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1 Identifikační údaje 

NáIe= práceß  Tram=ajo=á trať Sídliště Ďáblice î OC LetňanD 

Katastrální úIemíß  KobDlisDç LetňanDç StříKko= 

Obec:    Praha 8, Praha 9 

Kraj:     Praha 

2 Obsah dokumentace 

TeCto=á částß  1 Pr;=odní Iprá=a 

VEkreso=á částß 2.1 Přehledná situace - varianta Jih 

   2.2 Přehledná situace - varianta Sever 

   2.3 Přehledná situace - podvarianta Jih-a 

   3.1.1 Situace - varianta Jih část ╂ 

   3.1.2 Situace - varianta Jih část ╃ 

   3.1.3 Situace - varianta Jih část ╄ 

   3.2 Situace - podvarianta Jih-etapa 

   4.1 PodélnE profil - varianta Jih 

   4.2 PodélnE profil - varianta Sever 

   5.1.1 VIoro=E řeI č£╂ 

    5.1.2 VIoro=E řeI č£╃ 

   5.1.3 VIoro=E řeI č£╄ 

   6.1 Situace v územním plánu - varianta Jih 

   6.2 Situace v územním plánu - varianta Sever 

   7.1 Fotodokumentace  

ObráIko=á částß 7.2  Fotodokumentace 

3 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je pro=ěření moKností realiIace tram=ajo=é tratě 

meIi stá=ajícím tram=ajo=Em obratištěm Sídliště Ďáblice a obchodním centrem 

v Letňanech£ Hla=ní očeká=ané přínosD =eřejné dopra=D pro=oIo=ané na no=ě 

na=rKené trati jsouß 

- Iajištění lepší =aIbD meIi sídlištěm Ďáblice ÜIejména okolí ulic 

Střelničná a Ďáblickáâ a obchodním centrem = Letňanech½ 

- lepší dopra=ní obsluKnost sídliště = okolí ulice Roudnická½ 

- I=Ešení =EInamu a =DtíKení tram=ajo=é tratě =e Střelničné ulici½ 
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- rDchlej0í a komfor5něj0í dopra=ní spojení i = přilehlEch oblastech. 

 

S5udie se Iaměřuje přede=0ím na pro=ěření pr;chodnos5i 5ram=ajo=é 5ra5ě 

do5čenEm úIemímç =D5ipo=ání případnEch problema5ickEch mís5 a dále  

na soulad na=rho=ané 5rasD s územně plánovací dokumentací î jak s platnEm 

územním plánem, tak s navrKenEm metropolitním plánem. 

4 Cíle dokumentace 

Hla=ním cílem 5oho5o s5upně dokumen5ace je pro=ěři5 moKnos5i realiIace 

Iáměru prodlouKení 5ram=ajo=é 5ra5i a naléI5 op5imální =edení no=ě na=rho=ané 

5ram=ajo=é 5ra5ě s ohledem na pří5omnos5 linio=Ech s5a=ebç =edení =elmi 

=Dsokého napě5í ╂╂╁ kV a dal0ích inKenErskEch sí5í£ Ná=rh je ře0en i s ohledem 

na náročnost stavebních objekt;, konkrétně mostních objekt;, popřípadě 

tunel;, které jsou nu5né pro kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě se silnicí IÖ╉ ÜCíno=eckáâ a 

silnicí Kbelská£ BDlD na=rKenD moKné =arian5D =edení 5rasDç u k5erEch bDlD 

popsánD přínosD a nega5i=a =edení no=ě na=rKenEch =arian5£ 

Cíle s5udie lIe shrnou5 do 5ěch5o Iákladních bod; 

- si5uo=a5 ná=rh =edení 5ram=ajo=é 5ra5i =če5ně případnEch modifikací 

trasy; 

- navrhnout a o=ěři5 =E0ko=E pr;běh 5rasD 5ram=ajo=é 5ra5i a jeho 

moKnos5i½ 

- Ipraco=a5 =Ioro=é řeID =e =DbranEch mís5ech charak5eris5ickEch 

danEm profilem£ 

 

V první fáIi projek5o=Ech prací bDlD = relaci na=rKené 5ram=ajo=é 5ra5ě Sídli05ě 

Ďáblice î OC Le5ňanD analDIo=ánD dos5upné podkladDç k5erEmi bDlDß 

• úIemně pláno=ací dokumen5ace - pla5nE úIemní plán ï╂ö a na=rKenE 

me5ropoli5ní plán ï╃ö = současné (2018) zveřejněné a projednávané 

podobě; 
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• Ieměpisná mapa = měřítku 1:10 000 î ZM ╂╁ ï╄ö a ZABAGED〔 - =E0kopis 

3D =rs5e=nice ï╅ö poskD5nu5é ČeskEm úřadem IeměměřickEm a 

ka5as5rálním£  

• technická mapa =edení inKenErskEch sí5í ï╆ö dos5upná online  

na geopor5álu hla=ního měs5a PrahD£ 

Na Iákladě u=edenEch podklad; bDlD pro=ěřenD d=ě =arian5D = celé trase  

od současného tramvajového obrati0tě Sídliště Ďáblice do blízkosti obchodního 

centra v Letňanech. 

5 VDmeIení řešeného úIemí 
Ře0ené úIemí se nacháIí na se=erním okraji PrahD£ Přímo do5čená oblas5 

Iahrnuje ka5as5rální úIemí KobDlisç S5říKko=a a Le5ňanç na=rKená 5ra7 se přímo 

do5Eká Iejména sídleních celk; sídli05ě Ďáblice a Iápadního okraje sídli05ě 

Le5ňanD£ Při realiIaci Iáměru lIe očeká=a5 nepřímE =li= i na okolní celkDç Iejména 

dopra=ní =I5ahD KobDlisD î OC Le7ňanD a KobDlisD î Ďáblice î Čako=ice 

s vyuKitím přestupu na návazné linky autobus;£ ÚIemíç k5erEm je na=rKená 5ra7 

v obou variantách vedena, je nezastavěné, klíčovEm omezujícím faktorem  

pro vedení trati v ře0eném území je rozsáhlá mimoúrovňová křiKovatka silnic 

Liberecká î Cínovecká î Kbelská (- Veselskáâ a =edení VVN do roI=odnD Ďáblice£ 

V ře0eném území se v blízkosti záměru nachází také ĎáblickE hřbitov. Ře0ené 

území včetně základního zakreslení prověřovanEch variant je patrné na obrázku 

1. 
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ObráIek ╂ î Ře0ené úIemí =če5ně Iakreslení pro=ěřo=anEch =arian5 5ra5i do mapo=ého 

podkladu [3] 

ÜPoIn£ß modrá bar=a - s5á=ající 5ra7ç čer=ená î ná=rKené varianty) 

 

Na ka5as5rálním úIemí KobDlis a S5říKko=a se nacháIí =ě50í čás5 s5udo=aného 

úIemíç jehoK součás5i jsou sídli05ě Ďáblice a s5ejnojmenné 5ram=ajo=é obra5i05ě£ 

5.1 Sídliště Ďáblice 

Vě50í čás5 sídli05ě Ďáblice je součás5í ka5as5rálního úIemí KobDlisDç a=0ak 

s5á=ající 5ram=ajo=é obra5i05ěç ĎáblickE hřbi5o= a nej=Echodněj0í čás5 sídli05ě 

Ďáblice leKí na ka5as5rálním úIemí S5říKko=a£ Obě ka5as5rální úIemíç 5edD i celé 

sídli05ěç pa5ří do ob=odu měs5ské čás5i Praha ╉£ 

Dané úIemí je pře=áKně ro=ina5é beI =odních ploch jako jsou po5okDç řekD či 

rDbníkDç k5eré bD omeIo=alD =edení no=ě na=rKenEch =arian5£ 

V bezprostřední blízkosti současné Ias5á=kD a obra5i05ě Sídliště Ďáblice se 

nacháIí ĎáblickE hřbi5o= Üse=erně od obra5i05ěâç Zahradnic5=í Ďáblice a roI=odna 

elek5rického proudu Ü=Echodněâ£ Panelo=é domD jsou si5uo=ánD pře=áKně 
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Iápadně od ulice Ďáblickáç = men0í míře i jihovEchodně od současného 

obrati0tě. Okolí současného obrati0tě ukaIuje obráIek ╃ß 

 

 

ObráIek ╃ î Současná konečná Ias5á=ka a obra5i05ě Sídli05ě Ďáblice a okolí ï╇ö 

 

Sídliště Ďáblice 

VEs5a=ba sídli05ě Iapočala = roce ╂╊╇╉ç do roku ╂╊╈╆ bDlD dos5a=ěné bD5o=é 

domD a něk5eré s5a=bD občanské =Dba=enos5i£ Oblas5 u s5anice me5ra Lád=í 

čekala na realiIaci aK do le5 ╂╊╈╇-╂╊╈╉£ Poslední =EInamnou dokončenou 

s5a=bouç nepočí5áme-li stanici metra z roku 2004, se stal kulturní d;m, otevřenE 

aK v roce 1983. 

Sídli05ě Ďáblice obsahuje přibliKně ╊ 500 byt;ç poče5 obD=a5el je přibliKně 

27 500. [7]  

Na=rKené =arian5D Iačínají napojením na s5á=ající 5ram=ajo=é obra5i05ě Sídliště 

Ďábliceç k5eré se nacháIí na =Echodním okraji sídli05ě Ďáblice£ S5á=ající 

5ram=ajo=á 5ra7ç k5erá bDla u=edena do pro=oIu ╄£ ledna ╂╊╈╂ç =ede 

v současnos5i Ie Ias5á=kD Sídliště Ďáblice jihoIápadním směrem přes Ias5á=kD 

Lád=í, Kobylisy a odkud pokračuje dále do cen5ra£ Za Ias5á=kou Kobylisy (resp. 
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Ke Stírceâ =edou do cen5ra d=ě 5ram=ajo=é 5ra5ěß ulicí Trojská do oblas5i NádraKí 

Hole0o=ice a ulicí Zenklo=a přes Bulo=ku do oblas5i Palmo=kD£  

 

 

ObráIek ╄ î Pohled na s5á=ající 5ram=ajo=é a au5obuso=é obra5i05ě a čás5 sídli05ě [6] 

____________________________________________________ 

His5orie KobDlis a S5říKko=a 

Kobylisy 

Pr=ní písemná Imínka o obciç p;=odně I=ané KobolisDç je =e formulářo=é lis5ině I 15. července 

1297. V roce 1305 byla osada králem Václavem II. dána kanovník;m praKskEm, av0ak později 

byla kanovník;m odňata císařem Zikmundem. V 18. století bylo území dne0ních Kobylis 

odlesněno£ V Kobylisích se v 19. století a na počátku 20. století těKil a zpracovával písek, 

nacházela se zde i cihelna. 

