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1 Charakteristika vozoven 

Tramvajové vozovny jsou nedílnou součástí každé tramvajové sítě. 

Vozovny zajišťují odstavování vozů, jejich běžnou denní údržbu a 

v závislosti na místních podmínkách menší či větší opravy vozů. Každá 

vozovna je do značné míry zcela unikátní a její řešení zpravidla odráží 

technické, legislativní a provozní nároky poplatné době její výstavby nebo 

rekonstrukce. Z toho pak vyplývá celkové uspořádání kolejiště, uspořádání 

a vybavení zázemí, dílen, průběh denního ošetření a mnoho dalších 

aspektů. 

Výrazná většina vozoven v ČR vznikala historicky spolu s rozvojem 

tramvajové sítě. V Praze, která má největší tramvajovou sítí, je nejstarší 

dosud provozovaná tramvajová vozovna Strašnice uvedena do provozu 

v roce 1908. Většina zbylých vozoven, které jsou v současné době 

používané, byly uvedeny do provozu v letech 1927-1939. Mezi tyto vozovny 

patří vozovna Pankrác, Vokovice, Kobylisy a Motol. Nejmladší pražskou 

vozovnou je vozovna Hloubětín, která byla uvedena do provozu v roce 

1951. 

Na historickém počátku byly vozovny navrhovány na zcela odlišný typ vozů, 

než který používáme dnes. Z toho plyne, že vozovny byly přizpůsobeny 

na zcela jinou údržbu i koncepci provozu. V této době převažovaly 

dvounápravové obousměrné vozy, které mimo všech dalších odlišností 

měly od soudobých tramvají i zcela jiné rozměry. 

První významná změna nároků na vozovny a tím i vynucené částečné 

adaptace, úpravy a přestavby probíhaly již od 50. a 60. let v souvislosti 

s nástupem čtyřnápravových jednosměrných tramvají typů T, následovaná 

další menší vlnou úprav na přelomu 80. a 90. let v souvislosti s dodávkami 

tramvají KT8D5. 

Zcela nové nároky na vybavení tramvajových vozoven pak přišly spolu 

s dodávkou nových nízkopodlažních článkových tramvají dodávaných 

do jednotlivých dopravních podniků po roce 2000. V souvislosti 

s dodávkami těchto nových vozů, ale i vzhledem ke stáří všech konstrukcí 

probíhá ve většině provozů v současnosti další větší vlna adaptací a úprav. 

Například typickou úpravou je například zesilování kozlíků (úprava nosné 

konstrukce kolejnic v halách), která je nutná kvůli většímu nápravovému 

zatížení nových nízkopodlažních vozů. 
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Běžný provoz vozovny, výjezd a zatahování vozidel 

Mezi základní charakteristiky vozoven patří i popsání běžného denního 

provozu vozovny, zejména výjezd vozidel, jejich zatahování a odstav. 

V pražských podmínkách probíhá zatahování „po vlnách“, to znamená 

po ukončení ranní, resp. odpolední špičky, večer, a kolem půlnoci. V těchto 

vlnách přijíždí do vozovny jednotlivé tramvajové vlaky v rozmezí 2 až 

5 minut. Zatažení probíhá optimálně přes halu denního ošetření, kde 

pracovníci depa převezmou soupravu včetně soupisu řidičem objevených 

závad a provedou kontrolu vozu, včetně pantografu a dalších součástí. Jak 

je z výše uvedeného patrné na jednu soupravu má pracovní četa právě 

interval mezi zatahujícími vozy, tedy zpravidla cca 3-5 minut. Delšího času 

lze dosáhnout přebíráním vozů z provozu paralelně na více kolejích, tím 

však vzniká nárok na větší počet pracovníků.  

Vozidla s nahlášenými nebo odhalenými závadami jsou přiřazena 

na příslušná pracoviště, vozidla bez zjevných závad jsou odstavovány 

do remizovacích hal. Denní ošetření je zpravidla spojeno s doplněním 

pískovačů a s mytím skříně tramvají. 

Během odstavu probíhá odstraňování zjištěných závad případně další 

kontrola vozů tak, aby byly připraveny pro ranní výjezd.  

Výjezd probíhá po převzetí a kontrole vozu řidičem, kontrola a příprava 

soupravy pro výjezd trvá zpravidla okolo 15 minut. Po té souprava vyjíždí 

do provozu s cestujícími na určenou linku a pořadí.   
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2 Vozovny v České republice 

2.1 Pražské vozovny 

Dále uvedené informace týkající se tramvajových vozoven jsou čerpány 

z brožur vydaných Dopravním podnikem hlavního města Prahy 

k významným kulatým výročím jednotlivých vozoven [1, 2, 3, 4, 5,], 

a z webových stránek prazsketramvaje.cz [6], wikipedie.org [7], 

dopravak.cz [8], tram-bus.cz [9]. 

