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1 Identifikační údaje 

Název práce:  Studie tramvajové vozovny v lokalitě 

    Praha - Braník  

Katastrální území:  Braník, Hodkovičky  

Městská část:   Praha 4 

Kraj:     Praha 

2 Obsah dokumentace 

Textová část:  1 Provozní a technické požadavky na uspořádání  

    tramvajových vozoven 

2 Průvodní zpráva 

Výkresová část: 3.1 Přehledná situace – varianta I  

    (zarovnaná čela hal pro odstav) 

   3.2 Přehledná situace – varianta II  

    (odskákaná čela hal) 

   3.3 Přehledná situace – varianta III  

    (jednokolejný tramvajový trojúhelník) 

   3.4  Přehledná situace – varianta IV  

    (tramvajový trojúhelník) 

   4.1 Podrobná situace – varianta I  

    (zarovnaná čela hal pro odstav) 

   4.2 Podrobná situace – varianta II  

    (odskákaná čela hal) 

   4.3 Podrobná situace – varianta III  

    (jednokolejný tramvajový trojúhelník) 

   4.4 Podrobná situace – varianta IV  

    (tramvajový trojúhelník) 

   5.1 Detail hal – varianta I  

    (zarovnaná čela hal pro odstav) 

   5.4 Detail hal – varianta IV  

    (tramvajový trojúhelník) 

   6.1 Schématický podélný řez lávkou – varianta I 

   7.1 Příčné řezy halami – varianta I  

    (zarovnaná čela hal pro odstav) 

   7.4 Příčné řezy halami – varianta IV  

    (tramvajový trojúhelník) 

   8 Majetkoprávní vztahy  
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3 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je prověření možností realizace nové 

tramvajové vozovny v místě současného tramvajového obratiště Nádraží 

Braník. Hlavními přínosy nové tramvajové vozovny jsou:  

 - zvýšení kapacity odstavných kolejí pro tramvajové vozy 

 - zkrácení nájezdových dob na tratě v jižní části Prahy 

 - reakce na výhledové rozšíření tramvajové sítě na jižní straně Prahy 

(konkrétně prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Sídliště 

Modřany do zastávky Libuš) 

Studie se zaměřuje především na uspořádání deponovacích hal, rozmístění 

administrativních a sociálních budov a na uspořádání kolejiště. Přičemž je 

snaha zachovat v určité podobě tramvajové obratiště Nádraží Braník.  
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4 Cíle dokumentace 

Hlavním cílem tohoto stupně dokumentace je prověřit možnosti 

uspořádání deponovacích hal s kolejištěm tak, aby nová vozovna 

disponovala co možná nejvyšším počtem odstavných kolejí pro tramvajové 

vozy s ohledem na přítomnost konečné tramvajové zastávky Nádraží 

Braník a stejnojmenného tramvajového obratiště, umístění autobusových 

zastávek či vedení autobusových linek po ulici Pikovická, a na přítomnost 

liniových staveb a inženýrských sítí. 

Cíle studie lze shrnout do těchto základních bodů: 

- situovat návrh nové tramvajové vozovny ve více variantách, 

- navrhnout uspořádání kolejiště, 

- navrhnout uspořádání a ostatních provozních budov, 

- zachovat tramvajové obratiště a vedení autobusových linek. 

V první fázi projektových prací byly v relaci navržené tramvajové vozovny 

Nádraží Braník analyzovány dostupné podklady, kterými byly: 

 nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím webových 

stránek poskytovaných Českým úřadem zeměměřickým 

a katastrálním. [14]   

 územně plánovací dokumentace - platný územní plán [1] a navržený 

metropolitní plán [2] v současné (2019) zveřejněné a projednávané 

podobě; 

 technická mapa vedení inženýrských sítí [3] dostupná online 

na geoportálu hlavního města Prahy. 

 zeměpisná mapa v měřítku 1:10000 – ZM 10 [12] a ZABAGED® - 

výškopis 3D vrstevnice [13] poskytnuté Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním. 
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5 Zdůvodnění zvolené lokality 

Území v okolí nádraží Braník bylo zvoleno z několika důvodů.  