 

S5říKko= 

Pr=ní Imínka o S5říKko=ě pocháIí I roku 1230. PraKané jej v době husitské zabavili a vlastnili 

 do roku 1547. V roce ╂╇╇╃ se d=;r S5říKko= s5al součás5í libeňského pans5=í£ Roku ╂╊╃╃ bDl 

S5říKko= připojen k Praze a v roce 1960 byla obydlená část StříKko=a Iačleněna  

do ob=odu PrahD ╉ç neobDdlená čás5 se s5ala součás5í PrahD ╊£  
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5.2 Roudnická 

Oblas5 praco=ně naI=aná Roudnická je pojmeno=ána podle s5ejnojmenné uliceç 

k5erá ohraničuje sídli05ě umís5ěné =Echodně od 5ram=ajo=é a au5obuso=é 

Ias5á=kD Sídliště Ďáblice£ Daná oblas5 se nacháIí na ka5as5rálním úIemí 

S5říKko=a£ Sídli05ě = okolí ulice Roudnická je pa5rné I obráIku číslo ╅£ 

 

ObráIek ╅ î Pohled na sídli05ě = okolí ulice Roudnická£ Současné 5ram=ajo=é obra5i05ě 

a hla=ní čás5 sídli05ě Ďáblice se nacháIí Ia pra=Em okrajem snímku£ [6] 

Lokali5a pod souhrnnEm náI=em Roudnická je ře0ena I d;=odu současné 0pa5né 

obsluKnos5i obD=a5el měs5skou hromadnou dopra=ou£ Současná =Idálenos5ç 

jenK musí obD=a5elé docháIe5 na nejbliK0í Ias5á=ku MHD ÜTřebenickáâ je =íce neK 

╉╁╁ me5r;ç coK Ihruba odpo=ídá dese5i Üpro osobD se sníKenou pohDbli=os5í  

aK pa5nác5i) minu5ám času£ Dos5upnos5 na Ias5á=kD MHD = oblas5i je pa5rná 

z obrázku číslo ╆. 

No=ě na=rKená 5ram=ajo=á 5ra7ç k5erá bD =edla = blízkosti severně  

od oblasti Roudnickáç bD příspí=ala ke Ilep0ení přís5upu obyvatel k městské 

hromadné dopravě£ VIdálenos5ç jenK musí obD=a5elé momen5álně docháIe5  

na Ias5á=ku Sídli05ě Ďábliceç bD se sníKila nejméně o polo=inuç čímK bD se 

=EInamně Ikrá5il i čas po5řebnE k dosaKení pros5ředku MHD£   



 

                                                       Tram=ajo=á 5ra7 Sídli05ě Ďáblice î OC Le5ňanD 
 

 
 

8 

 

 

ObráIek 5 î Dos5upnos5 na Ias5á=kD MHD v oblas5iç pa5rná je 0pa5ná dos5upnos5 MHD 

z okolí Roudnické£ 

ÜPoIn£ß modrá plocha ╄╆╁ m - 5 minu5½ Ielená plocha 500 m - ╈minu5½ čer=ená plocha 

750m - 9 minut½ oranKo=Em bodem je oInačena poloha na=rKené no=é Ias5á=kD 5ram) 

5.3  LetňanD 

Le5ňanD jsou ka5as5rální úIemíç k5eré se roIkládá = měs5ské čás5i PrahD ╂╉£ 

Dané úIemí je pře=áKně ro=ina5é s měs5skou Iás5a=bou beI =odních ploch jako 

jsou po5okDç řekD či rDbníkDç k5eré bD omeIo=alD =edení no=ě na=rKenEch =arian5 

5ram=ajo=é 5ra5ě£ Součás5í měs5ské Iás5a=bD je obchodní cen5rum omeIující 

=edení 5ram=ajo=é 5ra5ěç k5erá je = souběhu se severní nebo jiKní stranou 

obchodního centra. 

V ╈╁£ a ╉╁£ le5ech ╃╁£ s5ole5í bDlo =Dbudo=áno sídli05ě na Iápadní s5raně 

ka5as5rálního úIemí£ Na Iačá5ku ╊╁£ le5 k němu přibDla panelo=á =Es5a=ba  

na Staré ná=siç k5erá nahradila dří=ěj0í cen5rum obce s usedlos5í a rDbníkem£  

Jedním I d;leKi5Ech milník; = roI=oji Le5ňan je rok ╂╊╊╊ç kdD bDla dos5a=ěna ╂£ 

e5apa Obchodního cen5ra Le5ňanD společnos5í Tesco£ 

VelkEm přínosem pro obD=a5elé Le5ňan bDla =Es5a=ba me5ra linkD Cç k5erá 

probíhala od k=ě5na roku ╃╁╁╅ do k=ě5na roku ╃╁╁╉£ ProdlouKení 5rasD C me5ra 

mezi stanicemi Lád=í a LetňanD přispělo ke Ilep0ení dopra=ní obsluKnos5i 
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obD=a5el Le5ňan i ná=05ě=ník; obchodního cen5ra£ U s5anice LetňanD se 5aké 

nacháIí au5obuso=E 5erminál pro měs5ské i příměs5ské linkD a parko=i05ě P＼R 

pro =íce neK ╇╁╁ osobních au5£ 

Obchodní centrum LetňanD 

Obchodní cen5rum Le5ňanD se nacháIí na Iápadním okraji sídli05ě Le5ňanDç 

Iápadně od ulice Tupole=o=a£ VIhledem ke s=é =elikos5i Ü5o5o obchodní 

cen5rum s =ni5řní plochou ╂╃╆ ╁╁╁ m2 je nej=ě50í = České republiceâ je 

v současnosti jeho dopravní obsluKnost MHD zaji0těna ze dvou zastávek 

autobus; Tupolevova a Fryčovická£ Au5obuso=é linkD jsou =edenD ke s5anici 

metra C LetňanD.  

V obchodním cen5ru se nacháIí přibliKně ╂╉╁ obchod; a kancelářské pros5orD£ 

Součás5í obchodního cen5ra je mul5ikino s d=anác5i kinosálD s celko=ou 

kapaci5ou 5éměř ╄ 5isíce mís5 a Aquacen5rum Le5ňanD Lagoonç pla=eckE baIén  

s fi5ness cen5rem£ Kolem se roIkládá ╄ ╁╁╁ parko=acích mís5£  

V současné době je dostupnost OC Letňany ze sídli0tě Ďáblice pomocí MHD 

Inačně kompliko=anáç nebo7 =DKaduje Ipra=idla několik přes5up; a v poměru  

ke =Idálenos5i i dlouhou jíIdní dobu£ Pro příklad současnEch 5ram=ajo=Ech 

Ias5á=ek Kyselova, Štěpničná, Třebenická a Sídliště Ďábliceç k5eré obsluhují 

Inačnou čás5 celého sídli05ě Ďábliceç je pro dopra=u do obchodního cen5ra 

Le5ňanD nu5né buď = zastávce Ládví přestoupit na metro C, dojet do stanice 

LetňanD a od5ud dále pokračo=a5 au5obusem do jedné Ie Ias5á=ek  

Tupolevova / FrDčo=ickáç nebo =DuKí5 au5obuso=é linkD přes Prosek£ Doba jíIdD 

v těchto relacích je v současnosti okolo 15 minut, při realizování tramvajové trati 

by jízdní doba poklesla na dobu okolo 5 minut s vEhodou komfortního přímého 

spojení beI nu5nos5i přes5up;£  
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ObráIek ╇ î Le5ňanD£ Na fo5ografii =le=o OC Le5ňanDç =pra=o sídli05ě£ Hla=ní ulice 

upros5řed snímku meIi sídli05ěm a OC je Tupole=o=a. [6] 

 

____________________________________________________ 

His5orie Le5ňan 

Pr=ní Imínka o Le5ňanech pocháIí I roku 1347. Od roku 1850 byly Letňany samostatnou obcí, ale 

do 0kolD a do kos5ela se 5ehdD je05ě chodilo do Čako=ic£ V roce ╂╉╊╁ mělD Le5ňanD ╆╁ dom; a  

v nich 606 obyvatel.  

S=;j charak5er Le5ňanD IískalD = době pr=ní republikD s =Es5a=bou 5o=áren Le5o= Ü╂╊╃╂âç A=ia 
Ü╂╊╄╂âç VEIkumného a Iku0ebního le5eckého ús5a=u Ü╂╊╃╈â a pobočkD Aera a PragD£ 
S nimi bDla IaloKena i d=ě le5i05ě£  
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6 Dopra=ní síť 

 

 

ObráIek ╈ î Schéma měs5ské hromadné dopra=D = oblasti [8] 

Městská hromadná dopra=a-sídliště Ďáblice 

Sídli05ě Ďáblice je obsluho=áno 5ram=ajo=ou i au5obuso=ou dopra=ou£ 

Tram=ajo=á 5ra7 Střelničná î Sídliště Ďáblice bDla =Ds5a=ěna současně se 

=Inikajícím sídli05ěm a u=edena do pro=oIu = roce 1971. Dlouhou dobu 

předs5a=o=ala = celé oblasti Ďáblic a Kobylis hlavní dopravní prostředek 

zaji07ující obsluhu těchto sídelních celk; a spojení s centrem města.  V d;sledku 

=Es5a=bD me5ra C na Lád=í = roce 2004 a jeho prodlouKení dále do Le5ňan = roce 

╃╁╁╉ç Iačalo docháIe5 k postupnému omezení tramvajové dopravy a redukci 

5ram=ajo=Ech linek I p;vodních tří na jednu. 

S5á=ající 5ram=ajo=á 5ra7 =ede Ie smDčkD Sídliště Ďáblice jiKním směrem přes 

Ias5á=ku Třebenickáç kde se 5ra7 dos5á=á do IářeIu a podjeIdem mimoúro=ňo=ě 

kříKí křiKo=a5ku ulic Ďáblická a S5řelničná£ Dále se 5ra7 s5ačí jihoIápadním 

směrem přes Ias5á=ku Štěpničná a na následující Ias5á=ce Lád=í se 5ram=ajo=á 

5ra7 napojuje na sí7 me5ra£ Tram=aj pokračuje přes Ias5á=ku Kobylisy dál  

do cen5ra£ Za Ias5á=kou Kobylisy (resp. Ke Stírce) vedou do centra d=ě 

5ram=ajo=é 5ra5ěß ulicí Trojská do oblas5i NádraKí Hole0o=ice a ulicí Zenklo=a přes 

Bulovku do oblasti Palmovky. V dne0ní době jezdí do Ďáblic pouIe 5ram=aj číslo 
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10 v denním provozu a linka 93 v nočním provozu. Linka 10 je z Kobylis vedena 

přes Bulovku do oblasti Palmovky a dále do oblasti ŽiKkova, Vinohrad a centra. 

Tram=ajo=á dopra=a 5ak = současnosti zaji07uje zejména spojení v relaci Ďáblice 

î Kobylisy î (nemocnice) Bulovka î Palmo=kaç rDchlé spojení s centrem zaji07uje 

předev0ím linka metra C. 