2.1.1  Kobylisy 

Historie 

Vozovna Kobylisy je využívána od 30. dubna roku 1939. Vozovna nahradila 

zrušenou vozovnu Centrála v Holešovicích. Tramvajové vlaky se obracely 

na kruhové smyčce v areálu vozovny, dokud nebylo postaveno tramvajové 

obratiště Vozovna Kobylisy. Ostatně konečná tu vydržela až do 18. srpna 

1967, kdy byla smyčka Vozovna Kobylisy zprovozněna na protějším 

pozemku bývalé pískovny. [1,6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

Rozsáhla rekonstrukce byla provedena v červenci a srpnu roku 2009. 

Při této rekonstrukci bylo přestavěno celé kolejiště a byl zrušen kolejový 

kruh. V letech 2016-2017 byly rekonstruovány koleje a jejich podpěry. 

[1,6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Hala depa je budována bez dělících zděných příček. Vozovna má čtyři haly 

po pěti kolejích, přičemž každá kolej spočívá na kovových podpěrách. 

Jednotlivé koleje jsou dlouhé 112 m. Kobyliská vozovna není průjezdná, 

avšak na pozemku je umístěna objízdná kolej, jejíž součástí je i mycí rám. 

Mycí rám je tedy umístěn mimo halu a čerpá vodu z přilehlé malé nádrže 

ve vozovně. 

Z důvodu vysokého hluku způsobeného objízdnou kolejí, byla postavena 

protihluková stěna. [1,6,7,8,9] 

Kapacita 

V současné době má vozovna Kobylisy kapacitu 140 vozů T a vypravuje 

vozy typu T3R.P, 14T. [1,6,7,8,9] 

https://www.prazsketramvaje.cz/view.php?cisloclanku=2006041554
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Obrázek č. 3 – Vozovna Kobylisy [16] 

2.1.2 Motol 

Vozovna Motol byla uvedena do provozu v listopadu roku 1937. 

Historie 

Vozovna Motol byla uvedena do provozu v listopadu 1937. Zpočátku byla 

zprovozněna severní polovina a později v roce 1953 byla dostavena i jižní 

polovina. V letech 1977 až 1979 během dlouhodobé rekonstrukce Plzeňské 

ulice spojené s výlukou tramvajové trati byla vozovna napojena na zbytek 

sítě provizorní jednokolejnou tratí na Vypich. Poslední větší změna nastala 

v roce 1999 otevřením nové haly denního ošetření. [6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

V roce 1971 proběhla rekonstrukce kolejiště vlastní vozovny. Dále proběhla 

rozsáhlá rekonstrukce vozovny, která zahrnovala vybudování nového 

dílenského zázemí na severní straně depa a při přepažení došlo k trvalému 

vyloučení 22. koleje. [6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Ve vozovně je umístěn soustruh na kola, zvedáky pro možnost otáčení 

podvozků. Bylo zřízeno automatizované doplňování písku. 

Vozovna má 24 kolejí. [6,7,8,9] 
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Kapacita 

V současné době vypravuje vozovna Motol vozy T6A5, 15T a sněhový pluh. 

Celková kapacita vozovny Motol je v současné době 134 vozů T. [6,7,8,9] 

 

Obrázek č. 2 – Vozovna Motol [16] 

2.1.3 Pankrác 

Vozovna Pankrác se nachází v Praze 4 na katastrálním území Nuslí, 

na pankráckém náměstí Hrdinů.  

Historie 

S výstavbou vozovny se započalo v roce 1925 a 10. října 1927 byl zahájen 

provoz. Dne 12. února 1945 byla při bombardování těžce poškozena pátá 

loď, která byla obnovena až na podzim 1946. [2,6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

Mezi roky 1957-1960 proběhla přestavba 4. a 5. lodě pro deponaci vozů 

řady T a mezi těmito loděmi byla postavena nová dílna. V letech 1973-1974 

se uskutečnila přestavba kolejiště před 1. – 3. lodí vozovny pro vozy T3. 

[2,6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Vozovna má pět lodí po pěti kolejích, s výjimkou čtvrté a páté lodě, mezi 

kterými byla za socialismu vybudována dílna namísto dvou kolejí. Celkový 

počet odstavných kolejí je tedy 23. 
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Součástí vozovny je i hala denního ošetření, otevřena v roce 2003, která je 

vybavena ekologickou myčkou, laserovým měřičem opotřebení okolků 

a vzduchovými pistolemi pro tankování písku do tramvají. 

Střední tři lodě jsou v celé délce vybaveny prohlížecími kanály. Krajní lodě 

jsou podsklepeny pouze v zadní části. 

Součástí vozovny je i objízdná kolej. [2,6,7,8,9] 

Kapacita 

 V současné době má vozovna Pankrác kapacitu 150 vozů T a vypravuje 

vozy typu T3R.P,  15T a jsou zde deponovány také cvičné i pracovní vozy. 

[2,6,7,8,9] 

 

Obrázek č. 4 – Vozovna Pankrác [16] 
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2.1.4 Strašnice 

Historie 

Strašnická vozovna zahájila provoz 8. října 1908 a je nejstarší dosud 

provozovanou tramvajovou vozovnou v Praze. V roce 1920 byla postavena 

objízdná kolej a v roce 1928 vznikla měnírna. [3,6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

Mezi lety 1929-1933 proběhla rekonstrukce vozovny, původní dřevěné 

budovy byly zbourány a nahrazeny cihlovými, přidána byla i čtvrtá loď 

a zrušena byla objízdná kolej. [3,6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Součástí vozovny je objízdná kolej. 

