






 
Fotografie 1 

pohled na stá=ající tram=ajo=é obrati0tě Sídli0tě Ďáblice  
 

 
Fotografie 2 

pohled na =něj0í kolej tram=ajo=ého obrati0tě = místě napojení no=é 
tram=ajo=é tratě  

 



 
Fotografie 3 

pohled na =Echodní část tram=ajo=ého obrati0tě = místě napojení no=é 
tram=ajo=é tratě  

 

 
Fotografie 4 

pohled proti směru staničení =Echodně od smDčkD směrem k sídli0tiç 
na=rKená TT procháIí středem poříIeného snímku 



 
Fotografie 5 

pohled =e směru staničení na skládkuç TT =edena =pra=o od plotu skládkD  
 

 
Fotografie 6 

pohled proti směru staničení na skládku směrem k sídli0tiç vpra=o je patrná 
Ieď Ďáblického hřbito=a, TT =edena =le=o od plotu skládkDç  

 



 
Fotografie 7 

pohled =e směru staničení ulicí K Iahradnict=í směr LetňanDç vle=o Ieď 
Ďáblického hřbito=a, TT vedena vpravo v souběhu s ulicí  

 

 
Fotografie 8 

pohled proti směru staničení ulicí K Iahradnict=í směr Ďábliceç vpra=o Ieď 
Ďáblického hřbito=a, TT =edena =le=o = souběhu s ulicí  



 
Fotografie 9 

pohled přes skládku směr sídli0tě = okolí ulice Roudnickáç TT =edena ve 

=Idálenosti přibliKně ╂╁ m Ia plotem 

 

 
Fotografie 10 

pohled proti směru staničení přes skládku ve směru Ďáblice, TT vedena po 

pra=é straně fotografie  



 
Fotografie 11 

pohled =e směru staničení přes skládku ve směr LetňanDç varianta sever 

pokračuje na snímku přímoç =arianta jih se stáčí =pra=o 

 

 
Fotografie 12 

pohled proti směru staničení ulicí K Iahradnict=í směr Ďábliceç TT ve 

=ariantě Sever je =edena = souběhu s ulicí  



 
Fotografie 13 

pohled =e směru staničení ulicí K Iahradnict=í směr LetňanDç TT =e =ariantě 
Sever je vedena po pra=é straně = souběhu s ulicí 

  

Fotografie 14 

pohled =e směru staničení na místo skladu materiálu Doprasta=uç TT-Sever 

vedena po le=ém okraji skladu 



 
Fotografie 15 

pohled skladem materiálu směr LetňanDç TT-Se=er =edena po le=ém okraji 
skladu 

 

Fotografie 16 

pohled na =edení VN směr Ďábliceç TT =e =ariantě Jih =edena po pra=é 
straně = souběhu s =edením VN 



 
Fotografie 17 

pohled od ulice Roudnická ve směru areálu Doprastav, TT-Jih vedena v 

souběhu s =edením VN = Iadní části fotografie 

 

 
Fotografie 18 

pohled od ulice Roudnická se=erním směremç TT-Jih =edena = poIadí 
snímku Ia ochrannEm pásmem VN 



 
Fotografie 19 

Pohled z jihoIápadního okraje areálu OC proti směru staničení na silnici 

Kbelskáç kterou TT-Jih mimoúro=ňo=ě kříKí 
 

 
Fotografie 20 

pohled =e směru staničení směr Tesco LetňanD Üpatrné =le=oâ, TT-Jih vedena 

pásem Ieleně  



 
Fotografie 21 

pohled proti směru staničení na pláno=ané umístění portálu tunelu TT-Jih, 

=pra=o příjeIdo=á komunikace ke skladi0ti Tesco a parko=i0ti 
 

 
Fotografie 22 

pohled =e směru staničení I parko=i0tě Tesca směr LetňanDç TT-Jih vedena 

po pra=é straně pásem Ieleně 

 



 
Fotografie 23 

pohled koridorem =e směru staničení (směr LetňanD), =le=o patrné 
nákladi0tě Tescoç TT-Jih =ede středem koridoru, =e kterém je = současnosti 

veden teplovod 

 