Z obráIku číslo ╉ je pa5rná současná =D5íKenos5 5ram=ajo=Ech 5ra5í = oblasti 

KobDlis a Ďáblic£ Za5íKení bDlo Iji05ěno = rámci pra=idelného přepra=ního 

pr;Ikumu DPPç TSK a ROPIDu = lis5opadu roku ╃╁╂╇£ Pr;Ikum probíhal  

=e =0ední den od ╇ß╁╁ do ╃╄ß╁╁ hodin£ V předmě5ném úseku s5á=ající 5ram=ajo=é 

5ra5ě Ie Ias5á=kD Lád=í k Ias5á=ce Sídliště Ďáblice se =D5íKení pohDbuje okolo 

╃╁╁╁ ces5ujících = kaKdém směru£ TD5o hodno5D dokládají pokles =EInamu 

5ram=ajo=é 5ra5ě s =Es5a=bou me5ra a 5ím slab0í =DuKi5í = konco=Ech úsecích 

směr KobDlisD a Sídli05ě Ďáblice£ LIe očeká=a5ç Ke prodlouKení 5ram=ajo=é 5ra5ě 

Ie s5á=ajícího 5ram=ajo=ého obra5i05ě Sídliště Ďáblice do Le5ňan bD přispělo  

k =EraInému I=E0ení =D5íKenos5i 5ram=ajo=é 5ra5ě£  

 

ObráIek ╉ î Za5íKení sí5ě denní 5ram=ajo=é dopravy [9] 
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Au5obuso=á dopra=a je sídli05ěm Ďáblice =edena Iejména po hla=ních ulicích 

S5řelničná Ü= souběhu s tramvají), Vysočanská, Ďáblická a Žernosecká. Oblastí 

jsou =edenD jednak 5angenciální linkD = relaci Bohnice / Čimice î Kobylisy î 

Prosek î Vysočany a jednak linky pro místní obsluhu Ďáblic a okolí, vedené 

zejména ke stanicím metra. 

Přímo přes současnou konečnou Ias5á=ku 5ram=aje Sídliště Ďáblice je vedeno 

pě5 linekç a sice linkD číslo ╂╁╄ ÜLád=í î Ďáblice - BřeIině=esâç ╂╉╄ ÜVoIo=na 

Kobylisy - Hájeâç k5eré mají nejkra50í časo=é in5er=alD£ Dal0ími linkami jsou linkD 

číslo ╄╅╉ ÜPrahaç Bulo=ka - ZáleIliceç KoIáro=iceâç ╄╇╊ ÜPrahaç Lád=í - Š5ě5íâç ╄╇╉ 

ÜPrahaç Lád=í î Předbojâ£ 

Městská hromadná dopra=a-LetňanD 

Oby=a5elé Le5ňan mají =e směru do cen5ra k dispozici zejména stejnojmennou 

stanici metra linky C. Stanice metra LetňanD je umís5ěna jiKně od sídli05ě mimo 

kompak5ní Iás5a=bu a Ie sídli05ě dos5upná pomocí au5obuso=Ech linek£ Součás5í 

5erminálu jsou au5obuso=á s5ano=i05ě a parko=i05ě P＼R£  

Obchodní cen5rum Le5ňanD je obsluho=áno au5obuso=ou dopra=ouç k5erá =ede 

Tupole=o=ou ulicí se s5ejnojmennou au5obuso=ou Ias5á=kou = blíIkos5i 

obchodního cen5ra£ Au5obuso=Ech linekç k5eré =edou přes Ias5á=ku Tupolevova, 

je osm, a 5o linkD číslo ╃╁╂ ÜNádraKí Hole0o=ice î ČernE Mos5âç ╂╄╇ ÜSídli05ě 

Čako=ice î JiKní Měs5oâç ╂╂╁ ÜTřeboradice î Dolní Počerniceâç ╂╅╁ ÜPalmo=ka î 

Čako=ice î Mi0ko=iceâç ╄╆╂ ÜPrahaç Le5ňanD î Nera5o=iceâç ╄╈╈ ÜPrahaç Le5ňanD î 

Kostelec n.L.), 209 (Obchodní cen5rum Čako=ice î Ve Žlíbku î NádraKí Uhříně=esâç 

╊╂╂ ÜSídli05ě Čako=ice î NádraKí Hos5i=ařâ£ 

Propojení sídli05ě Ďáblic a Le5ňan měs5skou hromadnou dopra=ou je  

= dne0ní době kompliko=anéç i kdDK I jednoho mís5a je ána dohled~ druhé mís5o£ 

Jak bylo u=edeno =E0eç ces5ující jsou = relaci Ďáblice î Obchodní centrum nuceni 

k cestě oklikou, navíc s přestupy. D;sledkem je pak zvE0ené pouKívání 
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individuální dopravy automobily a také niK0í vyuKití koncového úseku 

5ram=ajo=é 5ra5i = úseku Ládví î Sídli0tě Ďáblice. 

Dne 18. 4. 2018 bDl disku5o=anE Iáměr prodlouKení 5ram=ajo=é 5ra5i = úseku 

Sídli05ě Ďáblice î OC Le5ňanD Ü=če5ně =arian5â předs5a=en na praco=ním jednání 

Iás5upc;m praKského organiIá5ora dopra=D ÜROPIDâ£ Na 5om5o jednání bDl ná=rh 

5ra5i a její s5udijní pro=ěření Ie s5ranD organiIá5ora shledáno jako přínosné£ 

Zás5upci organiIá5ora po5=rdilD Iejména dlouhodobé problémD se současnou 

nedos5a5ečnou dopra=ní obsluKnos5í oblas5i Roudnickáç k5erE bD ná=rh 

5ram=ajo=é 5ra5ě ře0ilç a po5=rdili i po5enciál =edení 5ram=ajo=é 5ra5ě = celé 

na=rKené relaciç čímK bD mohlo dojí5 k poklesu Ia5íKení au5obuso=Ech linek 

umoKňující i jejich případnou redukci£ Pro dal0í fáIe pro=ěřo=ání 5ra5ě bDl 

=Inesen i námě5 na naleIení =hodného pros5oru pro ná=rh parko=i05ě P＼R 

v oblas5i křiKo=a5kD Cíno=ecká î Liberecká î Kbelskáç k5erE bD mohl dále I=E0i5 

=EInam na=rKené 5ra5ě a případně opods5a5nil i =edení druhé 5ram=ajo=é linkD£  

Indi=iduální dopra=a 

Indi=iduální dopra=ou se obD=a5elé sídli05ě dos5anou do Le5ňan po ulici 

Ďáblickáç k5erá =ede jiKně a dále na=aIuje na ulici S5řelničnáç k5erá se s5ačí 

=Echodním směrem k nájeIdu na Libereckouç odkud ces5a ch=íli pokračuje  

po silnici I/8£ Následuje sjeId Ie silnice I/╉ =EjeIdem na Hradec Králo=éç kde 

docháIí k napojení na ulici Veselskáç Ie k5eré je jeden I =jeId; na parko=i05ě 

obchodního cen5ra.  

Kolem obchodního cen5ra =ede ulice Tupole=o=aç k5erá se kříKí s ulicí Veselská 

pokračující na nájeId na silnici I/8 (Cíno=eckáâ směr cen5rum nebo směr Lo=osice 

a Ús5í nad Labem£  

Cyklisté a chodci 

Přímé spojení sídli05ě Ďáblice a Le5ňan je pro chodce a cDklis5D 5akřka nemoKné£ 

CDklis5é musí oblas5 Idlouha=ě objíKdě5 po poIemních komunikacích přes 
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Prosek a chodci musí =DuKí5 měs5skou hromadnou dopra=u£ Z 5oho5o d;=odu je 

opods5a5něná ú=aha na=rhnou5 podél 5ram=ajo=é 5ra5ě s5eIku pro pě0í a 

cDklis5D£  Zcela beI komplikací m;Ke bE5 na=rKena pě0í a cDklis5ická s5eIka podél 

na=rKené 5ra5i = oblas5i od sídli05ě Ďáblice meIi ulicemi K Iahradnic5=í a 

Roudnická Ü= ochranném pásmu VVNâç k5eré je určené dle úIemního plánu 

k roI=oji jako plocha pro přírodní krajinnou Ieleň£ Ru0né =ícepruho=é silnice 

Cíno=ecká î Liberecká a mimoúro=ňo=ou křiKo=a5ku m;Ke s5eIka překroči5 

společně s tramvajo=ou 5ra5í na na=rKeném mos5ě£ Silnici Kbelskou je pak moKné 

překroči5 buď podchodem ÜpodjeIdemâ nebo po lá=ce£ To5o spojení bD =elmi 

Ia5rak5i=nilo Iejména cDklis5ickou dopra=u = oblas5i a přineslo Icela no=ou 

moKnos5 propojení cDklo5ras = oblas5i KobDlisç Ďáblicç Lád=í na jedné s5raně a 

Le5ňanDç Kbel a Čako=ic na druhé s5raně£ De5ailní roIpraco=ání 5oho5o Iáměru 

není Iahrnu5o = 5om5o s5upni dokumen5aceç ale lIe doporuči5ç abD 5o5o spojení 

bDlo dále Iahrnu5o a roIpraco=áno = dal0ích s5upních projek5o=é dokumen5aceç 

a byl mu přiIp;soben Iejména ná=rh 5ram=ajo=ého mos5u přes silnice Cíno=ecká 

î Liberecká a ře0ení přilehlEch ramp£  

7 RoIbor problémo=Ech míst 

Z pohledu zástavby je oblast téměř bezproblémová. V prověřované trase nebo 

její beIpros5řední blíIkos5i se nenacháIí obD5né ani jiné =EInamné s5a=bD£ Terén 

je beI =EraIněj0ích nero=nos5í a beI =odních ploch£ Nej=íce problema5ické 5ak 

při případném de5ailním ná=rhu a realiIace bude překonání inKenErskEch s5a=eb 

a sí5í£ Při roIboru dos5upnEch podklad; a rekognoskaci oblas5i bDlD = 5é5o fáIi 

pro=ěřo=ání =D5ipo=ánD pro ná=rh 5ram=ajo=é 5ra5i Iejména 5a5o problémo=á a 

riIiko=á mís5a£   

Mimoúro=ňo=é kříKení silnice IÖ╉ ÜCíno=eckáâ a silnice Kbelská 

V oblas5i se nacháIí roIsáhlé mimoúro=ňo=é kříKení silnicí Liberecká-

Cíno=ecká-Kbelská-Veselskáç k5eré je pa5rné I obráIku číslo ╊£ Při ná=rhu =edení 

5ram=ajo=é 5ra5ě bDlo proIkoumánoç Ida =és5 5ram=ajo=ou 5ra7 po mos5ním 

objek5uç 5unelemç nebo nebude =;bec moKné při u=áKení přija5elnEch 
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s5a=ebních náklad; překročení =;bec realiIo=a5£  Úro=ňo=é kříKení se silnící IÖ╉ 

Cíno=ecká není moKnéç pro5oKe Cíno=ecká je jako =EInamná měs5ská 

komunikace IařaIena jako silnice pro mo5oro=á =oIidlaç k5erá dále na=aIuje  

na dálnici D╉£ 

 

ObráIek ╊ î Mimoúro=ňo=é kříKení poIemních komunikací Cíno=ecká ÜIleva dole), 

Kbelská ÜIpra=aâç Liberecká Üsměr nahoruâ a Veselská Üsměr =pra=o nahoruâ. [6] 

InKenErské sítě  

 Nej=ě50ím problémem I hlediska konflikt; je vedení inKenErskEch sí5í, 

Iejména =edení 5eplo=oduç k5erE je =eden = oblas5i obchodního cen5ra 

v Letňanech. MnoKs5=í 5eplo=odních 5ras = celé oblas5i je dáno blíIkos5í 5eplárnD 

v Třeboradicích nacházejících se severně od Le5ňan£ V blízkém okolí plánované 

tramvajové smyčky se nachází kolektor teplovodu. V rámci realiIace Iáměru 

prodlouKení 5ram=ajo=é 5ra5i = okolí OC Le5ňanD bD bDlo nu5né na=rhnou5 

přeloKkDç k5eré =0ak budou případně ře0enD aK = dal0ích stupních projek5o=é 

dokumentace.  