Kapacita 

V současné době má vozovna Strašnice kapacitu 137 vozů T a jsou zde 

deponovány vozy typu  T3R.PLF, T3RP a T3R.PV. [3,6,7,8,9] 

 

Obrázek č. 5 – Vozovna Strašnice [16] 
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2.1.5 Vokovice 

Vokovická vozovna se nachází v severozápadní části města, na trati z Dejvic 

do Divoké Šárky. 

Historie 

Pozemek, na níž stojí vozovna, byl zakoupen v roce 1929 a byla zahájena 

výstavba. Otevřena byla 1. května roku 1933. 

Do výstavby Ústředních dílen v Hostivaři se zde nacházela lakovna. 

[4,6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

V 70. a 80. letech se konaly velké přestavby kolejové harfy. Od poloviny 

roku 2013 probíhala rekonstrukce samotného depa a především 

pracovních jam, kolejí a proběhlo také zřízení vnitřní objízdné koleje. 

[4,6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Venkovní kolejiště vozovny mělo v době vzniku celkovou délku 1,783 km 

a obsahovalo 35 výhybek. 

Hala je rozdělena na pět lodí, přičemž každá loď má šířku 21 m a je v ni 

umístěno vždy šest kolejí. Celkový počet odstavných kolejí je tedy 30. 

Všechny lodě byly podsklepeny na hloubku 1,45 m pod pojízdnou hranou 

kolejnic a ochozy mezi loděmi byly podsklepeny na hloubku 2 m. Krajní lodě 

jsou dlouhé 96 m, tři střední lodě jen 87 m, protože zbývající prostor 

zaujímají dílny s příslušenstvím. Kolejnice jsou uloženy na železných 

stojanech vzdálených od sebe 4,5 m. Mycí rám je umístěn uvnitř haly a jeho 

nevýhodou je to, že ze tří stran uzavřen, a tudíž není průjezdný. 

Součástí vozovny není objízdná kolej a klec je umístěna na kusé koleji. 

[4,6,7,8,9] 

Kapacita 

Vozovna Vokovice má v současné době kapacitu 118 vozů T a jsou zde 

deponovány vozy 15T a T3R.P. [4,6,7,8,9] 
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Obrázek č. 6 – Vozovna Vokovice [16] 

2.1.6 Žižkov 

Historie  

Vozovna Žižkov zahájila provoz 28. dubna 1912, tehdy měla jen tři lodě 

po pěti kolejích. Roku 1925 byla uvedena do provozu čtvrtá loď a v roce 

následujícím byly všechny lodě prodlouženy. S výstavbou vozovny se 

začalo 11. dubna 1911. [5,6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

V roce 1927 bylo přestavěno kolejiště vozovny. Rekonstrukce samotné 

budovy proběhla v roce 1961. [5,6,7,8,9] 

Technické a provozní uspořádání 

Jako jediná vozovna má v současnosti na svém dvoře kolejovou smyčku. 

Dnešní hala má čtyři lodě, přičemž tři jsou po pěti kolejí a jedna pouze se 

čtyřmi. 

Vozovna není průjezdná a součástí není objízdná kolej, avšak součástí 

kolejiště je kolejový kruh. [5,6,7,8,9] 
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Kapacita 

Vozovna Žižkov má v současné době kapacitu 105 vozů T a jsou zde 

deponovány vozy typu T3SCUCS, T3R.P, T6A5, 15T a jeden pracovní vůz. 

[5,6,7,8,9] 

 

Obrázek č. 7 – Vozovna Žižkov [16] 

2.1.7 Hloubětín 

Vozovna Hloubětín leží v části Hloubětína patřící do městské části Praha 9. 

Historie 

Vozovna Hloubětín je nejmladší pražská vozovna a byla otevřena v roce 

1951. Historicky se ve vozovně Hloubětín prováděla údržba a oprava 

tramvají, ale později byla opravna přemístěna do Hostivaře. [6,7,8,9] 

Rekonstrukce 

V roce 1987 bylo přestavěno kolejiště a příjezdová trať byla přesunuta 

z Kbelské ulice na současné samostatné těleso západně od vozovny. 

Od srpna 2019 probíhá přestavba vozovny. [6,7,8,9] 
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Technické a provozní uspořádání 

Součástí vozovny je 24 kolejí. V areálu vozovny jsou umístěny dvě smyčky 

sloužící k otáčení vozů. Kolem vozovny je vedena objízdná kolej. Od roku 

1994 je součástí vozovny mycí stroj. [6,7,8,9] 

Kapacita 

V současnosti vozovna do sítě vypravuje pouze vozy s tyristorovou regulací 

– T3M, T3M2-DVC, KT8D5 a modernizované KT8D5.RN2P. V současné době 

se vozy v Hloubětíne odstavují na odstavném kolejišti v Ústředních dílnách 

DP s kapacitou 120 vozů ekvivalentu T. [6,7,8,9] 

 

Obrázek č. 1 – Vozovna Hloubětín [16] 

2.1.8 Venkovní odstav ÚDPP 

V souvislosti s rekonstrukcí vozovny Hloubětín bylo zřízeno venkovní 

odstavné kolejiště v areálu Ústředních dílen. Již v minulosti vznikly různé 

studie na vozovnu v dílnách, které velmi zasahovaly do kolejiště opravny. 

