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jejího ukončení = blíIkosti obchodního centra a sídliště£ Z=olenou =ariantu dále 
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předpokládanou sta=ební náročnost dále zvolte preferovanou variantu. 

 U I=olené =ariantD Ipracujte =Ioro=é řeID =e =DbranEch 
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TRAM TRACK ĎÁBLICE DISTRICT-SHOPPING 

CENTRE LETŇANY ÜPRAGUEâ 



 

Anotace 

Předmětem bakalářské práce bDlo Ipraco=ání studie moKnosti 

prodlouKení tram=ajo=é tratě = úseku od současného obrati0tě Sídli0tě 

Ďáblice k Obchodní centrum LetňanD£  

Práce obsahuje popis ře0eného úIemíç =DmeIení problémo=Ech míst 

pro =edení tram=ajo=é tratě a ná=rh d=ou Iákladních =ariant =edení trati 

a jejího ukončení = blíIkosti obchodního centra a sídli0tě£ V práci bDlo 

pro=edeno podrobněj0í roIpraco=ání obsahující =E0ko=é =edeníç 

podrobněj0í situace =DbranEch míst a =Ioro=é řeID =e =DbranEch místech 

charakteristickEch danEm profilem a konstrukcí tratě. Práce obsahuje 

teCto=ou částç =Ekreso=ou část a fotodokumentaci£ 
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Tram=ajo=á traťç dopra=ní obsluKnostç městská hromadná dopra=aç 

tram=ajo=á dopra=aç tram=ajo=é obrati0těç Ďábliceç LetňanD 

 



 

Summary 

The subject of the BachelorƲs thesis was to study options for the 

eCtension of the tram track in the section from the current loop Ďáblice 

district to shopping center LetňanD£ 

This paper includes a description of the assigned territory and a 

definition of possible locations for the tram track. Furthermore, two basic 

track variants are described and discussed including its ending near the 

shopping center and housing estates. The thesis carried out more detailed 

elaboration of the height lines, detailed conditions of selected sites and 

sample cuts in locations identified by the profile and structure of the tram 

track. The thesis includes the technical report, drawing of the tram track 

and photo section. 
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=ehicle turning loopç Ďábliceç LetňanD 
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