Dal0ími inKenErskEmi sí5iç jenK se v oblasti nacháIíç je například =edení 

elek5rického prouduç Üpopsáno = následující čás5iâ a dále kanalizace a plynovod. 
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Vedení =elmi =Dsokého napětí 

Problémem =edení 5ram=ajo=é 5ra5ě a umís5ění Ias5á=ek meIi současnEm 

obra5i05ěm Sídliště Ďáblice a překročením silnice Cíno=ecká Ö Liberecká je 

pří5omnos5 =edení =elmi =Dsokého napě5í ╂╂╁ kVç k5eré se nacháIí = ře0eném 

území a je =edeno Iejména do roI=odnD Ďáblice£ 

Cílem ná=rhu 5ram=ajo=é 5ra5ě bDlo umís5i5 Ias5á=kD 5akç abD Iaji07o=alD  

co nej=Ehodněj0í dopra=ní obsluKnos5 obD5nEch soubor; ÜRoudnickáâ a 

=EInamnEch cíl; ÜOC Le5ňanDâ£ Konkré5ně Ias5á=ka s pracovním názvem 

Roudnická =e =arian5ě Jih není umís5ěna přímo u sídli05ě prá=ě I d;vodu vedení 

=elmi =Dsokého napě5íç k5eré =ede se=erně u sídli05ě Roudnická£  

Snahou bDlo na=rKenou 5ram=ajo=ou 5ra7 =és5 = co nejmen0í vzdálenosti  

od sídelního celku Roudnická při respek5o=ání ochranného pásma =edení VNç 

jehoK přeloKka není =Ihledem k poloze rozvodny Ďáblice a okolních staveb 

moKná. 

Na Iákladě mís5ního 0e5ření bDl určen 5Dp s5oKáru elek5rického =edeníç k5erEm je 

5Dp ~soudek0£ S5oKár 5Dpu soudek je =DobraIen na obráIku číslo ╂╁£ Určení 5Dpu 

s5oKáru je klíčo=é pro s5ano=ení ochranného pásmaç nebo7 5o se =I5ahuje 

k poloIe krajního =odiče£  
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ObráIek ╂╁ î S5oKár 5Dpu soudek 

Velikos5 ochranného pásma je s5ano=ena Energe5ickEm Iákonem [10] 

následo=něß 

a) U napě5í nad ╂ kV a do ╄╆ kV =če5ně  

1. Pro =odiče beI iIolace     7 m 

2. Pro =odiče s izolací Iákladní    2 m 

3. Pro Iá=ěsná kabelo=á =edení     1 m 

b) U napě5í nad ╄╆ kV do ╂╂╁ kV =če5ně 

1. Pro =odiče beI iIolace     12 m 

2. Pro =odiče s izolací základní    5 m 

c) U napě5í nad ╂╂╁ kV do ╃╃╁ kV =če5ně   12 m 

d) U napě5í nad ╃╃╁ kV do ╅╁╁ kV =če5ně   20 m 

e) U napě5í nad ╅╁╁ kV      30 m 
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f) U Iá=ěsného kabelo=ého =edení ╂╂╁ kV    2 m 

g) U IaříIení =las5ní 5elekomunikační sí5ě drKi5ele licence  1 m 

JelikoK se jedná o =rchní =Idu0né =edení s vodiči bez izolace o napětí 110 kV, tak 

z daného zákona vyplEvá, Ke vzdálenost od krajního vodiče na kaKdou stranu je 

12 m. 

V případě vEstavby vedení 110 kV před rokem 1994, by 0ířka ochranného pásma 

mohla bE5 o ╄ m =ě50íç a 5o =e smDslu 〕╊╉ energe5ického Iákona = následujícím 

znění: 

 áOchranná pásma stano=ená = elektroenergetice a teplárenství podle 

dosavadních právních předpis; se nemění po nabytí účinnosti tohoto zákona.~ 

[10] 

Při na=rho=ání =arian5 bDla 0ířka ochranného pásma na Iákladě předchoIích 

Inění u=aKo=ána ╂╆ me5r; od krajního =odiče na obě s5ranD£ A=0ak celko=á 0ířka 

ochranného pásma je dána =Idálenos5i od krajního =odiče =če5ně =Idálenos5i 

krajního =odiče od osD sloupu£ Pro5o je =edení 5ram=ajo=é 5ra5ě na=rKeno 

v souběhu s vedením velmi vysokého napětí =e =Idálenos5i ╂╉ç╇╊ m =če5ně  

╁ç╅ m reIer=D meIi ochrannEm pásmem a pr;jeIdnEm pr;řeIem 5ram=aje£  

8 VariantD řešení 

8.1 Pro=ěřo=ané trasy 

S5udie Tram=ajo=á 5ra7 Sídli05ě Ďáblice - Obchodní cen5rum Le5ňanD obsahuje 

ná=rh d=ou hla=ních =arian5 =edení 5ram=ajo=é 5ra5ěç oInačenEch praco=ně jako 

áJih~ a áSever~£ Přehledné si5uace obou =arian5 se nacháIí = příloIe číslo ╃£ 

Pro Ipraco=ání s5udie bDlo roIhodujících několik kri5érií£ Jak bDlo u=edeno =E0eç 

v předmětném úIemí se s vEjimkou dotčeného OC Letňany nenachází obytná ani 

jiná zástavba, se kterou by navrhovaná tra7 byla v koliIi£ Hla=ním kri5ériem 5ak 

bDla snaha o respek5o=ání a dodrKení ochranného pásma =edení =elmi =Dsokého 

napě5í =edoucího do roI=odnD Ďábliceç k5eré je podrobněji popsáno = kapi5ole 
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s názvem RoIbor problémo=Ech místç a minimálního kříKení s =edením =Dsokého 

napě5í£ Dal0ím Iásadním omeIením pro =edení 5ra5i = ře0eném území je rozsáhlá 

mimoúrovňová křiKovatka silnic Liberecká î Cínovecká î Kbelská (- Veselskáâ£ 

Problema5ika kříKení na=rKené 5ra5i s touto křiKovatkou komunikací patřících 

k nadřazené komunikační síti (a slouKících v současnosti i jako část okruhu) vedla 

k úvahámç Ida = mís5ech kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě se silnicemi Cíno=ecká a 

Kbelskáç bude na=rKeno mimoúro=ňo=é kříKení obsahující nadjeId nad danEmi 

poIemními komunikacemiç podjeIdç nebo nebude =;bec Ia =DnaloKení reálně 

předpokládanEch náklad; moKné£  

Trasy se 5aké pro=ěřo=alD na Iákladě =edení inKenErskEch sí5íç k5eré jsou =elmi 

Iahu05ěné Iejména = okolí obchodního cen5ra£  

Cílem bDlo 5aké I=E0ení k=ali5D dopra=Dç komfor5u a dopra=ní obsluKnos5i 

obD=a5el sídli05ě Ďáblice a sídli05ě = okolí ulice Roudnickáç k5eré je = současnosti 

obslouKeno MHD jen minimálně. 

 

Varianta áJih~ 

Pr=ní =arian5a je praco=ně naI=aná áJih~ podle jiKního =edení kolem 

mimoúro=ňo=é křiKo=a5kD a obchodního cen5ra£ 

Trasa no=é 5ram=ajo=é 5ra5ě je na=rKena Ie s5á=ajícího 5ram=ajo=ého obra5i05ě 

Sídliště Ďáblice nezastavěnEm územím. S ohledem na minimalizaci náklad; 5ra7 

=DuKí=á současné =něj0í obra5o=é kolejeç I nichK se po úpravě stanou koleje 

tra7ové£ To5o a5Dpické ře0ení je na=rKeno jako =hodněj0íç pro5oKe ne=Dnucuje 

přes5a=bu celého obra5i05ě£ V obrati05i po jeho redukci o =něj0í kolej budou 

Iacho=ánD d=ě obra5o=é kolejeç coK pro předpokládanE pro=oI plně dos5ačuje, 

nebo7 no=ě bude s5á=ající obra5i05ě slouKi5 jen pro případ mimořádnos5í a ods5a= 

manipulačníchç c=ičnEch nebo obdobnEch soupra=.  Tram=ajo=á 5ra7 se přimDká 

k ulici K zahradnictví. Poté se 5ram=ajo=á 5ra7 s5áčí jiho=Echodním směremç kde 

je =e =olném pros5oru na=rKena pr=ní Ias5á=ka s pracovním názvem Roudnická. 

Za zastávkou tramvajová tra7 pomocí na=rKené rampD s5oupá k novému mostu 

a docháIí k mimoúro=ňo=ému překročení silnice IÖ╉ ÜCíno=eckáâ£ Délka 

přemos5ění je dle 5é5o s5udie ╂╊╃ mç de5ailní ná=rh mos5uç umís5ění pilíř; ani 
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přesné kons5rukční ře0ení není součás5í 5é5o s5udie a jeho roIpraco=ání je 

případně nu5né = dal0ích stupních dokumentace. NavrKená trasa v0ak 

respektuje moKnos5 beIproblémo=ého ná=rhu pilíř; a délka jedno5li=Ech 

mos5ních polí odpo=ídá obdobnEm běKně pouKí=anEm kons5rukcím£  

Za přemos5ěním silnice 5ra7 přecháIí do klesání a následuje mimoúro=ňo=é 

kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě se silnicí Kbelskáç k5eré je ře0eno podjeIdem  

pod komunikací£ Délka 5unelu ÜpodjeIduâ je dle 5é5o s5udie cca ╂╄╁ mç de5ailní 

ná=rh příčného řeIu 5unelu a kons5rukčního ře0ení 5unelu není součás5í 5é5o 

s5udie a jeho roIpraco=ání je případně nu5né = dal0ích stupních dokumentace. 

