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STUDIE TRAMVAJOVÉ VOZOVNY V LOKALITĚ 

PRAHA - BRANÍK 

 

 

 

STUDY OD TRAM DEPOT IN THE LOCALITY OF 

PRAGUE - BRANÍK 



 

Anotace 

Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního 

umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha – Braník. Práce 

obsahuje textovou část a výkresovou část. 

První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem a předpisů a 

shrnutí provozních a technických požadavků na uspořádání tramvajové 

vozovny. Tyto požadavky byly sestaveny na základě osobní prohlídky a 

rozhovorů s provozními zaměstnanci jednotlivých vozoven.  

Dále práce zdůvodňuje volbu lokality Praha – Braník a obsahuje popis 

řešeného území. 

Projekční část obsahuje návrh čtyř variant možného uspořádání 

kolejiště a hal tramvajové vozovny, včetně řešení tramvajového obratiště 

a přilehlých zastávek tramvají a autobusů. V práci je dále provedeno 

posouzení jednotlivých variant na základě zvolených kritérií. Dvě 

preferované varianty jsou dále podrobněji rozpracovány o detailnější 

dispoziční uspořádání hal a vzorové řezy ve vybraných místech. 

 

Klíčová slova: 

Tramvajová vozovna, odstav tramvají depo, denní ošetření, lehká 

údržba vozů, technologie údržby tramvají, zastávka, přestup, tramvajové 

obratiště.  

 



 

Summary 

The subject of the Diploma thesis is study of the layout of the new 

tram depot in locality Prague – Braník. The thesis includes the technical 

report and drawing of the tram depot. 

The first part of thesis includes research of technical norms and 

regulations. The research is focused on operational and technical 

requirements on the layout of the tram depot. These requirements were 

complied on the based on exemination of sample tram depot and 

conversations with employees of tram depot. 

The thesis gives reasons for choice locality Prague – Braník and 

description of the assigned territory. 

The drawing of the tram depot includes a proposal of four options of 

the possible layout of the railway and buildings of the tram depot. 

Futhermore, options of the tram depot are discussed including loop and 

tram stops and bus stops. The thesis is carried out assessment of four 

variants based on selected criterions. Two preffered variants are 

elaborated in detail layout of the tram depot and sample cuts in selected 

locations.  

 

 

Key words: 

Tram depot, park of  tram, depot, daily servicing,light servicing of tram, 

technology servicing of tram, stop, transfer,loop.
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