Prvním důvodem, pro volbu oblasti okolí nádraží v Braníku je, že pozemky 

na kterých se nachází současné tramvajové obratiště Nádraží Braník a jeho 

blízké okolí, jsou v majetku hlavního města Prahy. Podrobné majetkoprávní 

vztahy jsou patrné ve výkresové části č. 8. Avšak v dotčeném území se také 

nachází pozemky ve vlastnictví České republiky, Českých drah a výjimečně 

pozemky patřící soukromým vlastníkům. Vyznačení pozemků je 

vyobrazeno na obrázku č. 1. V řešených variantách se nedostáváme 

do sporu se soukromým vlastníkem, ale je využito pozemků patřících České 

republice a v ojedinělých případech i pozemku Českých drah. Pozemek, 

který je ve společném vlastnictví soukromého majitele a hlavního města 

Prahy, by v některých navržených variantách vylepšil řešení týkající se 

odstavu autobusů či zřízení parkoviště P+R. Vyznačené pozemky patřící 

Českým drahám spadají pod ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. 

 

Obrázek č. 1 – Vyznačení pozemků zakreslených do letecké mapy 
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Druhým důvodem je, že v blízkosti tramvajové trati, která vede do Modřan, 

není v současné době umístěna žádná vozovna, tudíž nájezdová vzdálenost 

na požadovanou trať z nejbližších vozoven Pankrác a Motol, je dlouhá. Je 

nutné uvést, že tramvajová trať do Modřan obsluhuje hustě osídlené 

sídliště a v ranních špičkách je interval tramvajové dopravy z Modřan 

2 minuty. Dále je třeba brát na vědomí další skutečnost, kterou je to, že 

„modřanská“ trať je jednou z větví pražské tramvajové sítě, která je dlouhá, 

konkrétně obsahuje 15 zastávek a od poslední křižovatky Výtoň dosahuje 

délky 10,1 km, a mezi zastávkami Výtoň a Sídliště Modřany se v současné 

době nenachází žádná vozovna, jak už bylo zmíněno. Obdobná 

problematika s nájezdy vozů na trať se také týká tramvajové tratě vedoucí 

na sídliště Barrandov. Pro přehled je na obrázku č. 2 vyobrazeno schéma 

s nájezdovými vzdálenostmi z vozovny Pankrác, Motol a Braník na cílová 

tramvajová obratiště Sídliště Modřany a Sídliště Barrandov. Tuto 

skutečnost zaznamenává také tabulka č. 1, kde jsou i mimo jiné vypsány 

nájezdové doby z vozoven na trať.  

 

Obrázek č. 2 – Schéma nájezdových vzdáleností z vybraných vozoven 

na trať 

Tabulka č. 1 – Nájezdové vzdálenosti a časy z vozoven na trať [11] 

Vozovna/trať Sídliště Modřany Sídliště Barrandov 

Motol 15,428 km (33 min) 11,272 km (32 min) 

Pankrác 14,396 km (34 min) 12,548 km (32 min) 

Braník 9,793 km (15 min) 12,696 km (37 min) 
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Podle tabulky č. 1 je patrné, že výstavba tramvajové vozovny ušetří 

vozokilometry a čas potřebný k nájezdu vozidla z vozovny Motol či Pankrác 

na tramvajovou trať do Modřan. Přehled úspor najetých kilometrů a času je 

zaznamenán v tabulce č. 2.  

Tabulka č. 2 – Úspora najetých kilometrů a času při jedné jízdě po výstavbě 

vozovny Braník 

Vozovna/trať Sídliště Modřany Sídliště Barrandov 

Motol 5,635 km (18 min) žádná 

Pankrác 4,603 km (19 min) žádná 

 

Vozovna Braník by byla velmi přínosná i z důvodu plánované stavby 

„Dvorecký most“, po kterém má vést tramvajová trať a má sloužit pouze pro 

vozidla hromadné dopravy a složky integrovaného záchranného systému. 

