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Praha Mnohá velká evropská mě sta obepínají dálnice, které auta, jež jimi pouze projíždě jí, odvádě jí
mimo centrum. V př ípadě milionových metropolí jsou to denně desetitisíce aut, autobusů a tě žkých
kamionů , které by jinak zamoř ovaly škodlivými zplodinami obytné čtvrtě a ucpávaly ulice. To, co je v
jiných zemích bě žné, je pro Prahu bohužel zatím nedosažitelným snem. Rychlostní komunikace kolem
mě sta, která mě la být pů vodně dokončena již v roce 2005, se zatím stále nachází z vě tší části na
prknech projektantů . V současné době dě lníci pracují pouze na prů zkumné stavební štole u Komoř an,
kudy povede jeden z tunelů této okružní dálnice. Na jiných úsecích by však lidé hledali stavbař e
marně .
Kdy skončí stavba? Stavbu nyní brzdí př edevším spory občanských sdružení, magistrátu a mě stských
částí o vedení tras jednotlivých úseků
okruhu. Kdy tedy bude dálniční okruh kolem metropole
dokončen? Petr Kural z Ř editelství silnic a dálnic uvedl, že když se brzy podař í vyř ešit všechny spory,
tak by auta mohla jezdit po nové čtyř až šestipruhové komunikaci kolem Prahy do roku 2010.
"Problémem je pouze úsek mezi Bř ezině vsí a Satalicemi, tam zatím př edpokládáme, že bude
postaven až ně kdy po roce 2010, ale stále máme nadě ji, že to bude dř ív,"ř ekl Kural. V současné době
jsou z více než osmdesáti kilometrů této dů ležité okružní komunikace dokončeny jen krátké úseky
mezi Bě chovicemi a Satalicemi a mezi Slivencem a Ruzyní. Série odvolání, které podalo občanské
sdružení Ateliér pro životní prostř edí, zatím blokuje stavbu okruhu mezi Slivencem a Jesenicí, spory
mezi mě stskými částmi zase zastavily výstavbu na severu Prahy mezi Ruzyní a Bř ezině vsí. Hádky se
také vedou o napojení dálnice na Č eské Budě jovice nedaleko Jesenice, kterou nechtě jí ně které obce
v Posázaví.
Mě sto okruh potř ebuje Dopravní odborník z Č VUT Petr Moos tvrdí, že dokončení rychlostní
komunikace kolem Prahy je pro mě sto životně dů ležité. "Vně jší okruh se musí dostav ě t co nejdř ív, ale
zároveň je dů ležité, aby byly současně dokončeny vnitř ní mě stský okruh, to znamená tunel Mrázovka
a úsek Malovanka Pelc Tyrolka s navazujícími radiálami, které oba okruhy spojí. Jedině tak se podař í
zklidnit dopravní situaci ve mě stě ,"tvrdí Moos. Po dokončení nových komunikací se pak podle Moose
dopravní situace v hlavním mě stě výrazně zlepší. "Pak také bude možné tř eba omezit provoz na
severojižní magistrále a dalších př etížených komunikacích, např íklad na Letné a jiných místech,"dodal
Moos. Vně jší okruh kolem mě sta prý také výrazně pomů že zlepšit životní prostř edí. "Stavby jako tunel
pod Suchdolem jsou dobrým ekologickým ř ešením,"dodal Moos.
JAN ZIEGLER
Jaký je váš názor na stavbu okruhu
| Podle plánů projektantů by v budoucnu mě la vést okružní rychlostní komunikace kolem celé Prahy.
| Nejvě tší spory se vedou o její trasu na severu Prahy v úseku mezi Ruzyní a Bř ezině vsí. Jižní
varianta počítá s tím, že tato nová komunikace povede tě sně u hranic hlavního mě sta a protne
Suchdol. Další možností je, že povede př es stř edočeské obce a mě sta.
| Jaké ř ešení je podle vás pro obyvatele metropole výhodně jší, sever, nebo jih? Své názory a podně ty
posílejte na emailovou adresu jan.ziegler@mfdnes.cz