Předpokládá se z po=rchu hloubená kons5rukce£ U obou 5ěch5o kříKení bDlo 

pro=ěřo=áno =edení 5ram=ajo=é 5ra5i 5unelemç po mos5ním objek5u i jejich 

kombinace£ Z=olené ře0ení mos5 î 5unel bDlo I=oleno jako nej=hodněj0í£  

U pr=ního kříKení bDl =Ihledem ke konfiguraci 5erénu a =E0ko=é polohD 

křiKo=a5kD a ramp na=rKen mos5ní objek5ç jehoK délka je Ide opro5i 5unelu kra50íç 

a 5edD pra=děpodobně =Es5a=ba le=něj0í£ V druhém kříKení byl navrKen tunel, a 

to jednak s ohledem na =edení =elmi =Dsokého napě5í a jednak na konfiguraci 

Ü=E0kuâ 5erénu u obchodního cen5ra£ Překonání celého úseku es5akádou bD dle 

předpoklad; bDlo finančně náročněj0í a kompliko=ané bD bDlo i klesání  

na po=rch prá=ě na s5raně obchodního cen5ra£ Za =EjeIdem I 5unelu je na=rKena 

druhá Ias5á=ka s praco=ním náI=em Tesco LetňanD£ Tra7 je dále =edena meIi 

skladem ře5ěIce Tesco a res5aurací Hurricane Fac5orDç =edle k5eré se nacháIí Surf 

Aren, k ulici Tupolevova. V této části tra7 vyuKívá současnE koridor teplovodu. 

Tra7 odbočuje =le=o do ulice Tupole=o=aç =e k5eré je na=rKená 5ram=ajo=á 5ra7 

si5uo=ána = ose mís5ní komunikace.  Poloha obrubníku na pra=é s5raně bude 

Iacho=ánaç a=0ak =oIo=ka se bude mírně roI0iřo=a5 směrem k parku£ Šířko=é 

uspořádání je na=rKeno s 0ířkou jíIdního pruhu ╄ç╆ mç 0ířkou chodníku ╄ mç 0ířkou 

pásu Ieleně ╃ m a 0ířkou 5ram=ajo=ého pásu ╈ç╆ m£ V ulici Tupolevova jsou 

na=rKenD d=ě Ias5á=kD praco=ně naI=ané Tupolevova a FrDčo=ickáç přibliKně 

v místech současnEch stejnojmennEch zastávek autobus;. V těchto zastávkách 

se předpokládá moKnos5 přes5upu na au5obuso=ou dopra=u áhrana-hrana~  

=e společnEch Ias5á=kách£ Pro=oI au5obus; se předpokládá po 5ram=ajo=ém 
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5ělese i = mezizastávkovém úseku£ Tra7 pokračuje se=erně ulicí Tupole=o=a 

přibliKně ke křiKo=a5ce s ulicemi S5rako=a a Kři=oklá5skáç na=rho=ané 

5ram=ajo=é obra5i05ě je umís5ěno = blíIkos5i obchodního cen5ra£  

Umís5ění 5ram=ajo=ého obra5i05ě bDlo =D5ipo=áno na Iákladě několika kri5ériíß  

- soulad s úIemním plánem; 

- =las5nické prá=o poIemk; - Le5ňanD De=elopmen5 land ╂ s£r£o£;  

- inKenErské sí5ě =edoucí = souběhu s Tupole=o=ou ulicí; 

- umís5ění kolektoru a teplovodu v blízkosti Tupolevovy ulice 

MoKnos5i umís5ění 5ram=ajo=ého obra5i05ě musí bE5 podrobněji ře0enD = dal0ích 

s5upních projek5o=é dokumen5ace£ Je moKnéç Ke = budoucnosti bude 

v souvislosti s dal0ími akcemi (například případná =Es5a=ba metra  

do oblas5iâ naleIeno =hodněj0í umís5ění obra5i05ě i mimo nDní předpokládanou 

oblast.   

Dále bDlD pro =arian5u áJih" Ipraco=ánD d=ě pod=arian5D£ 

Pr=ní pod=arian5a (Jih-aâ je =e =ě50ině 5rasD shodná s =arian5ou áJih~ s roIdílem 

ná=rhu =edení 5ram=ajo=é 5ra5ě = ulici Tupole=o=a£ V 5é5o pod=arian5ě je 

5ram=ajo=á 5ra7 na=rKená = souběhu s ulicí Tupole=o=a a je Ide =edena mimo osu 

komunikace na samos5a5ném 5ělese po okraji parku£ Tram=ajo=é a au5obuso=é 

Ias5á=kD jsou ře0enD samos5a5něç au5obuso=á dopra=a je =edena společně 

s ostatní silniční dopravou v současné poloze vozovky. 

Druhá pod=arian5a (Jih-e5apaâ se 5Eká e5apo=i5ého ukončení 5ram=ajo=é 5ra5ě£ 

V té5o pod=arian5ě je na=rKeno ukončení 5ram=ajo=é 5ra5ě = prostoru  

za zastávkou Tesco Letňanyç umís5ěné u Iápadního =chodu do obchodního 

cen5ra£ Ukončení je ře0eno kolejo=ou spojkou a ú=ra7o=ou kolejí umís5ěnou  

Ia Ias5á=kou Tesco LetňanD v pros5oru Ia skladem Tesca£ Dané ře0ení bere ohled 

na moKné budoucí prodlouKení me5ra C do sídli05ě a k obchodnímu cen5ru  

= Le5ňanech£ Ú=ra7o=á kolej bD slouKila jako le=něj0í a dočasná e5apa ukončení 
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5ram=ajo=é 5ra5ěç k5erá bD se mohla dále prodlouKi5 buď = plánované stopě nebo 

s korekcemi po =Es5a=bě me5ra a s ohledem na něj£  

 

Varianta áSe=er~ 

Druhá =arian5a je praco=ně oInačená áSe=er~ podle se=erního =edení kolem 

mimoúro=ňo=é křiKo=a5kD a obchodního cen5ra£ 

Trasa no=é 5ram=ajo=é 5ra5ě =ede Ie s5á=ajícího 5ram=ajo=ého obra5i05ě Sídliště 

Ďáblice neIas5a=ěnEm úIemím podél ulice K zahradnictví, kde je navrKeno 

umís5ění pr=ní Ias5á=kD s praco=ním náI=em Zahradnict=í Ďáblice. Oproti 

zas5á=ce Roudnická =e =arian5ě áJih~ je Ias5á=ka Zahradnict=í Ďáblice umís5ěna 

přibliKně o ╈╁ m se=ernějiç a 5edD dále od sídli05ě£ Po5é se 5ram=ajo=á 5ra7 s5áčí 

se=ero=Echodním směremç s5oupáç a docháIí k mimoúro=ňo=ému překročení 

silnice I/8 Cíno=ecká a silnice Kbelská pomocí jednoho mos5ního objek5u délkD 

╃╉╁ m£ Pro=ěřo=ánD bDlD opě5 =0echnD =E0ko=é moKnos5i kříKeníç a=0ak 

s ohledem na konfiguraci terénu a směrové vedení komunikací, bylo vynuceno 

ře0ení pomocí jednoho sou=islého mos5ního objek5u£ Tunelo=é ře0ení je sice 

5aké moKnéç ale =edlo bD k ná=rhu 5unelu o délce nejméně ╄╁╁ m£ Dále se 5rasa 

přimDká k ulici Veselskáç kde je umís5ěna s5ejnojmenná Ias5á=ka = blízkosti 

bauMAXu a Decathlonu. 

Konkré5ně = 5é5o =arian5ě bDlo pro=ěřo=áno mimoúro=ňo=é kříKeníç při k5erém 

docháIí ke kříKení silnice I/8 Cíno=eckáç na=rKené 5ram=ajo=é 5ra5ě a =edením 

=elmi =Dsokého napě5í£ Při ná=rhu přemos5ění dojde k problémo=ému ře0eníç 

kdD nad poIemní komunikací =ede =elmi =Dsoké napě5íç k5eré není = dos5a5ečné 

=E0ceç abD se pod ním na=rhl mos5ní objek5 přemos7ující 5ram=ajo=ou 5ra7£  

V případě ná=rhu 5ram=ajo=é 5ra5ě =edené 5unelemç bD musela bE5 =E0ka temene 

kolejnice cca ╉ m pod nejniK0ím bodem poIemní komunikace£ Délka 5unelu bD 

musela při 5om5o ře0ení bE5 =íce neK ╄╁╁ m£ Dále bD bDlo nu5né ře0i5 úniko=é 

ces5Dç moKnos5i e=akuace ces5ujícíchç přís5up pro jedno5kD in5egro=aného 

Iáchranného sDs5ému£ VEs5a=ba 5unelu bD bDla draK0í a kompliko=aněj0í opro5i 

mos5nímu objek5u£  
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Varian5D na=rho=aného 5ram=ajo=ého obra5i05ě jsou umís5ěnD u obchodního 

cen5ra£ Jedna =arian5a 5ram=ajo=ého obra5i05ě se nacháIí =e s5ejném mís5ě jako 

5ram=ajo=é obra5i05ě =arian5D áJih~£ Problémem daného ná=rhu bD bylo nutné 

projednání IměnD úIemního plánu£ Dle úIemního plánu je dané úIemí 

charak5eriIo=áno jako úIemí =0eobecně obD5néç k5eré =Ejimečně připou05í 

umís5ění IaříIení a ploch pro pro=oI MHDç a =0eobecně smí0ené s funkcemi 

=DuKi5í meIi k5eré pa5ří mimo jiné i umís5ění IaříIení a ploch pro pro=oI MHD. 

Na=rho=ané 5ram=ajo=é obra5i05ě bD Iaujímalo přibliKně ╃╁ ‐ úIemí£  

Druhá moKnos5 umís5ění 5ram=ajo=ého obra5i05ě se nabíIí se=ero=Echodně  

od pr=ního ná=rhuç dál od obchodního cen5raç kde hla=ním problémem umís5ění 

je koliIe s inKenErskEmi sí5ěmi£  

8.2 PosouIení tras 

Na Iákladě analEID bDla =Dbrána =arian5a s názvem áJih~£ Hla=ní d;=odem 5é5o 

=olbD je problema5ické kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě =arian5D áSe=er~ = km 0,982 909, 

kde docháIí k mimoúro=ňo=ému kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě se silnicí Cíno=ecká  

a =edením =Dsokého napě5í£  

Následující 5abulka č£ ╂ obsahuje poro=nání jedno5li=Ech =arian5£ Varianty jsou 

v danEch ka5egoriích hodnocenD s5upni ╂ aK ╆ç kde hodnocení odpo=ídá á0kolní~ 

klasifikaci î 5edD ╂ nejlep0íç ╆ nejhor0í£  
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Tabulka 1- Zhodnocení na=rKenEch =arian5 