Dvorecký most má propojit Smíchov s Podolím, konkrétně má být veden 

mezi tramvajovou zastávkou Dvorce na straně Podolí a tramvajovou 

zastávkou Lihovar na Smíchově. Po Dvoreckém mostě by dle výhledu 

organizátora ROPID [9] v budoucnu měla jezdit linka číslo 20 spojující 

Modřany (výhledově Libuš) s Braníkem, Smíchovem, Malou Stranou 

a Dejvicemi. Dále by po Dvoreckém mostě jezdily autobusové linky, které 

v současné době jezdí po Barrandovském mostě, kde je často vysoká 

kongesce individuální automobilové dopravy. V současné době propojuje 

Smíchov s Podolím Palackého most, který slouží hromadné dopravě 

i individuální automobilové dopravě, dále Barrandovský most, na němž je 

v dopravních špičkách vysoká kongesce individuální automobilové 

dopravy, což způsobuje zpoždění autobusových spojů. Jako posledním 

propojením pro pěší používající pražskou integrovanou dopravu, je 

možnost přívozu. 

Následující obrázek č. 3 a tabulka č. 3 znázorňují nájezdové vzdálenosti 

a časy z vozoven na cílovou trať s uvažováním provozu přes Dvorecký most. 
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Obrázek č. 3 - Schéma nájezdových vzdáleností z vybraných vozoven 

na cílovou trať po zprovoznění Dvoreckého mostu, který je znázorněn 

modrou barvou 

Tabulka č. 3 – Nájezdové vzdálenosti z vozoven po zprovoznění 

Dvoreckého mostu a nové vozovny Braník 

Vozovna/trať Sídliště Modřany Sídliště Barrandov 

Motol 15,428 km (33 min) 11,272 km (32 min) 

Pankrác 14,396 km (34 min) 12,548 km (32 min) 

Braník 9,793 km (15 min) 7,437 km (19 min) 

 

Z tabulky č. 3 je patrné, že výstavba tramvajové vozovny společně 

s provozem přes Dvorecký most ušetří vozokilometry a čas potřebný 

k nájezdu vozidla z vozovny Motol či Pankrác nejen do Modřan ale také 

i na Barrandov. Úspora ujetých kilometrů a času je zaznamenána v tabulce 

č. 4. 

Tabulka č. 4 – Úspora najetých kilometrů a času při jedné jízdě po výstavbě 

vozovny Braník a Dvoreckého mostu 

Vozovna/trať Sídliště Modřany Sídliště Barrandov 

Motol 5,635 km (18 min) 3,835 km (13 min) 

Pankrác 4,603 km (19 min) 5,111 km (13 min) 

 

Z tabulek č. 2 a 4 je patrné, že nová vozovna v lokalitě Braník by byla 

z hlediska nájezdových vzdáleností velmi přínosná. Tento přínos spočívá 

nejen v ušetřených vozokilometrech, ale i v ušetřeném čase, který činí 

v případě nájezdu z vozovny Braník do Modřan 18 minut při jedné jízdě 

a v případě nájezdu z vozovny Braník na Barrandov po zprovoznění 

Dvoreckého mostu 13 minut při jedné jízdě. Z této skutečnosti plyne, že 
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řidiči ušetří ráno i večer určitou dobu, kterou v současné době potřebují 

k tomu, aby v čase odjezdu první ranní tramvaje byli v požadované 

zastávce, a naopak ve večerních až nočních hodinách musí vozidlo dopravit 

do příslušné vozovny. Pro představu, do Modřan vyjíždí z vozovny Pankrác 

přibližně 32 vozů denně, z toho 24 vozů do cílové zastávky Sídliště Modřany 

a 8 vozů do zastávky Nádraží Braník, to znamená, že i stejný počet je nutno 

dopravit zpátky do příslušné vozovny, denně tedy ušetříme přibližně 

430 km a 1150 minut při nájezdu do zastávky Sídliště Modřany, 144 km a 

380 minut při nájezdu z vozovny do zastávky Nádraží Braník a roční úspora 

celkově činní přibližně 209 510 km a 550 000 minut. Ročně se ušetří také 

i na výjezdech na trať na Barrandov, kam vyjíždí tramvajová vozidla 

z vozovny Pankrác. Na závěr je nutno také dodat, že výstavba nové vozovny 

ušetří v dalším provozu peníze za vozokilometry, které ubydou právě 

zdlouhavou dopravou tramvaje do Modřan a Barrandova a zpětným 

zatahováním tramvajových vozidel.  