 
Fotografie 24 

pohled koridorem teplovodu směr Ďáblice proti směru staničení, TT-Jih 

=edena středem koridoru 



 
Fotografie 25 

pohled =e směru staničení směr LetňanDç TT-Jih umístěna = koridoru 

 

 
Fotografie 26 

pohled koridorem proti směru staničení směr Ďábliceç TT-Jih vedena 

středem koridoru 

 



 
Fotografie 27 

pohled na nákladi0tě Tesco Üpo pra=é straněâç koridor, = němK =ede TT-Jih,  

a Surf Arenu Üpo le=é straněâ 
 

 
Fotografie 28 

pohled na jiKní =chod Tesca a OC LetňanDç TT-Jih vede po komunikaci 

 



 
Fotografie 29 

pohled proti směru staničení parkem u křiKo=atkD ulice Tupole=o=Dç kterou 
TT-Jih kříKí 

 

 
Fotografie 30 

pohled na Iápadní část sídli0tě = Letňanechç TT-Jih vede osou ulice  

 



 
Fotografie 31 

pohled =e směru staničení na Iápadní část sídli0tě = Letňanechç TT-Jih vede 

= souběhu s parkem v ose ulice Tupolevova 

 

 
Fotografie 32 

jiKní pohled parkem proti směru staničeníç TT-Jih vede vlevo v souběhu 
s parkem v ose ulice Tupolevova  



 
Fotografie 33 

pohled proti směru staničení na Iápadní část sídli0tě LetňanDç TT-Jih vede 

osou komunikace 

 

 
Fotografie 34 

pohled =e směru staničení na křiKo=atku s ulicemi Tupole=o=aç Strako=a a 
Kři=oklátská, kterou TT-Jih kříKí 



 
Fotografie 35 

pohled na křiKo=atku s ulicemi Tupole=o=aç Strako=a a Kři=oklátská, kterou 

TT-Jih kříKí 
 

 
Fotografie 36 

pohled ulicí Strako=aç =pra=o se nacháIí umístění na=rKeného 
tram=ajo=ého obrati0tě 



 
Fotografie 37 

pohled na kolektor teplo=oduç poblíK kterého je na=rKeno tram=ajo=é 
obrati0tě  

 

 
Fotografie 38 

pohled na obchodní řetěIec Kikaç = neIasta=ěném prostoru jsou umístěnD 
ná=rhD tram=ajo=ého obrati0tě obou variant 



 
Fotografie 39 

pohled neIasta=ěnEm úIemím směr autobuso=á Iastá=ka FrDčo=ickáç = jejíK 
blíIkosti je umístěno tram=ajo=é obrati0tě  

 

 
Fotografie 40 

pohled proti směru staničení ulicí Strakovaç po pra=é straně se nacháIí Kika 

a TT-Sever vede po levé straně = souběhu s chodníkem 



 
Fotografie 41 

pohled proti směru staničení na křiKo=atku s ulicemi Veselská a Strako=a, 

kterou TT-Se=er kříKí 
 

 
Fotografie 42 

pohled na křiKo=atku s ulicemi Veselská a Strako=a, kterou TT-Se=er kříKí 



 
Fotografie 43 

Pohled proti směru staničení I křiKo=atkD ulicí Veselskáç TT-Sever vede po 

pra=é straně = souběhu s ulicí  
 

 
Fotografie 44 

pohled na křiKo=atku ulice Veselská a Strako=a, TT-Se=er =ede I pra=é 
stranD snímku a dále kříKí křiKo=atku 



 
Fotografie 45 

pohled v ose na=rKené =ariantD se=er proti směru staničení (směr Ďáblice), 

po pra=é straně se nacháIí Decathlon a bauMAX  
 

 
Fotografie 46 

pohled na ulici Veselskáç TT-Se=er =ede pásem Ieleně  
 



 
Fotografie 47 

pohled směrem ke křiKo=atce ulice Veselská proti směru staničení, TT-Sever 

= souběhu s ulicí středem pásu Ieleně  
 

 
Fotografie 48 

pohled na neIasta=ěné úIemí proti směru staničení = blíIkosti obchodního 
řetěIce bauMAXç TT-Se=er =ede na snímku po le=é straně 