 Varian5a áJih~ Varian5a áSe=er~ 

dopra=ní obsluKnos5 

obD=a5el sídli05ě 

Ďáblice k obchodnímu 

centru 

1 3 

na=rKená Ias5á=ka je 

umís5ěna = blíIkos5i 

vchodu do OC na 

s5raně supermarketu 

na=rKené Ias5á=kD 

obsluhují Iejména čás5 

OC s prodejnou 

nábD5kuç odě=; a 

podobně 

dopra=ní obsluKnos5 

obD=a5el sídli05ě 

Roudnická 

1 2 

docháIko=á 

=Idálenos5 I 

Roudnické je přibliKně  

╉╁ m od okraje sídli05ě 

docháIko=á 

=Idálenos5 I 

Roudnické je přibliKně  

150 m od okraje 

sídli05ě 

=edení =elmi =Dsokého 

napě5í 

2 4  

na=rKená 5ram=ajo=á 

kříKí =edení =Dsokého 

napě5í = km 1,029 535,  

v km 1,120 532 a v km 

1,214 000 v mís5echç 

kde je kříKení 

5echnickD dobře 

ře0i5elné 

problematika 

mimoúro=ňo=ého 

kříKení dálniceç 

5ram=ajo=é 5ra5ě a 

=edení =Dsokého 

napě5í = km 0,982 909 

a v km 1,354 689 

dal0í inKenErské sí5ě 

3 2 

problémem je =edení 

5eplo=odu a dal0ích 

inKenErskEch sí5í 

v okolí OC Letňany 

inKenErské sí5ě se = 

dané =arian5ě 

nacháIejí Iejména pod 

mís5ními 

komunikacemi a v 

jejich blíIkém okolí 
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náročnos5 na mos5ní 

objekty/tunely 

2 3 

nu5nos5 =Es5a=bD 

mos5ního objek5u i 

krá5kého 5uneluç ale 

=Es5a=ba není ničím 

omeIo=ána - dodrKené 

maCimální sklonD 

rampDç nes5ísněné 

podmínkD 

nu5nos5 =Es5a=bD 

dlouhého mos5ního 

objektu či dlouhého 

tunelu 

úIemní plán 

2 2 

do5čená úIemí plní 

funkci: -Ieleň měs5ská 

a krajinná 

-iIolační Ieleň 

-=0eobecně obD5né 

-parkDç his5orické 

IahradD a hřbi5o= 

do5čená úIemí plní 

funkci: -Ieleň měs5ská 

a krajinná 

-iIolační Ieleň 

-os5a5ní 

-=0eobecně smí0ené 

 

 

Na Iákladě poro=nání =arian5 bDla =Dbrána =arian5a áJih~£ Jedním I d;=od; 

=Eběru bDl souče5 Inámekç kdD =arian5a áJih~ je celko=ě ohodnocena Inámkou 

11 a varianta áSever~ Inámkou ╂╇£ Varian5a áJih~ je lépe ohodnocena Iejména 

v dopra=ní obsluKnos5iç k5erá je jedním I nejd;leKi5ěj0ích ukaIa5el; pro ná=rh 

5ram=ajo=é 5ra5ě£  Varian5a áSever~ je nepřija5elná Iejména k=;li koliIi 

mimoúro=ňo=ého kříKení poIemní komunikaceç 5ram=ajo=é 5ra5ě a =edení VN. 
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9 Ná=rh řešení 
UKi5é ná=rho=é parame5rD no=é s5opD 5ram=ajo=é 5ra5i = této studii plně 

odpovídají běKnEm normo=Em poKada=k;m dle ČSN ╈╄ ╇╅╁╆ Projek5o=ání 

5ram=ajo=Ech 5ra5í [11öç ČSN ╈╄ ╇╅╂╃  Geome5rické uspořádání koleje 

5ram=ajo=Ech 5ra5í [12öç ČSN ╈╄ ╇╅╃╆-╂  Au5obuso=éç 5rolejbuso=é a 5ram=ajo=é 

Ias5á=kDç přes5upní uIlD a s5ano=i05ě î Čás5 ╂ß Na=rho=ání Ias5á=ek [13ö a ČSN  

╃╉ ╁╄╂╉ Pr;jeIdné pr;řeID 5ram=ajo=Ech 5ra5í a obrDsD pro =oIidla pro=oIo=aná  

na 5ram=ajo=Ech dráhách [14] s tím, Ke v rámci moKnosti ponechává vlastní návrh 

rezervy pro případ upřesnění konkrétních lokálních podmínek v dal0ím stupni 

projektové přípravy. 

Na=rKená 5ram=ajo=á 5ra7 je = celé své délce novostavbou. 

Pro na=rKenou 5ram=ajo=ou 5ra7 = délce cca 2,4 km v0eobecně platí tyto 

technické parametry: 

- maCimální na=rKenE podélnE sklon je 64 ／ 

- minimální poloměr směro=ého oblouku u napojení na s5á=ající 5ra7  

a v křiKovatkách je 30 m 

- minimální poloměr směro=ého oblouku je ╂╆╁ m 

- délka nás5upi07 Ias5á=ek pro 5ram=aj je ╄╆ m 

- délka nás5upi05ě Ias5á=kD společné pro 5ram=aj a au5obus je ╆╁ m  

- =EměnD =EhDbek jsou o poloměru R ＿ ╆╁ m  

- minimální poloměr =E0ko=ého Iaoblení je ╂╁╁╁ m 
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10 VEsledná =arianta 

10.1 Směro=é =edení 

Celko=á délka =Esledné =arian5D je ╃ç╄╁╇ ╉╁╇ km£ 

Varian5a áJih~ se napojuje na s5á=ající =něj0í kolej 5ram=ajo=ého obra5i05ě 

Sídliště Ďáblice. S ohledem na minimalizaci náklad; 5ra7 =DuKí=á současné =něj0í 

obra5o=é kolejeç I nichK se po úpravě stanou koleje tra7ové£ To5o a5Dpické ře0ení 

je na=rKeno jako =hodněj0íç pro5oKe ne=Dnucuje přes5a=bu celého obra5i05ě£ 

V obrati05i po jeho redukci o =něj0í kolej budou Iacho=ánD d=ě obra5o=é kolejeç 

coK pro předpokládanE pro=oI plně dos5ačuje£ Dále následuje d=ojice 

pro5isměrnEch oblouk; s infleCním bodem o poloměrech R1 = 60 m a R2 = 70 m  

a ná=rho=é rDchlos5i ╄╁ kmÖh£ Přechodnice jsou Ide s ohledem na inflexní motiv 

a napojení na =něj0í kolej obra5i05ě na=rKenD jako asDme5rické£ Po5é je 

5ram=ajo=á 5ra7 =edena jiho=Echodně neIas5a=ěnEm úIemím s ná=rho=ou 

rDchlos5í ╇╁ kmÖh£ Tra7 je dále =edena pra=os5rannEm obloukem o poloměru R3 

＿ ╄╁╁ m£ PřibliKně = km ╁ç╆╄╁ ╁╁╁ je na=rKena Ias5á=ka s pracovním názvem 

Roudnickáç k5erá bude Iaji07o=a5 dopra=ní obsluKnos5 lokali5D Roudnická£  

Po5é bude 5ram=ajo=á 5ra7 kříKi5 silnici IÖ8 ÜCíno=eckáâ přibliKně  

v km ╁ç ╉╇╆ ╁╁╁ç kde bude IříIen mos5ní objek5 o délce ╂╊╃ m£ Na mos5 na=aIuje 

le=os5rannEm obloukem o poloměru R4 ＿ ╆╁╁ m druhé mimoúro=ňo=é kříKení se 

silnicí Kbelská, které bude ře0eno podjeIdem pod 5ou5o komunikací o délce  

╂╄╁ m£ Při =EjeIdu I tunelu se tramvajová tra7 stačí levostrannEm obloukem  

o poloměru R5 ＿ ╆╁╁ mç abD se dos5ala do souběhu s nákladi0těm Tesca. 

Po překříKení silnice 5ram=ajo=á 5ra7 bude pokračo=a5 podél jiKní s5ranD 

obchodního cen5ra = Letňanech, kde také bude umístěna Ias5á=ka  

s praco=ním náI=em Tesco LetňanD v km 1,510 590ç k5erá bude Iaji07o=a5 přís5up 

k obchodnímu ře5ěIci Tesco a dal0ím obchod;mç k5eré jsou součás5í obchodního 

cen5ra£ Následuje le=os5rannE oblouk o poloměru R6 ＿ ╂╆╁ mç k=;li k5erému se 

ná=rho=á rDchlos5 sníKí na ╅╁ kmÖh£  
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Po5é se 5ram=ajo=á 5ra7 s5á=á součás5í uliceç k5erá se připojuje na ulici 

Tupole=o=u£ PřibliKně od km ╂ç╉╉╁ ╁╁╁ se 5ram=ajo=á 5ra7 s5áčí le=os5rannEm 

obloukem, v křiKo=a5ce poIemní komunikaceç o poloměru R7 ＿ ╄╁ m ná=rho=ou 

rDchlos5í ╃╁ kmÖh£ Dále bude 5ra7 pokračo=a5 = ose Tupolevovy ulice, kde bude 

5ram=ajo=E pás pojíKděn au5obuso=ou dopra=ou£ Za křiKo=a5kou poIemní 

komunikace přibliKně = km 1,950 000 je umístěna zastávka s pracovním názvem 

Tupolevova, která je společná pro 5ram=aj a au5obus£ Následuje pra=os5rannE 

oblouk o poloměru R8 ＿ ╊╁╁ m a ná=rho=é rDchlos5i ╆╁ kmÖh£ Po5é je umís5ěna 

poslední Ias5á=ka s pracovním názvem Fryčovická v km 2,180 000, která je 

společná pro tramvaj a autobus.  

Nakonec se 5ram=ajo=á 5ra7 s5áčí le=os5rannEm obloukem ná=rho=ou rDchlos5í 

╄╁ kmÖh o poloměru R9 ＿ ╈╁ m přes křiKo=a5ku poIemní komunikace£ 

Tram=ajo=á 5ra7 je ukončena = km ╃ç╄╁╇ ╉╁╇ před 5ram=ajo=Em obra5i05ěm£ 
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Tabulka číslo ╃ - Směro=é poměrD 

 Poloměr 
R 

Ná=rho=á 
rychlost 

Vn 

Pře=E0ení 
D 

Nedostatek 
pře=E0ení 

I 

Délka 
přechodnice 

Lk 

R1 60 m 30 km/h 98 mm 79 mm 
Lk1 = 29,000m 

Lk2 = 32,565m 

R2 70 m 30 km/h 63 mm 79 mm 
Lk1 = 26,430m 

Lk2 = 24,000m 

R3 300 m 60 km/h 102 mm 40 mm Lk1,2=50,000m 

R4 500 m 60 km/h 60 mm 25 mm Lk1,2=36,000m 

R5 500 m 60 km/h 60 mm 25 mm Lk1,2=36,000m 

R6 150 m 40 km/h 100 mm 26 mm Lk1,2=32,000m 

R7 30 m 20 km/h 

ná=rh 
pře=E0ení 

dle 
od=odnění 

poIemní 
křiKo=a5kD 

ná=rh 
nedostatku 
pře=E0ení 

v Iá=islos5i 
na 

pře=E0ení 

Lk1,2=17,000m 

R8 900 m 50 km/h 23 mm 10 mm Lk1,2=0,000m 

R9 70 m 30 km/h 

ná=rh 
pře=E0ení 

dle 
od=odnění 

poIemní 
křiKo=a5kD 

ná=rh 
nedostatku 
pře=E0ení 

v Iá=islos5i 
na 

pře=E0ení 

Lk1,2=24,000m 
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Ná=rh pře=Ešení 

Pře=E0ení bDlo na=rho=áno s ohledem na normu ČSN 73 6412. [12] 

áNa tram=ajo=Ech tratích beI o=li=nění ostatními druhD dopra=D lIe ob=Dkle 

předpokládat jíIdu tram=ajo=Ech =lak; stejnou î traťo=ou rDchlostí£ V těchto 

případech je =hodné na=rho=at tI=£ teoretické pře=Ešení Deqç kdD je aq ＿ ╁ç╁╁ 

m.s-╃ç resp I ＿ ╁ mm£~ [12] 

Ná=rh =0ak přihlíKí k reálně dosaho=ané rDchlos5i = blíIkos5i Ias5á=ek  

i k běKně na=rho=ané sníKené hodno5ě pře=E0eníç k5erá se ob=Dkle na=rhuje 

s nej=D00ím nedos5a5kem pře=E0ení I ＿ ╅╁ mmç coK Iaji07uje přija5elné 

opo5řebení kolejnic£   

10.2 VEško=é =edení 

VE0ko=é =edení je ře0eno od km ╁ç╂╊╁ ╉╄╂£ VE0ko=é napojení na s5á=ající 

5ram=ajo=é obra5i05ě bude de5ailně ře0eno aK = dal0ím s5upni projek5o=é 

dokumentace. 