Dále se počítalo s výstavbou plnohodnotné vozovny, ale odstavné koleje 

byly potřeba téměř ihned, tak se upustilo od všech studiích a vzniklo již 

zmiňované venkovní odstavné kolejiště. Kapacita kolejiště je 60 vozů 15T 

nebo 120 vozů T3. [13] 
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2.2 Ostatní vozovny ČR 

2.2.1 Liberec 

Tramvajová síť v Liberci disponuje pouze jednou tramvajovou vozovnou – 

vozovna Mrštíkova. 

Vozovna Mrštíkova 

Vozovna v Liberci vznikla v letech 1907-1908 jako náhrada za nevyhovující 

prostory vozovny v areálu nedaleké elektrárny v dnešní Tatranské ulici. 

V letech 1994-2003 proběhla zásadní rekonstrukce vozovny, kdy byly 

zmodernizovány stávající haly a exteriér. Při této rekonstrukci byly 

postaveny i haly nové podle architektonického návrhu Patrika Kotase. 

Součástí rekonstrukce byl do vozovny zaveden standardní rozchod koleje 

1435 mm. [7,12] 

2.2.2 Ostrava 

Tramvajová síť v Ostravě je obohacena o dvě tramvajové vozovny – 

vozovna Poruba a vozovna Moravská Ostrava. 

Vozovna Moravská Ostrava 

Vozovna vznikla v letech 1928-1929, přičemž 5. prosince 1929 zahájila 

vozovna provoz. Byla konstruována jako neprůjezdná vzhledem 

k provozování pouze obousměrných vozidel. Vozovna disponovala deseti 

100 m dlouhých odstavných kolejí a kapacitou 100 vozů. V průběhu let byly 

odstavné koleje rozšířeny o další čtyři, jež jsou pouze zastřešené. Mezi lety 

1999-2001 probíhala rekonstrukce. Součástí rekonstrukce bylo 

i zprůjezdnění vozovny. [7] 

Vozovna Poruba 

Součástí vozovny v Porubě jsou i autobusové garáže Dopravního podniku 

Ostrava. Výstavba vozovny započala v roce 1955 a byla uvedena 

do provozu v 1960, ačkoliv kompletní dostavba trvala až do roku 1962. 

Vozovna vznikla jako průjezdná s dohromady dvaceti čtyřmi kolejemi. 

Kapacita vozovny byla oficiálně 192 vozů. [7] 

2.2.3 Plzeň 

Plzeň má v současnosti pouze jednu tramvajovou vozovnu, a to vozovnu 

Slovany. 
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Vozovna Slovany 

Vozovna leží poblíž nedalekého pivovaru Světovar. Její první část byla 

zprovozněna v roce 1943 a druhá pak v roce 1946. V roce 1989 došlo 

k rozšíření vozovny o jednu dvoukolejnou halu. Vozovna disponuje vozy 

typu T3, KT8D5 a Astra. V současné době dochází k rekonstrukci celé 

vozovny. [7,11,12] 

2.2.4 Olomouc 

Tramvajová doprava v Olomouci využívá od svého počátku dosud jedinou 

tramvajovou vozovnu v Koželužské ulici. 

Vozovna v Koželužské ulici 

Tramvajová doprava v Olomouci využívá od svého počátku vozovnu 

v Koželužské ulici z roku 1899. Vozovna prošla během let modernizacemi, 

úpravami a rozšířením, které z důsledku zástavby v okolí, není možné 

opakovat, tudíž je zde nedostatek odstavného místa. V roce 1958 byla 

v Sokolské ulici, přímo před vozovnou, zřízena odstavná kolej, která je 

využívána pro odstavování tramvají. Později bylo zřízeno i větší odstavné 

kolejiště, po demolici několika domů. V roce 2013 došlo k oplocení smyčka 

Nová Ulice, která je také využívána pro odstav tramvají. [7,13] 

2.2.5 Brno 

V Brně se nachází dvě tramvajové vozovny, vozovna Medlánky a vozovna 

Pisárky. 