 
Fotografie 49 

pohled =e směru staničeníç po pra=é straně se nacháIí Decathlon a bauMAXç  
TT-Se=er =ede = souběhu s obchodními řetěIci  

 

 
Fotografie 50 

pohled neIasta=ěnEm úIemím jihoIápadním směrem proti směru staničení, 
TT-Se=er =ede = souběhu s ulicí a kříKí =edení VN 



 
Fotografie 51 

pohled směr Ďáblice proti směru staničení, TT-Se=er =ede = souběhu s ulicí 
Veselská  

 

 
Fotografie 52 

pohled proti směru staničení na mimoúro=ňo=é kříKení poIemních 
komunikacíç TT-Se=er Ide stoupá po rampě mostního objektu 



 
Fotografie 53 

pohled nezasta=ěnEm úIemímç = poIadí fotografie =ede silnice Cíno=ecká, 

kterou TT-Se=er mimoúro=ňo=ě kříKí 
 

 
Fotografie 54 

pohled =e směru staničení směr OC LetňanDç TT-Se=er Ide stoupá po rampě 
= souběhu s ulicí Veselská 



 
Fotografie 55 

pohled proti směru staničení na mimoúro=ňo=é kříKení poIemních 
komunikací Veselská-Kbelská-Cíno=eckáç které TT-Se=er mimoúro=ňo=ě 

kříKí pomocí mostního objektu, patrnEch je několik =E0ko=Ech úro=ní 
 

 
Fotografie 56 

pohled na mimoúro=ňo=é kříKení poIemních komunikací Veselská-Kbelská-

Cíno=ecká, TT-Se=er Ide =ede po mostním objektu 



 
Fotografie 57 

pohled směrem Ďáblice proti směru staničení na mimoúro=ňo=é kříKení 
silnící Veselská-Kbelská-Cíno=ecká, TT-Sever zde vede po no=ém mostním 

objektu 

 

 
Fotografie 58 

pohled směrem Ďáblice na mimoúro=ňo=é kříKení poIemních komunikací 
Veselská-Kbelská-Cíno=ecká, TT-Se=er Ide =ede po mostním objektu 



 
Fotografie 59 

pohled na mimoúro=ňo=é kříKení poIemních komunikací Veselská-Kbelská-

Cíno=ecká, TT-Sever zde vede po no=ém mostním objektu, na snímku je 
trasa vedena v přední části Ile=a dopra=a 

 

 
Fotografie 60 

Pohled proti směru staničení na sjeId Ie silnice Veselská a silnici Kbelskáç 
TT-Sever vede po no=ém mostním objektu 



 
Fotografie 61 

pohled =e směru staničení směr LetňanD na mimoúro=ňo=é kříKení silnicí 
Veselská-Kbelská-Cíno=ecká, TT-Se=er =ede po mostním objektu 

 

 
Fotografie 62 

pohled na mimoúro=ňo=é kříKení směr Ďábliceç TT-Se=er =ede po pra=é 
straně mostního objektu po no=ém mostním objektu 

 



SnímkD číslo ╇╄-64 jsou zde pro doplnění I map.cz 

SnímkD ╇╄ a ╇╅ pře=Iaté I portálu mapD£cI doplňují pohledD na na=rKenou 
trasu v místech obtíKného pě0ího přístupu na silnicích pro motoro=á =oIidla 

 

 
Snímek ╇╄ 

Ie snímku je patrnéç Ke při mimoúro=ňo=ém kříKení TT-Se=er se silnicí 
Cíno=ecká docháIí ke koliIi s =edením VN£ Varianta se=er je na snímku 
=edena po mostním objektu přes silnici Ile=a dopra=a přibliKně = místě 

rámu s dopra=ním Inačením 
 

 
Snímek ╇╅ 

pohled na sjeId Ie silnice Cíno=eckáç kterE TT-Jih mimoúro=ňo=ě kříKí. 
Varianta jih je na snímku =edena po mostním objektu přes silnici Ile=a 

doprava 
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