Dalším důvodem, proč umístit vozovnu do Braníku je problém 

při mimořádných událostech na “modřanské“ trati ale také v oblasti 

Palackého náměstí, pokud zde dojde k závažnému problému na vozidle ať 

už způsobené technickým důvodem či nehodou, je možnost umístit 

poškozenou tramvaj do ochranného boxu, tzv. klece, která by se nacházela 

stejně jako ve všech vozovnách i ve vozovně Braník. Ochranný box je 

uzavřený prostor kolem koleje po délce 35 m, je oplocen alespoň do výše 

pantografů a je opatřen uzamykatelnými vraty, aby nedocházelo 

ke zkompromitování důkazů. V současné době je nutné poškozenou 

tramvaj komplikovaně přesouvat do nejbližší vozovny, kterou je vozovna 

Pankrác či Motol, avšak to z hlediska dodržení jízdních řádů ostatních linek, 

není vhodné řešení.  

Umístění vozovny v lokalitě Braník by usnadnilo řešení mnoha výluk, která 

se týkají uzavření trati kdekoli na trati v úseku od zastávky Výtoň 

po zastávku Sídliště Modřany. Pokud k takové výluce dojde, tak je 

tramvajová trať mezi již zmíněnými zastávkami Výtoň a Sídliště Modřany 

odříznuta od celé pražské tramvajové sítě včetně vozoven. V současné 

době je tedy v období výluky zprovozněna provizorní odstavná plocha, viz 

obrázek číslo 4, právě v místě tramvajového obratiště Nádraží Braník, kde 

dojde k dočasnému oplocení pozemku a plocha je využita jako dočasná 
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vozovna. Z této skutečnosti plyne, že nová tramvajová vozovna by ulehčila 

i již zmiňovanou výluku. 

 

Obrázek č. 4 – Dočasné oplocení tramvajového obratiště Nádraží Braník 

Poslední důvod nové tramvajové vozovny není už tak založen na umístění, 

ale na tom, že je celkově nutné zvýšit počet odstavných míst v pražské 

tramvajové síti. 
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6 Vymezení řešeného území 

Řešené území se nachází v jižní části města Prahy na pravém břehu řeky 

Vltavy. Přímo dotčená oblast zahrnuje katastrální území Braník 

a Hodkovičky, přičemž převážná část studie se nachází na území Braníku. 

Na dotčeném území se nachází tramvajové zastávka Nádraží Braník se 

stejnojmenným tramvajovým obratištěm, jež je klíčovým omezujícím 

faktorem pro umístění tramvajové vozovny.  

Dále se v řešeném území nachází vedení autobusové linky číslo 106, 121, 

190, autobusové obratiště společně a místa pro odstav autobusů, která 

jsou ve stávajícím stavu umístěna jako součástí jízdního pruhu. Autobusové 

linky jsou vedeny ulicí Pikovická, přičemž šířkové uspořádání stávající 

komunikace je dvoupruhové o šířce jednoho pruhu 4,5 m. Místní 

komunikace je zde vedena jako jednosměrná od Modřanské ulice. Západní 

strana vymezeného území je ohraničena Modřanskou ulicí, která je 

čtyřpruhová a je považována za hlavní tah mezi Podolským nábřežím 

a Modřanami. V řešeném území se v blízkosti nachází železniční trať č. 210, 

která vede na jih přes zastávku Nádraží Modřany a na východ do zastávky 

Praha – Krč, společně se železniční zastávkou Praha – Braník.  

V jižní části řešeného území se nachází dvě stavby, které omezují návrh 

nové tramvajové vozovny. První omezující stavbou je rozpínací stanice, 

která je součástí přenosové a distribuční soustavy elektrické energie. 

