
Vyjádření k výstavbě TT Kobylisy – Zdiby 

 

Navrhovanou výstavbu tramvajové trati Kobylisy – Zdiby je nutné posoudit s ohledem na 

dopravní obslužnost Dolních Chaber.  

Z předloženého charakteristického příčného řezu TT s jízdním pruhem 2 × 3,25 m 

vyplývá, že při očekávané intenzitě dopravy cca 16-20 tisíc vozidel/den v oboustranně 

zastavěné komunikaci, a to bez možnosti parkování, je navržené řešení pro dotčené 

obyvatele v ulici Ústecká nepřijatelné. Tvrzení, že ostatní zbytná automobilová doprava se 

přesouvá, eventuálně je převedena do stopy D8, které je uvedené v návrhu TT, není nijak 

zdůvodněno a doloženo.  

Navrhovaná dopravní řešení musí zlepšit dopravní obslužnost Dolních Chaber, ale 

především musí zachovat, či spíše zlepšit, životní podmínky. To znamená vyloučit z obce 

tranzitní a ostatní zbytkovou dopravu, která se po realizaci TT v Ústecké ulici (silnice II/608) 

z kapacitních důvodů na tuto ulici nevejde. Převedení a vyloučení této dopravy z Ústecké 

znamená přemístit silnici II/608 na východní obchvat Dolních Chaber. Stávající Ústeckou 

ulici změnit na komunikaci obslužnou.  

Pro další zlepšení dopravní situace v Dolních Chabrech a zlepšení dopravní 

obslužnosti je nutné současně s přípravou výstavby TT zahájit přípravu a realizaci výstavby 

východního obchvatu Dolních Chaber, včetně ochranného zalesněného valu tak, aby 

realizaci obchvatu silnice II/608 bylo možno realizovat ještě před zahájením výstavby TT 

Kobylisy – Zdiby.  

Výstavba TT zhorší dopravní obslužnost veřejnou dopravou pro Dolní Chabry, 

přínosem to bude pouze pro „horní“ část Dolních Chaber podél Ústecké ulice. Pro všechny 

ostatní dojde ke zhoršení.  

Navrhovaná TT navazuje na stávající konečnou u vozovny Kobylisy a neřeší úsek mezi 

vozovnou a Kobyliským náměstím, kde zůstanou autobusy, včetně trasy do Čimic.  

Výstavbou silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) – je jedno, zda v prosazované trase 

A-ZÚR nebo v Regionální variantě – dojde k nárůstu dopravy na Ústecké ulici – bude plnit 

funkci radiály.  

Prognózované období 2025 je nepřijatelné, je v rozporu s ČSN 73 6101 čl. č. 6.2, 

který určuje cílový rok, na který se navrhuje dopravní stavba, jako dvacátý rok po uvedení 

stavby do provozu. To je v tomto případě rok 2045-2050. Znamená to podhodnocení 

dopravních zátěží cca o třetinu.  

Záchytné parkoviště P+R (pro 1000 vozidel) se neprojeví na snížení intenzity dopravy. 

Realizovat P+R má smysl v Praze a jejím okolí u metra a u železničních stanic – například 

realizovat parkovací dům u stanice metra v Letňanech a ne zde postavit další sídliště.  

S pokračující další výstavbou v obcích Středočeského kraje se bude intenzita dopravy 

na Ústecké dále zvyšovat.  



Obchvat Dolních Chaber je nutné připravovat a realizovat i bez ohledu na tramvaj, 

pokud chceme odvést narůstající tranzitní a ostatní dopravu mimo zástavbu a zklidnit tuto 

část obce. V rámci zklidnění by bylo lepší zajistit spíše výsadbu stromů – místo tramvajového 

tělesa vysadit lipovou alej.  

 Výstavba TT vyvolá další výstavbu vilových domů a jiné zástavby, tak jako tomu je 

u prodloužení tramvajové tratě do Modřan. Smysl dává realizace tramvajové trasy do Bohnic 

s propojením na Prahu 6, včetně odbočky do sídliště Bohnice (údajně si to jeho obyvatelé 

nepřejí).  

Místo tramvaje se nabízejí i jiné možnosti řešení ekologické dopravy, které jsou 

daleko levnější než tramvaj. Záchytné parkoviště P+R jako argument pro výstavbu TT je 

ekonomicky nezdůvodnitelný.  

Navržená výstavba TT bez komplexního řešení obslužnosti Dolních Chaber a bez 

současné výstavby východního obchvatu Dolních Chaber je nepřijatelná.  

Výstavba TT Kobylisy – Zdiby Dolním Chabrům nic nepřináší.  

 

 

V Praze dne 23. 6. 2020  

 


