trendem je plošné šíření vybavení automobily z města do jeho zázemí, vlastně forma
kontaktní difuze inovací. Rozdíl mezi obcemi výrazně dotčenými suburbanizačními procesy 
a obcemi ostatními by tedy byl spíše v kvalitě vozového parku. Tuto hypotézu však není možné 
ověřit pomocí souborných dat. Prostorovou diferenciaci vybavení domácností automobily 
v okolí Prahy ilustruje obrázek 4.6.

Obr. 4.6 Vybavení domácností automobily v obcích okresů Praha-východ a Praha-západ.

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ.
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4.5 Závěr

Intenzita a složitost dopravních vztahů Prahy a omezený rozsah příspěvku umožňuje pouze
stručné nastínění celé problematiky. Totéž platí i o perspektivách pražské dopravy, které se zde
pokusím v bodech stručně shrnout:

1. Praha posiluje svoji pozici v hierarchii evropských měst, což bude spojeno s dalším ná-
růstem letecké dopravy. V této souvislosti jsou závažnější otázky environmentálních do-
padů spíše než možnosti rozšíření kapacity ruzyňského letiště. Vysoce aktuální problém
kapacitního spojení letiště s centrem města pomocí hromadné dopravy zůstává zatím
nevyřešen.

2. K zátěži pražské dopravní sítě přispívá také dálková silniční doprava, zvláště negativně je
vnímána dálková silniční doprava nákladní. V této oblasti je klíčové dobudování silnič-
ního okruhu a částečně i okruhu městského. K urychlení výstavby těchto �nančně ná-
ročných projektů může přispět řada okamžitých nebo obtížně předvídatelných faktorů,
jako je tzv. silniční lobby nebo např. kandidatura Prahy na pořadatelství olympijských
her. Je třeba zdůraznit, že vybudování okruhu musí předcházet přivedení dalších dálnic
do pražského regionu. Konkrétně se jedná o prodloužení D11 na Polsko a o výstavbu D3
na Linec; k připojení Drážďan přes D8 dojde ještě před dobudováním okruhu. Určitou
možností řešení nákladní dopravy jsou restriktivní opatření vůči kamionové dopravě
např. formou mýta na dálnicích, které se připravuje. Tato doprava však musí být řešena
systémově na evropské úrovni, v součinnosti s unijními institucemi. Samostatnou kapi-
tolou je organizace turistické autobusové dopravy, která má výrazně omezený přístup do
centra města a nedostačující možnosti i jen krátkodobého parkování. K tomu přistupuje
omezená dopravní obslužnost historického středu města MHD, o jejímž řešení se dis-
kutuje (např. využití elektrobusů na Starém Městě). Zvláště pro starší návštěvníky města
(ale i jeho stálé obyvatele) je pak pohyb po středu města poměrně obtížný.

3. Z pohledu uživatelů dopravy i z hlediska výkonů na pražské dopravní síti je klíčové
vyřešení dopravních problémů na mikroregionální úrovni. Vnitroměstské dopravní
vazby a vazby město–zázemí, tzn. cesty obyvatelstva do zaměstnání, �remní doprava,
turistické cesty aj., totiž vytvářejí největší část dopravních intenzit v pražské dopravní
síti. Hlavní možností řešení je přerozdělení přepravní práce ve prospěch hromadných
typů dopravy, tj. podpora přechodu uživatelů automobilů na linky PID. Nabídka linek 
veřejné hromadné dopravy je v současnosti na dobré úrovni, zvláště ve srovnání s městy 
západní Evropy. Nabídku zlepší také připravovaná úprava železničních spojů, které bu-
dou projíždět městem (systém S-Bahn) a případné otevření dalších městských zastávek 
(např. Vyšehrad). Řada spojů hromadné dopravy je však ve špičkách přeplněna, a tím
je výrazně snížen komfort přepravy. Zvýšení frekvence spojů je ovšem politicky obtížně
proveditelné, neboť už nyní je městská doprava výrazně dotována. Příliv peněz do sys-
tému může zajistit např. výtěžek z nutných restrikcí individuální automobilové dopravy,
které musí existovat v součinnosti s podporou PID. I Praha uvažuje např. o zavedení
mýta za vjezd do centra města (i když v Londýně se osvědčilo zpoplatnění jen částečně).
Účinnou podporou přechodu cestujících na MHD je systém parkovišť P+R, s jejichž zři-
zováním se počítá i u nových stanic metra.
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Praha jako hlavní město České republiky bude vždy silným ekonomickým centrem s potřebou 
intenzivních dopravních vztahů na všech regionálních řádech. Lze proto prohlásit, že problém 
organizace a zajištění efektivní dopravy bude vždy důležitým bodem rozpočtu a politiky města 
i státu. Po extenzivním rozvoji dopravy v transformačním období čeká Prahu rozhodování
o regulaci dopravy v těch oblastech, kde již kapacita sítě přestává postačovat. Do popředí se
dostávají také aspekty ochrany životního prostředí. Citlivost obyvatel k environmentální pro-
blematice, který je patrný v zemích západní Evropy, postupně narůstá i u nás. Veřejné mínění
pak může, ze střednědobého hlediska, vytvářet příznivý tlak na komunální politiky a urychlit
politické řešení dopravních problémů i formou „nepohodlných“ regulačních opatření. Čím
dříve si komunální politici uvědomí, že regulace dopravy přináší i pozitivní dopady, tím dříve
se stane Praha ještě přívětivějším městem pro život a práci svých obyvatel i pro odpočinek 
jejích četných návštěvníků.
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