VE0ko=é =edení na=rKené =arian5D obsahuje ╉ =E0ko=Ech Iaoblení£ Minimální 

poloměrD =E0ko=Ech oblouk; a maCimální sklonD jsou dodrKenD dle normD ČSN 

╈╄ ╇╅╂╃ Geome5rické uspořádání koleje 5ram=ajo=Ech 5ra5í [12]. Minimální 

oblouk =E0ko=ého Iaoblení je ╂╁╁╁ m a maCimální ╆╁╁╁ m£ SklonD ni=ele5D se 

pohDbují od ╆／ do ╇╅ ／£  

V místě mimoúrovňového kříKení tramvajové tratě se silnicí Cínovecká je 

ni=ele5a I=ednu5a o ╈ m nad poIemní komunikací£ Naopak = místě druhého 

mimoúrovňového kříKení je niveleta tratě 8 m pod silnicí Kbelská. 

Celko=é pře=E0ení na=rKené 5ram=ajo=é 5ra5ě je ╂╅ç╇／£ 
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10.4 Problémo=é úsekD a lokalitD 

Hla=ními problémD 5é5o =arian5D je mimoúro=ňo=é kříKení se silnicí I/8 

Cíno=ecká a se silnicí Kbelská. 

V km ╁ç╉╇╆ ╁╁╁ docháIí k prvnímu mimoúrovňovému kříKení tramvajové tratě se 

silnicí Cínovecká, které bylo ře0eno ná=rhem mos5ního objek5u o délce ╂╊╃ m a 

sklonu ╆／£ Sklon ramp bDl na=rKen 5akç abD bDla dodrKena maCimální hodno5a 

╉╁ ／ç k5erou udá=á norma ČSN ╈╄ ╇╅╂╃. [12]   

V km ╂ç╃╉╁ ╁╁╁ docháIí k druhému mimoúrovňovému kříKení tramvajové tratě 

se silnicí Kbelská, kde byl navrKen podjezd pod danou komunikací£ D;=odem 

5é5o =olbD bDlo =edení =Dsokého napě5íç k5eré kříKí 5ram=ajo=ou 5ra7 = km 1,029 

535, v km 1,120 532 v km 1,214 000. 

Pokud bD bDla na=rKena mos5ní es5akáda přes obě komunikaceç do0lo bD = místě 

kříKení tramvajové tratě s vedením vysokého napětí km 1,029 535, v km 1,120 

532 a v km 1,214 000 ke kolizi, kdy by se musela ře0it vE0ka vedení =Dsokého 

napě5í a ochranného pásmaç jes5li bD umoKnila beIpečnE pr;jeId 5ram=aje přes 

mos5ní objek5£ 

Dal0ím problémem je =edení 5eplo=oduç k5erE =ede = souběhu mezi navrKenou 

tramvajovou tratí a nákladi0těm Tesco. 

10.5 Zastá=kD 

Součás5í na=rKené =arian5D bDlD umís5ěnD č5Dři Ias5á=kD s pracovními náI=D 

Roudnickáç Tesco LetňanDç Tupole=o=a a FrDčo=ická. 

Pr=ní Ias5á=ka je umís5ěna = blízkosti sídli0tě, které se nachází v ulici Roudnická, 

podle níK byla pojmenována zastávka. NavrKená zastávka by měla slouKit k lep0í 

dostupnosti obyvatel sídli0tě k měs5ské hromadné dopra=ě£ DocháIko=á 

=Idálenos5 obD=a5el I okraje sídli0tě k zastá=ce je ╉╁ m£ Délka nás5upního 

os5r;=ku je ╄╆ mç na=rKená podle délkD jednoho =laku 5ram=ajo=é dráhD£ Šířka 

nás5upního os5r;=ku je ╄ m a =E0ka hranD nad 5emenem kolejnice je ╃╅╁ mm 

na=rKena s ohledem na současnou realizaci zastávek v Praze. 
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Druhá Ias5á=ka praco=ně naI=aná Tesco LetňanD je =Idálena přibliKně ╇╁╁ m  

od pr=ní Ias5á=kD£ Umís5ění 5é5o Ias5á=kD bD mělo přispí=a5 k lep0í vazbě mezi 

obyvateli sídli0tě Ďáblice či sídli05ě Roudnická a obchodním ře5ěIcem Tesco£ 

Délka nás5upního os5r;=ku je ╄╆ mç na=rKená podle délkD jednoho =laku 

5ram=ajo=é dráhD£ Šířka nás5upního os5r;=ku je 3 m. VE0ka hranD nad 5emenem 

kolejnice je ╃╅╁ mm na=rKena s ohledem na současnou realizaci zastávek 

v Praze. 

Tře5í Ias5á=ka je umís5ěna = ulici Tupolevova se stejnojmennEm názvem a je 

=Idálena ╆╁╁ m od Ias5á=kD s praco=ním náI=em Tesco LetňanD£ Na=rKená 

Ias5á=ka se nacháIí = blízkosti vchodu do obchodního centra v Letňanech. Je zde 

na=rKena délka nás5upního os5r;=ku ╆╆ mç pro5oKe Ias5á=ka je společná  

pro 5ram=aj i au5obus£ Ze s5ejného d;=odu je nad 5emenem kolejnice 200 mm. 

Šířka nás5upního os5r;=ku je ╃ç╆ m£ 

Č5=r5á Ias5á=ka je umís5ěna = ulici Tupolevova, která má pracovní název 

Fryčovická. Zastávka je umístěna přibliKně 150 m od zastávky předchozí. Je zde 

navrKena délka nástupního ostr;vku 55 m, protoKe zastávka je společná  

pro tramvaj i autobus. Ze stejného d;vodu je nad temenem kolejnice 200 mm. 

Šířka nás5upního os5r;=ku je ╃ç╆ m£ 

10.6 Konstrukce kolejo=ého s=ršku 

Od napojení 5ram=ajo=é 5ra5ě na s5á=ající s5a= je na=rKen o5e=řenE kolejo=E 

s=r0ek se Klábko=ou kolejnicí NT╂ s pruKnEm bezpodkladnicovEm upevněním. 

D;=odem ná=rhu kolejnice NT╂ je pří5omnos5 pro5isměrnEch oblouk;  

o poloměrech men0ích neK ╂╁╁ m£  

V km ╁ç╂╊╁ ╉╄╂ je umís5ěna přechodo=á kolejnice slouKící ke Iměně 5varu 

kolejnice z NT1 na kolejnici 49E1 (S49)ç jelikoK = následujícím úseku jsou 

navrKeny poloměry o =elikos5ech =ě50ích neK ╄╁╁ m£ Volba typu kolejnice je 

o=li=něna pr;jeIdem =oIidel obloukem o poloměru men0ím neK ╃╁╁ mç kde jsou 

d=ojkolí =oIidel náchDlná na =Dkolejení£ Po vErobní a finanční s5ránce je 
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kolejnice ╅╊E╂ =Ehodněj0íç pro5oKe k vErobě je potřeba men0í mnoKství oceli  

a =Erobní proces není 5ak náročnE jako při =Erobě Klábko=é kolejnice NT╂, kdy 

v pr;běhu =Erobního procesu se kolejnice po =D=álco=ání několikrá5 ro=nají£ 

V místě zastávky s pracovním názvem Roudnická je ponechán otevřenE kolejovE 

svr0ek s tím, Ke od nástupní hrany k vněj0í kolejnici kolejo=ého pásu je pouKi5a 

dlaKba k lep0í udrKovatelnosti čistoty kolejového loKe. Na mostním objektu  

a v tunelu je navrKen otevřenE kolejovE svr0ek. 

Kons5rukce kolejo=ého s=r0ku = místě zastávky s pracovním názvem Tesco 

Letňany je stejná jako v zastávce Roudnická. OtevřenE kolejovE svr0ek je 

ponechán s tím, Ke od nás5upní hranD k vněj0í kolejnici kolejového pásu je 

pouKita dlaKba. 

V km 1,640 000 je umís5ěna přechodo=á kolejniceç kde docháIí ke Iměně 

kolejnice ╅╊E╂ Ipě5 na kolejnici Klábko=ou NT╂£ D;=odem IměnD 5Dpu kolejnice 

jsou nadcháIející obloukD o malém poloměru a Iměna otevřeného kolejového 

svr0ek na IakrD5E. 

Konstrukce 5ra5i je 5=ořena sDs5émem W-tram s pojíKděnEm 

cementobetonovEm krytem D;=odem 5oho5o ná=rhu je společnE pro=oI 

5ram=ají a =EraIného poč5u au5obus;ç k5erému kons5rukce 

s cemen5obe5ono=Em krD5em dobře odolá=á. 

10.7 Etapo=é ukončení 

E5apo=é ukončení v km 1,124 418 je ře0eno ú=ra7o=ou kolejíç k5erá je umís5ěna  

Ia Ias5á=kou s pracovním názvem Tesco Letňany. Dané ukončení je na=rKeno 

s ohledem na moKnou budoucí vEstavbu prodlouKení metra C, které by ze stanice 

LetňanD pokračo=alo přes obchodní cen5rum dále do sídli05ě Le5ňanD a Čako=ice. 

