
studijní program:

Stavební inženýrství

studijní obor:

Konstrukce a

dopravní stavby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra železničních staveb

diplomová práce:

název přílohy:

PROBLÉMOVÁ MAPA

číslo přílohy:

B.2

vedoucí diplomové práce:

doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc.

formát:

3xA4

měřítko:

datum:

1/2019

1:1250

vypracovala:

Bc. Jitka Vágnerová

Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou

LEGENDA:

Nákupní středisko Odra - dva objekty, jejichž nadzemní propojení překlenuje ul. Lodžskou. Stávající podjezdná

výška pro automobily je cca 4,3 m (je potřeba bližší zaměření objektu), pro zavedení tramvajové dopravy nutno

rekonstruovat objekt, aby umožnil vyšší podjezdnou výšku, nebo snížit úroveň komunikace minimálně o 1,4 m (část

pod nadzemním podlažím budovy), resp. 0,2 m (část pod pěším nadchodem). Tyto hodnoty jsou dány minimální

pracovní polohou sběrače tramvajového vozidla (viz ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí).
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Lipová alej v ulici Lodžská - ve všech variantách návrhu bylo dbáno na její zachování, jak je v požadavcích místních

obyvatel. Varianta B do ní sice umisťuje nástupiště, nedochází ale ke kácení žádných stromů.
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hlavní zkoumané uliční profily

Bytový dům v ul. Hnězdenská - nepříznivá poloha z hlediska hlukových limitů, po patřičné hlukové analýze by bylo

nutno přistoupit k vhodné formě protihlukových a dalších opatření jako jsou antivibrační rohože, zatravnění

kolejového svršku, případně protihluková stěna.
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Ul. Zhořelecká - obdobně jako v případě 3) by byl tento objekt zasažen nevyhovující úrovní hluku z tramvajového

obratiště. Návrh představuje dvě řešení problému, a to zahloubení obratiště včetně souběžné komunikace cca 2 m

pod stávající úroveň (viz Varianta A) nebo výstavbu kompletně podpovrchového obratiště v suterénu nového

obchodního domu, který by nahradil stávající obchodní centrum Visla (Varianta B).
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Ad 4) - výstavba nového obchodního centra s podpovrchovým tramvajovým obratištěm v jeho suterénní části (platí

pouze pro variantní řešení B).
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Ul. Lodžská, obchodní centrum Krakov - obdobně jako u obchodního domu Odra se zde nachází pěší lávka

mimoúrovně propojující objekty na obou stranách komunikace. Stávající podjezdná výška je cca 4,2 m, proto by

bylo nutno lávku rekonstruovat a zvýšit tím její podjezdnou výšku podobně, jako je tomu v bodě 1)
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