V distribuční síti je zařazena před, za, nebo mezi jednotlivé transformační 

stanice. Rozpínací stanice jsou vybaveny nadproudovými a zkratovými 

ochranami, kde při překročení limitních hodnot dochází k rozpojení a tím 

ochraně přenosové a distribuční sítě. Tyto ochrany jsou umístěny jak 

na vstupu do rozpínací stanice, tak na všech výstupech u rozpínací stanice. 

Rozpínacích stanic může být několik v linii. Jejich hlavním účelem je 

nadproudová a zkratová ochrana ve vysokonapěťové distribuční síti. 

Druhou omezující stavbou je Branický železniční most známý pod jménem 

Most Inteligence, společně s ochranným pásmem železniční trati č. 171 

na mostu, který mimoúrovňově kříží tramvajovou trať, Modřanskou 

a Pikovickou ulici a železniční trať č. 210 vedoucí poblíž zastávky Praha – 

Braník. 
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Řešené území včetně zvýraznění důležitých a omezujících staveb 

a zakreslením využité plochy pro tramvajovou vozovnu je patrné 

na obrázku 5. 

 

Obrázek č. 5 – Řešené území [4] 

Inženýrské sítě 

V řešeném území se nachází rozpínací stanice, která ovlivňuje návrh řešení 

nové tramvajové vozovny. Jelikož zrušení a přesunutí rozpínací stanice 

podle konzultace s pracovníkem společnosti ČEPS není finančně nákladné, 

je ve všech řešení uvažováno, že se současná rozpínací stanice přesune 

na nové místo. Vzhledem k přítomnosti rozpínací stanice a její funkci se 



 

Diplomová práce 

Brunerová Tereza 

_____________________________________________________________________________  
 

12 

 

v řešeném území nachází vedení silnoproudu nízkého napětí a vysokého 

napětí, slaboproudu a mimo jiné i kanalizace, vodovod a středotlaký 

plynovod. Z obrázku číslo 6 je patrné, že sítě jsou hustě umístěné pouze pod 

povrchem v místě chodníku ulice Pikovická přilehlého k nádražní budově. 

Navržené varianty tak s inženýrskými sítěmi kolidují jen v krátkém úseku 

ulice Pikovická v délce 150 m, kde by bylo nutné navrhnout přeložky. 

 

Obrázek č. 6 – Vedení inženýrských sítí [3] 
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7 Dopravní síť 

Tramvajová doprava 

Tramvajová síť na jihu Prahy se skládá převážně z tří hlavních tramvajových 

tratí. Tyto tratě jsou patrné na obrázku číslo 7. 

 

Obrázek č. 7 – Tramvajová síť – jižní část Prahy [11] 

První tramvajová trať je vedena ze zastávky Sídliště Barrandov přes 

Smíchovské nádraží, Anděl a dále se tato trať rozvětvuje. Tato trať je 

v denním provozu obsluhována čtyřmi tramvajovými linkami, jako jsou 

linka číslo 4, 5, 12 a 20. Linka číslo 4 je vedena po trati ze zastávky Anděl 

přes Palackého náměstí, I.P. Pavlova, Krymská a do cílové zastávky Čechovo 

náměstí. Linka číslo 5 je vedena po trati ze zastávky Anděl přes zastávky 

Jiráskovo náměstí, Lazarská, Václavské náměstí, Hlavní nádraží, Olšanské 

náměstí, Flora do cílové zastávky Ústřední dílny DP. Linka číslo 12 je vedena 
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po trati ze zastávky Anděl přes Arbesovo náměstí, Malostranské náměstí, 

Chotkovy sady, Letenské náměstí, Vltavská, Nádraží Holešovice a končí 

v zastávce Výstaviště Holešovice. Linka číslo 20 je vedena po trati 

ze zastávky Anděl dál přes Arbesovo náměstí, Malostranské náměstí, 

Malostranská, Hradčanská, Dejvická až do cílové zastávky Divoká Šárka. 

Všechny tyto linky jsou provozovány ve špičkách v intervalu 8 minut 

a souhrnný interval trati na Barrandov jsou 2 minuty. 