Vozovna Medlánky 

Vozovna je v provozu od roku 1958 a v jejím areálu se nachází ústřední dílny 

dopravního podniku. V září 2019 se ve vozovně nacházelo 272 vozů z toho 

138 tramvají a 134 autobusů. [7] 

Vozovna Pisárka 

Vozovna je v provozu od roku 1870. V Pisárkách bylo v červnu 2015 

umístěno 169 tramvají typu Tatra T3 včetně modifikací, Tatra T2 včetně 

modifikací, Škoda 03T, VarioLF a Vario LF2. [7] 

2.2.6 Most a Litvínov 

Ačkoliv je tramvajová síť v Mostě a Litvínově poměrně malá, tak má dvě 

vozovny – vozovna Most a vozovna Litvínov. [7] 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozovna_v_Ko%C5%BEelu%C5%BEsk%C3%A9_ulici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vozovna_v_Ko%C5%BEelu%C5%BEsk%C3%A9_ulici
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3 Požadavky kladené na vozovny podle ČSN 

Ohledně navrhování tramvajových vozoven zmiňuje velmi okrajově norma 

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí platná k lednu 1996 [10]. Dále 

je nutné respektovat normu ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových 

tratí s platností od dubna roku 2015 [11], zejména při návrhu kolejiště 

vozovny. Do této normy byla také zařazena kapitola s názvem „Ustanovení 

pro koleje v obratištích, vozovnách a opravárenských dílnách“, která je 

zařazena i v současné normě ČSN 73 6405. 

  

Obrázek č. 8 – Výňatek z normy ČSN 73 6405 [10] 

Jak je z výňatku normy uvedeném na obrázku 8 patrné, norma v podstatě 

řeší jen minimální osové vzdálenosti kolejí a vzdálenosti od překážek. 



 

Technické a provozní požadavky  

na uspořádání tramvajových vozoven 

 
_____________________________________________________________________ 

15 

 

Norma dále uvádí minimální prostorové vzdálenosti pouze při rekonstrukci 

stávajících vozoven a dílen, z této skutečnosti je nutné poznamenat, že 

norma o návrhu nové vozovny píše opravdu jen minimum, a to pouhé 

vzdálenosti od překážek. 

4 Požadavky na uspořádání tramvajové vozovny 

Již na úvod je nutné zmínit, že většina následujících uvedených technických 

a provozních požadavků není stanoveno přímo normou. Tato skutečnost 

vychází z již zmíněných informací v předchozí kapitole 3. Zmíněné 

požadavky na uspořádání tramvajové vozovny v této kapitole jsou 

založeny na osobních prohlídkách jednotlivých vozoven a na základě 

rozhovorech se zaměstnanci vozovny. 

Klíčové pro návrh uspořádání nové nebo rekonstruované vozovny jsou 

provozní požadavky, které ovlivňují celkovou koncepci dopravy, 

uspořádání hal a jednotlivých kolejí, jejich vybavení, možnosti zatahování, 

výjezdu vozů, denního ošetření a další. 

Požadavkem na uspořádání jednotlivých hal je jejich neprůjezdnost, čímž 

se vždy ověří i další funkce vozů jako je například jízda vzad. Ale obecně 

platí, že je možné vozovnu navrhnout i jako průjezdnou. Kolejiště může 

obsahovat objízdnou kolej nebo může být vozovna navržena jako hlavová. 

Kolejiště na dvoře vozovny může být navrženo v různých podobách, 

například pomocí matečné koleje, stromkové kolejiště, umístění 

kolejového kruhu a další. Určitá uspořádání kolejiště sebou nesou různé 

výhody a nevýhody a při návrhu kolejiště by se mělo najít takové řešení, 

které je nejoptimálnější a vyhovuje jak z hlediska provozního, tak 

z hlediska ekonomického. 

4.1 Hala denního ošetření 

Hala denního ošetření, dále zkráceně hala DO, slouží k běžné denní údržbě 

vozů. Hlavním požadavkem na tuto halu je z provozního důvodu její 

průjezdnost. Dané řešení je efektivní vůči zrychlení provozu ve vozovně při 

zatahování vozidel v denních špičkách. Hala DO by měla být vícekolejná, viz 

obrázek číslo 9, na němž je příklad řešení haly DO ve vozovně Motol, kdy 

do haly vede jedna kolej, která se dále rozvětvuje na dvě, přičemž na jedné 

ze dvou je umístěn mycí rám. V případě vícekolejné haly se opět zvýší 

efektivita práce při zatahování vozidel, avšak toto řešení sebou nese i jistou 

nevýhodu a to, že je nutné mít k dispozici více pracovníků.  
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Obrázek č. 9 – Hala DO dvoukolejná 

Hlavní součástí haly DO by měla být pracovní jáma sloužící ke kontrole 

podvozků a výzbroje ve spodní části vozu. Požadavkem na pracovní jámu 

je její umístění po celé délce jedné koleje nebo v případě dvoukolejné haly 

alespoň na jedné půli koleje, přičemž na druhé by byla umístěna kontrolní 

lávka. Pracovní jáma je umístěna mezi kolejnicovými pasy a má hloubku 

1,5 m z důvodu bezpečnosti práce. Pokud by jáma byla hlubší, tak by bylo 

nutné mít jámu zabezpečenou zábradlím, což je kvůli přístupu k vozům 

nemožné. Dalším požadavkem je již zmiňovaná revizní lávka, která slouží 

ke kontrole výzbroje nízkopodlažních tramvají a ke kontrole pantografů. 

Příklad lávky s pracovní jámou je na obrázku č. 10.  

Další součástí haly DO by mělo být stanoviště na dosypávání písku, které je 

patrné z obrázku č. 10. Toto stanoviště by mělo být plně automatizované 

a umístěné nejlépe po obou stranách koleje, čímž se zvýší rychlost práce. 