Přesné =edení 5rasD me5ra ani umís5ění s5anic není dosud s5abiliIo=ánoç 

předpokládá se =0ak pra=děpodobné umís5ění s5anice do prostoru mezi ulici 

Tupolevova a obchodní cen5rum£ AbD nedo0lo k Imaření no=é 5ram=ajo=é 5rati 

v prostoru ulice Tupolevova krá5ce po její =Es5a=bě v souvislosti s =Es5a=bou 
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me5raç je na=rKené e5apo=é ukončení na=rKeno je05ě před 5ím5o pros5orem  

na jiKní s5raně obchodního cen5ra£ Za na=rKenou Ias5á=kou Tesco LetňanD je  

v km ╂ç╁╄╈ ╊╁╂ umís5ěna přechodo=á kolejnice a = km 1,076 418 =Eměna RT 

=loKená do koleje do cen5ra. Ú=ra7o=á kolej je u=aKo=ána z BKV panel; o 0ířce 

2,2 m a skladebné délce 6,0 m, které nahrazují betonové praKce, kolej je vedena 

v ose budoucí koleje do cen5ra Délka kusé koleje je ╅╃ mç coK umoKňuje 

beIproblémo=E obra5 jedné soupra=D£ To5o ře0ení =DuKí=ající BKV panelD 

minimaliIuje s5a=ební nákladD na dočasné ukončení£ Kusá kolej je umís5ěna 

v blíIkos5i skladi05ě Tesco mimo obD5nou Iás5a=buç 5akKe lIe předpokláda5ç Ke 

I=E0enE hluk I 5oho5o 5Dpu kons5rukce nebude ob5ěKo=a5 obD=a5ele = přilehlé 

Iás5a=bě£ Úpra=a Iemního 5ělesa = rámci e5apo=ého ukončení se předpokládá 

přibliKně do km ╂ç╂╃╆ ╁╁╁.  

11 ÚIemně pláno=ací dokumentace 

ÚIemní plán 

Na=rKené =arian5D procháIejí úIemímç k5eré je pa5rné I obráIku číslo ╂╂,  

s urči5Em funkčním =DuKi5ím jako jeß 

- ZMK î přírodní krajinná Ieleňç skupinD poros5;ç roIp5Elené či linio=é 

poros5D dře=in i bDlinç Iáměrně IaloKené plochD a linie Ieleně Üparko=é 

pásDâç pobD5o=é loukD£ 

- SP - krD5á i o5e=řená spor5o=ní IaříIení 

- IZ - =EsadbD dře=in a 5ra=ní poros5D 

- LR - lesní poros5D a poros5D lesního charak5eruç lesní 0kolkDç sadD a 

IahradDç 5r=alé luční poros5Dç dě5ská hři05ě 

- ZVO-D - obchodní IaříIení s plochou nepře=D0ující ╂╆ ╁╁╁ m╃ prodejní 

plochDç s5a=bD a IaříIení pro =eřejnou sprá=uç s5a=bD a IaříIení  

pro adminis5ra5i=uç IaříIení =eřejného s5ra=o=áníç ho5elo=á a ubD5o=ací 

IaříIeníç =íceúčelo=é s5a=bD a IaříIení pro kul5uru a spor5ç s5a=bD a 

IaříIení pro =Es5a=D a kongresDç =elké spor5o=ní a rekreační areálDç 

spor5o=ní IaříIeníç =Dsoké 0kolD a =Dsoko0kolská IaříIeníç kul5urní 

s5a=bD a IaříIeníç muIeaç galerieç di=adlaç koncer5ní síněç mul5ifunkční 
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kul5urní a Iába=ní IaříIeníç archi=D a depoIi5ářeç círke=ní IaříIeníç 

5echnologické a =ědecké parkDç ino=ační cen5raç 0kolská IaříIeníç 

Idra=o5nická IaříIeníç =e5erinární IaříIeníç IaříIení sociální péčeç 

IaříIení Iáchranného beIpečnos5ního sDs5ému 

- OV-D - s5a=bD pro bDdleníç bD5D = nebD5o=Ech domech 

- ZP - ParkDç IahradDç sadDç =inice 5o =0e na ros5lém 5erénuç plochD určené 

pro pohřbí=áníç urno=é hájeç kolumbáriaç roIp5Dlo=é loukD a plochD 

určené pro pohřbí=ání I=ířa5 = domácích cho=ech 

 
ObráIek ╂╂ î ÚIemní plán [1] 

 

Nej=ě50ím konflik5em úIemního plánu s na=rKenou =arian5ou je úIemí oInačeno 

zkratkou OV-Dç k5erá má jako hla=ní funkční =DuKi5í slouKící pro bDdlení a 

umis7o=ání dal0ích funkcí pro obsluhu obD=a5el£ Dané úIemí =Ejimečně připou05í 

=DuKi5í pro IaříIení a plochD pro pro=oI MHD. 
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Metropolitní plán 

Me5ropoli5ní plán není Ia5ím pla5nEç a=0ak jeho ná=rh bDl projednán a oficiálně 

I=eřejněn na s5ránkách Ins5i5u5u pláno=ání a roI=oje hla=ního měs5a PrahD£ 

 
ObráIek ╂╃ î Me5ropoli5ní plán [2] 

 

OranKo=á hranice IobraIuje neIas5a=i5elnou rekreační lokali5u£ JelikoK danEm 

úIemím procháIí na=rKená 5ram=ajo=á 5ra7ç bDlo bD nu5né projedna5 Iměnu 

me5ropoli5ního plánu£ Hranice s 5Dpem čárD =e 5=aru písmene T IobraIuje 

zastavitelnou plochu. 

 

 

Pro ná=rh 5ram=ajo=é 5ra5ě = na=rKené relaci bD 5ak bDlo nu5né navrhnout a 

pro=és5 mírné korekce úIemně pláno=ací dokumen5ace£ Nu5né IměnD =0ak 

nejsou Iásadního charak5eru£ Trasa nenaru0uje Kádná chráněna úIemí a její 

roIpraco=ání = dal0ích s5upních projek5o=é dokumen5ace je moKné£ 
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12 Zhodnocení a Iá=ěrD studie 

V rámci 5é5o práce bDla pro=edena s5udie Iájmo=ého úIemí s vytipováním 

případnEch problémo=Ech mís5ç k5erEmi bDlo Iejména =edení =Dsokého napě5íç 

=edení dal0ích inKenErskEch sí5í a roIsáhla mimoúro=ňo=á křiKo=a5ka 

poIemních komunikací£  

Na mís5ě bylo pro=edeno mís5ní 0e5ření s cílem dokumen5o=a5 současnE s5a=ç 

IachD5i5 0ir0í sou=islos5i a upřesni5 =edení 5ra5ě = blíIkos5i =edení =Dsokého 

napě5í£ Na mís5ě bDla Iji05ěna kons5rukce a 5Dp s5oKáruç coK umoKnilo upřesni5 

hranici ochranného pásma =I5aKeného ke krajnímu =odiči a na=rhnou5 5rasu 

5ram=ajo=é 5ra5i = jeho blíIkos5i£  

Dále byla provedena studie moKnos5i =edení 5ram=ajo=é 5ra5ě přes 

mimoúro=ňo=ou křiKo=a5ku Cíno=ecká-Kbelská-Veselská£ Silnice Cíno=ecká a 

Kbelská jsou celoměs5skD =EInamnEmi komunikacemiç na=aIující na dálnici D╉ 

a nahraIující dosud chDbějící se=erní čás5i měs5ského i praKského okruhu£ 

Z 5ěch5o d;=od; nebDlo moKné u=aKo=a5 úro=ňo=é kříKení 5ram=ajo=é 5ra5ě se 

silnicemi a v rámci 5é5o s5udie bDlD roIpraco=ánD moKnos5i mimoúro=ňo=ého 

kříKení. 

Pro=ěřeno bDlo i =edení dal0ích inKenErskEch sí5í a jejich koliIe s ná=rhD =edení 

5ram=ajo=é 5ra5i£ Nej=ě50ím problémem je Iejména =edení 5eplo=oduç kdD je 

v blíIkos5i na=rKeného 5ram=ajo=ého obra5i05ě a v okolí obchodního cen5ra 

=edeno několik 5eplo=odních 5ras a umís5ěn kolek5or£ Ná=rh přeloKek je =0ak 

5echnickD i pros5oro=ě realiIo=a5elnE a bude roIpraco=án = případnEch 

na=aIujících s5upních projek5o=é přípra=D£  

Na Iákladě =Eše u=edenEch limit; bDlD na=rKenD d=ě =ariantD =edení 

tram=ajo=é trati do oblasti Obchodního centra LetňanD Üsměro=é i =Eško=é 

řešeníâç Ie kterEch bDla =Dbrána a dále roIpraco=ána =arianta s praco=ním 

náI=em áJih~ =edena Ie stá=ajícího obratiště Sídliště Ďáblice kolem sídliště 
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Roudnickáç překračující silnici Cíno=eckou a Kbelskou a =edenou do oblasti 

jiKní stranD obchodního centra LetňanD a ulice Tupole=o=a£ 

MeIi hla=ní d;=odD =Eběru =arian5D pa5říß 

- dopra=ní obsluKnos5 obD=a5el Ďáblicç Iejména sídli05ě Roudnická  

a lep0í napojení obchodního cen5ra½ 

- ře0i5elné koliIe s =edením =Dsokého napě5í a dal0ími inKenErskEmi 

sí5ěmiç k5eré jsou méně problema5ické neK u druhé pro=ěřo=ané 

varianty; 

- moKná =Es5a=ba mos5ního objek5u a 5unelu (podjezdu)ç k5erá není 

omeIo=ána okolním 5erénem či linio=Emi s5a=bami. 

Doporučená =arian5a 5ra5ě s na=rKenEmi zas5á=kami Roudnická, Tesco LetňanD, 

Tupolevova a FrDčo=ická má celko=ou délku ╃ç╄╁╇ ╉╁╇ km. 

Ve =Dbrané =arian5ě bDlo Ipraco=áno směro=é i =E0ko=é ře0eníç podrobněj0í 

si5uace =e =DbranEch úsecích a =Ioro=é příčné řeID =e =DbranEch mís5ech 

charak5eris5ickEch danEm profilem£ Pro=ěřena bDla i moKnos5 e5apo=ého 

ukončení Ia Ias5á=kou Tesco Le5ňanD = km 1,125 000ç umoKňující dal0í 

pokračo=ání 5ra5i koordino=a5 s případnou akcí prodlouKení me5ra C£ 

 

Tram=ajo=á 5ra7 Sídli05ě Ďáblice î OC Le5ňanD bD bDla přínosná pro Ilep0ení 

dopra=ní obsluKnos5i obD=a5el sídli05ě a spojení obD=a5el KobDlis a Ďáblic 

s obchodním cen5remç coK bD =edlo ke I=E0ení =D5íKenos5i s5á=ající 5ram=ajo=é 

5ra5ě ukončené = obra5i05i Sídliště Ďáblice£ RealiIace 5é5o 5ra5i bD bDla =elkEm 

přínosemç a pro5o lIe jednoInačně doporuči5 s5udii 5ram=ajo=é 5ra5ě dále 

roIpraco=a5 = na=aIujících dal0ích s5upních projek5o=é dokumen5aceç k5eré bD 

mělD Ipřesni5 Iejména podobu na=rKeného mos5u a podjeIduç napojení pě0ích 

a cDklis5ickEch 5ras a s5ano=i5 přibliKnou finanční náročnos5 Iáměru£  

 

  



 

                                                       Tram=ajo=á 5ra7 Sídli05ě Ďáblice î OC Le5ňanD 
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