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Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou 

I. Zadání 

Navrhněte studii obsluhy sídliště Bohnice v Praze tramvajovou dopravou. 

Řešeným územím je oblast od Polikliniky Mazurská (a studijně prověřeného 

pokračování tramvajové trati k ZOO a přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku 

Čimická x K Pazderkám (včetně), kde se dle platného ÚP předpokládá 

pokračování TT Čimickou ulicí směrem ke Kobyliskému náměstí. Řešte: 

- ve variantách vedení tramvajových tratí výše vymezeným řešeným územím, 

- vyřešte umístění zastávek a obratišť, 

- posuďte navržené varianty a vyberte optimální variantu z hlediska obsluhy 

území, hlavních směrů poptávky a možnosti obsluhy autobusy pro tramvají 

neobsloužené části, 

Podklady pro připojení řešeného území na navazující oblasti si opatřete 

na příslušném pracovišti organizace IPR Praha, sekce Infrastruktury. 

II. Vypracování 

1. Přehledná situace 1:1 250 

2. Situace variant 1:1500 

3. Pracovní podélné řezy variant 1:1 000/100 

4. Situace výsledné varianty 1:500 

5. Podélný řez výsledné varianty 1:1 000/100 

6. Vytyčovací výkres vybraného uzlu 1:200 

7. Schématické příčné řezy 1:100 

8. Fotodokumentace 

9. Technická zpráva 

III. Literatura 

• ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla 

provozovaná na dráhách tramvajových 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

• ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní 

uzly a stanoviště 

• Kubát, Pejša, Jacura, Trešl „Městská a příměstská kolejová doprava“ 

(Kluwer 2010) 
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Anotace 

Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od 
Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu 
do Podbaby) po křižovatku Čimická – K Pazderkám (včetně), kde se dle platného Územního plánu 
napojuje na předpokládné pokračování tramvajové tratě Čimickou ulicí směrem ke Kobyliskému 
náměstí. 

Cílem práce je prověřit možnosti vhodného umístění tramvajového tělesa do uličních 
profilů, umístění tramvajových zastávek a tramvajového obratiště a prozkoumat případné 
možnosti částěčně podpovrchového vedení. 

Práce představuje tři možné varianty řešení, z nichž je na základě multikriteriálního 
porovnání vybrána jedna, která je podrobněji rozpracována. 

 

 

Klíčová slova 

sídliště Bohnice, tramvajová trať, severní tramvajová tangenta, tramvajová zastávka, 
vídeňská zastávka, tramvajové obratiště (smyčka) 

 

  



Summary 

This diploma thesis deals with the design of Light Rail Network at the Bohnice Housing 
Estate from Mazurská Health centre (where it is based on an already researched design of tram 
line across the Vltava river and to Podbaba) to the Čimická – K Pazderkám intersection, after 
which (according to the currently valid Spatial Plan) it is linked to the supposed continuation of 
the tram line through Čimická street and towards Kobylisy Square. 

The aim of the thesis is to examine various possibilities of suitable placement of tram 
bodies in the street profiles, locations of tram stops and turning loops and to explore possible 
sub-surface segments of the line design. 

The thesis presents three possible solutions and based on a multi-criteria comparison 
chooses one, on which it elaborates upon in more detail. 
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Bohnice Housing Estate, tramway line, Northern Tramway Tangent, tramway stop, 
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