Pokud by bylo stanoviště na dosypávání písku umístěno pouze na jedné 

straně, tak je nutné písek na druhé straně dosypávat ručně. S umístěním 

stanoviště na písek je nutné počítat s místem pro sila. 
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Obrázek č. 10 – Stanoviště na dosypání písku (vlevo), pracovní jáma (uprostřed), 

revizní lávka (vpravo) 

Jako poslední součást haly by měl být mycí rám, který je možno umístit 

do haly, ale i mimo halu. Případné umístění mycího rámu mimo halu 

na objízdnou kolej, patrné z obrázku č. 11, je vhodné zejména v tom, že je 

možné omýt každou projíždějící tramvaj. Z hlediska ekonomického je 

vhodné zřídit malou nádrž na vodu v areálu vozovny. Při takovém umístění 

mycího rámu dochází v zimním období kvůli mrazu k přerušení mycích 

cyklů a mycí rám je přibližně dva měsíce mimo provoz. Takto umístěný mycí 

rám je například ve vozovně Kobylisy, viz obrázek číslo 11, kdy vozidlo 

projíždí mycím rámem a kartáč je stále na jednom místě. 

Ale na základě rozhovoru se zaměstnanci vozovny je hlavním požadavkem, 

umístit mycí rám do haly (viz obrázek číslo 12), jelikož při umístění mimo 

halu, má na vodu a omývání nepříznivé účinky zimní roční období. Umístění 

mycího rámu v hale má další výhodu a to, že dochází k důkladnějšímu omytí 

vozů. Při mytí vůz stojí a kartáč se pohybuje kolem vozu, kdy omývá i čelo 

a boční části střechy vozu. 
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Obrázek č. 11 – Mycí rám umístěn na objízdné koleji 

 

Obrázek č. 12 – Příklad umístění mycího rámu v hale DO 
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4.2 Haly pro odstav vozidel 

Haly pro odstav, tzv. remizovací haly jsou koncipovány primárně pouze pro 

odstav, a na odstavených tramvajích se údržba a opravy buď neprovádí, 

nebo jen v minimální míře drobných časově i pracností nenáročných oprav. 

Z této skutečnosti plyne, že v těchto halách mohou být navrženy menší 

osové vzdálenosti kolejí, protože je zde minimalizován pohyb osob mezi 

vozidly. Jelikož zde není prvotně počítáno s údržbou, tudíž ani s větším 

pobytem osob, nejsou tyto haly běžně vytápěné, ale jsou pouze 

temperované. Avšak toto řešení bylo po rozhovoru se zaměstnanci 

shledáno jako nevhodné. Jelikož je požadováno, aby bylo možné 

na odstavených vozech provádět nenáročné opravy, které se nestihly 

při zatahování vozidla. Z toho vyplývá, že v současné době je jedním 

z požadavků umístění pracovních jam a dobré vytápění haly. Na obrázku 

číslo 13 je příklad remizovací haly s pracovními jámami. 

 

Obrázek č. 13 – Příklad remizovací haly 
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4.2.1 Specializované haly a koleje 

Hlavním požadavkem specializovaných hal jsou pracovní jámy (viz obrázek 

č. 14), které slouží k menším opravám i údržbě při odstavení vozů v nočních 

hodinách. Pracovní jámy by měly být umístěny nejlépe na všech kolejích 

a po celé jejich délce. Pokud by v hale byly umístěny například jen jámy 

pod třemi kolejemi a tramvaj, kterou je nutné opravit, by stála na koleji bez 

jámy, musela by se složitě přesouvat na požadovanou kolej. Tyto přesuny 

jsou velmi časově a prostorově náročné až někdy nemožné a mohou vést 

i k překročení hygienických hlukových limitů, neboť vyžadují pohyb vozů 

po dvoře vozovny. S návrhem jam souvisí také druh nosné konstrukce 

kolejnic, tzv. kozlík nesoucí kolejnici, který musí být nadimenzován 

na příslušný typ vozu, aby nedošlo k rychlému kolapsu. Je nutné brát 

v úvahu, že různé typy tramvají mají různé zatížení na podvozky, které se 

pohybuje od 4,0 t na nápravu až k cca 7,2 t na nápravu. Dalo by se říct, že 

čím více jam, tím lepší efektivita práce ve vozovně. 

 

Obrázek č. 14 – Pracovní jáma 

Obrázek číslo 14 také zobrazuje to, že v současné době jsou ve vozovnách 

používány širokopatní kolejnice místo žlábkových, což je z hlediska 

bezpečného provozu ve vozovně nepraktické. 
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Jelikož jsou v současné tramvajové síti provozovány nízkopodlažní 

tramvaje, u nichž se trakční výzbroj ze spodní části vozu přesunula 

na střechu, je dalším požadavkem umístění lávek. Příklad lávky je 

na obrázku č. 15. Zde se také setkáváme s myšlenkou čím více lávek tím 

lépe. Avšak použití většího množství lávek vede k různým úskalím, zejména 

je nutné přizpůsobit osovou vzdálenost kolejí, aby byl zachován bezpečný 

pohyb zaměstnanců kolem lávek.  

Dalším požadavkem je dostatečný prostor v čele haly k umístění ponků 

a jiných technologických pomůcek. Dále bezpečnostní prostor v zádi haly. 

 

Obrázek č. 15 – Pracovní lávka 

4.3 Další technologie 

Součástí ať už hal remizovacích či specializovaných by mělo být několik 

dalších technologií. První z těchto technologií je umístění zařízení sloužící 

k otáčení tramvajových podvozků tzv. točny, která dále slouží k prohození 

či výměně tramvajových podvozků. Podvozky je nutné měnit a prohazovat, 

aby docházelo k rovnoměrnému opotřebení, jelikož na každý podvozek je 

jiné nápravové zatížení. Točna by měla být nejlépe umístěna na konci haly 

alespoň 6,0 m od ochozu, aby nedocházelo k jejímu pravidelnému 

pojíždění. Průměr točny musí být přizpůsoben velikosti podvozku, přičemž 
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dostačující průměr je 2,8 m. Umístění točny na konci haly má další výhodu 

a to, že nedochází k tlačení tramvajového vozu lidskou silou. Princip 

výměny podvozků spočívá v tom, že vozidlo najede na stanoviště zvedání 

tramvají, kde se vozidlo zvedne, vyváže se požadovaný podvozek, přesune 

se na točnu a umístí se na volné místo. Vhodným řešením je točna tvaru „T“, 

která je znázorněna na obrázku č. 16, kdy je snadné operace s podvozkem 

bez dalších komplikací. Dalším vhodným řešením je točna tvaru „+“, která 

je patrná z obrázku č. 17. 

 

Obrázek č. 16 – Točna tvaru „T“ 
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Obrázek č. 17 – Vertikální jeřáb a točna tvaru „+“ 

Mezi tyto technologie dále patří portálový jeřáb nad lávkou, který slouží 

k výměně pantografů, trakčních, klimatizačních či pomocných kontejnerů. 

V halách by měl být umístěn i vertikální jeřáb (viz obrázek č. 17) s otočným 

ramenem například k výměně čelních skel apod. 

Na obrázku č. 18 je patrné stanoviště na zvedání tramvají, které by mělo být 

součástí haly, přičemž počet heverů a jejich nosnost musí být 

nadimenzována vůči všem typům tramvají, jelikož dané typy tramvají mají 

jiné zatížení na podvozek. S tímto stanovištěm je nutné počítat už 

od prvotního návrhu dispozice, jelikož ovlivňuje osovou vzdálenost kolejí 

a výšku stropu. 
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Obrázek č. 18 – Stanoviště pro zvedání tramvají 

Mezi poslední požadavky patří vhodné vytápění haly v zimním období, 

a naopak v letním období dobře větrané, vhodné osvětlení například 

natáčecí lampy v pracovních jámách na podvozek ve stanovištích 

pravidelných prohlídek. Velmi důležitým požadavkem je použití 

žlábkových kolejnic, jelikož v případě užití vignolových kolejnic by mohlo 

dojít k problémům při závadě na tramvajovém kole, které by mohlo 

způsobit vykolejení až propadnutí do pracovní jámy. 

4.4 Ochranný box 

Součástí každé vozovny by měl být ochranný box. Ochranný box neboli 

takzvaná „klec“ je uzavřený prostor kolem koleje o délce 35 m a je oplocen 

minimálně do výše pantografů. Dále musí být opatřen uzamykatelnými 

vraty, aby nedocházelo ke zkompromitování důkazů. Klec slouží 

k umisťování havarovaných vozů po mimořádných událostech, po zjištění 

technické závady řidičem na vozidle, dále na žádost Drážní inspekce 

a Policie České republiky. Klec může být umístěna uvnitř haly i mimo halu, 

avšak při umístění mimo je vystavena nepříznivým podmínkám počasí. 

Z toho vyplývá, že požadavkem je umístění klece do haly. Na obrázku č. 19 

je znázorněna klec umístěna v hale. 



 

Technické a provozní požadavky  

na uspořádání tramvajových vozoven 

 
_____________________________________________________________________ 

25 

 

 

Obrázek č. 19 – Ochranný box 

4.5 Pracovníci depa, řidiči 

Při návrhu nové tramvajové vozovny nesmíme opomenout na pracovníky 

depa a řidiče. Z této skutečnosti vyplývá, že při návrhu dispozice se nesmí 

zapomenout na dílny, technologický vybavení, sklady, místnost pro mistra, 

sociální zařízení, šatny, kanceláře, jídelnu, parkovací stání apod. Dílna 

společně se skladem, šatnou a sociálním zařízením by měla být umístěna 

v bezprostředním kontaktu s halou oprav a stanovištěm pro pravidelné 

kontroly. Místnost pro mistra má být umisťována do čela vozovny, aby měl 

přehled o dění ve vozovně.  Požadavkem na jídelnu, je zřízení oddělené 

jídelny pro řidiče a pro zaměstnance depa z důvodu dodržování čistoty. 

Důležitou částí je vrátnice a výpravna, kde si řidič před jízdou převezme 

provozní náležitosti. 

Ideální počet zaměstnanců na počet vozů je jeden zaměstnanec na jeden 

vůz. Přičemž dostačující počet je 0,7/1 vůz. 
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4.6 Uspořádání kolejiště 

Kolejiště neboli harfa je nedílnou součástí každé vozovny. Nejvhodnějším 

řešením je průjezdná hala denního ošetření, ale remizovací haly postačí 

jako neprůjezdné. Součástí kolejiště by měla být i objízdná kolej. Nejlepším 

řešením je umístění kolejového kruhu na dvoře vozovny po obou stranách 

propojený s objízdnou kolejí, toto řešení je vhodné z hlediska všech 

mimořádných událostech ve vozovně. Celkově platí, že nejideálnějším 

řešením je využití dostatečného počtu výhybek a kolejí, aby bylo možné 

otočit vůz ve vozovně o 180° a aby vyhovovalo provozním požadavkům. 

Nejideálnějším řešením z pohledu provozu na uspořádání kolejiště byly 

staré Kobylisy, viz obrázek č. 20, dle názorů zaměstnanců Dopravního 

podniku. 

 

Obrázek č. 20 - Schéma vozovny Kobylisy (1999) [1] 
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5 Stupně prohlídek 

Aby bylo možné správně pochopit technologii provozu v tramvajové 

vozovně, je nutné vysvětlit a popsat jednotlivé stupně údržby. [17] 

5.1 Nižší stupně prohlídek 

Nižší stupeň prohlídek si zajišťuje každé depo pro své dislokované vozy a 

provádí se po dosažení průměrného nájezdu vozu 3000 -5000 km měsíčně. 

Dále jsou popsány jednotlivé stupně nižších prohlídek. 

DO – denní ošetření 

- provádí se každý den, 

- kontrola vozu po příjezdu do vozovny, kontrola pantografů, kontrola 

podvozků, kontrola interiéru, řešení drobných závad. 

RDO – rozšířené denní ošetření 

- jedná se o doporučenou prohlídku nikoli povinnou, 

- je prováděna případně cca v polovině km proběhu do KP (kontrolní 

prohlídka), 

- na základě poznatků z praxe se kontrolují vytipované agregáty (každá 

vozovna si plán RDO staví tzv. na míru). 

KP – kontrolní prohlídka 

- po 20000 – 24000 km (20000+20%), 

- kontrola celého vozu dle příslušných norem. 

VKP – velká kontrolní prohlídka 

- po 100000 – 120000 km (100000+20%), 

- kontrola celého vozu rozšířená o některé specifické činnosti dle 

příslušných norem. 

Drobné mimořádné opravy po MU 

- lakování poškozených částí, klempířské práce, výměna nehodou 

poškozených dílů, atp., 

- velké nehody provádí opravna tramvají. 

5.2 Vyšší stupně prohlídek 

Vyšší stupeň prohlídek zajišťuje opravna tramvají, konkrétně Ústřední dílny 

Dopravního podniku. Mezi vyšší stupně prohlídek patří pravidelná údržba, 

tzv. PÚ, po ujetí přibližně 200 tisíc km a pravidelná oprava, tzv. PO, po ujetí 

2xPÚ+200 tisíc km. 
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6 Požadavky na vozovny využité v návrhu 

Na základě osobních prohlídek jednotlivých vozoven, diskuzí s pracovníky 

provozu, legislativních požadavků, současných trendů a nyní 

provozovaných vozů se jako vhodné pro návrh nové vozovny jeví dodržení 

následujících požadavků. 

Hala denního ošetření 

- průjezdná, 

- vícekolejná, 

- pracovní jáma, kontrolní lávka, 

- stanoviště na dosypávání písku plně automatizované a z obou stran 

včetně umístění sila, 

- mycí rám uvnitř haly a průjezdný. 

Remizovací haly 

- neprůjezdné, 

- osová vzdálenost 3,7 m, 

- žlábkové kolejnice, eventuálně i bezžlábkové. 

Specializované haly 

- vytápění haly, 

- pracovní jáma po celé délce koleje, 

- kontrolní lávky na každé koleji na délku jedné vlakové soupravy, 

- točna na otáčení podvozků umístěna alespoň 6,0 m od ochozu, 

- žlábkové kolejnice, 

- stanoviště na zvedání tramvajových vozů, 

- dostatečná osová vzdálenost mezi kolejemi kvůli umístění lávky, 

- portálový jeřáb nad lávkou,  

- vertikální jeřáb s otočným ramenem. 

Ochranný box 

- umístěný uvnitř haly, 

- oplocený kolem koleje a minimálně do výše pantografu. 

Zaměstnanci depa 

- dílny, technologické vybavení, sklady, šatny, 

- místnost pro mistra, kanceláře, 
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- sociální zařízení, 

- jídelna. 

Uspořádání kolejiště 

- objízdná kolej, 

- možnost otočení vozu o 180°, 

- možnost zatahování vozidel popředu i pozadu, 

- dostatečný počet výhybek a kolejí. 

Mimo to je nutné zajistit dostatečný počet vrat a cest pro pohyb 

manipulačních a vysokozdvižných vozíků po areálu vozovny. 
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