Druhá tramvajová trať je vedena ze zastávky Sídliště Modřany podél řeky 

Vltavy přes Nádraží Braník, Podolskou vodárnu a Výtoň, kde je umístěn 

tramvajový trojúhelník a stýkají se zde dvě tramvajové tratě. Danou 

modřanskou trať obsluhují tři tramvajové linky, linka číslo 3, 17 a 21. Linka 

číslo 3 je mimo denní špičku ukončena už v zastávce Nádraží Braník. 

Po lince číslo 21 jezdí v současné době pouze jednočlánkové tramvajové 

vozidlo. Linka číslo 17 je provozována ve špičkách v intervalu 4 minut a linky 

číslo 3 a 21 jsou provozovány ve špičkách v intervalech po 8 minutách. 

Souhrnný interval je tak na trati z Modřan 2 minuty. 

Třetí tramvajovou tratí je trať vedena ze zastávky Radlická, která se 

napojuje tramvajovým trojúhelníkem v Nádražní ulici na trať vedoucí 

ze Sídliště Barrandov. Tuto část trati obsluhují linky číslo 7 a 21. Z popisu 

druhé a třetí trati vyplývá, že linka číslo 21 obsluhuje trať vedoucí 

ze zastávky Radlická do zastávky Sídliště Modřany. Linka číslo 7 je ve 

špičkách provozována v intervalu 8 minut a linka číslo 21 v intervalu také 

8 minut. Souhrnný interval na trati ve špičkách je střídavě 3 a 5 minut. 

Z následujícího obrázku číslo 8 je patrná zatíženost sítě denní tramvajovou 

dopravou v řešené oblasti. Průzkumové hodnoty byly vytvořeny v listopadu 

roku 2016, přičemž průzkum trval ve všední dny od 6 hodin do 23 hodin.  
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Obrázek č. 8 – Zatížení sítě denní tramvajovou dopravou [10] 

Autobusová doprava 

Na řešeném území se nachází hned několik autobusových linek, jejichž 

vedení v řešeném území je zachyceno na obrázku č. 9.  

Linka číslo 190 jezdí mezi zastávkami Smíchovské nádraží – Na Beránku. 

Tato linka ve směru Smíchovské nádraží, projíždí řešeným územím 

po Pikovické ulici od ulice Modřanské a v oblasti vlakového nádraží je 

umístěna autobusová zastávka. Dále autobus pokračuje po ulici Pikovická, 

dokud se nenapojí na Modřanskou ulici. V případě jízdy autobusu 

v opačném směru, je autobusová zastávka Nádraží Braník umístěna 

na Modřanské ulici a autobus nezajíždí před nádražní budovu. Na obrázku 

číslo 9 je tato linka zobrazena červenou barvou, přičemž tmavá červená 



 

Diplomová práce 

Brunerová Tereza 

_____________________________________________________________________________  
 

16 

 

znázorňuje směr ze Smíchovského nádraží do zastávky Na Beránku a světle 

červená znázorňuje směr opačný. V současné době je provoz zajišťován 

kloubovým autobusem s intervalem ve špičkách 6 minut. 

Linka číslo 106 jezdí mezi zastávkami Nádraží Braník – Kačerov. Jelikož je 

zastávka Nádraží Braník výchozí i cílovou stanicí, je samozřejmé, že se 

v řešeném území nachází v současné době plochy pro odstav autobusu. 

Pokud tato linka má výchozí stanici Nádraží Braník, tak je autobusová 

zastávka umístěna v blízkosti nádražní haly a také na Modřanské ulici. 

V případě výchozí stanice Kačerov, projíždí linka kolem Nádraží Braník 

po Pikovické ulici, na níž je i umístěna autobusová zastávka. Na obrázku 

číslo 9 je tato linka znázorněna modrou barvou, přičemž tmavá znázorňuje 

směr ze zastávky Nádraží Braník do zastávky Kačerov a světle modrá barva 

opačný směr. V současné době je provoz zajišťován standardním 

autobusem s intervalem ve špičkách 6 minut.  

Linka číslo 121 jezdí mezi zastávkami Nádraží Braník - Poliklinika 

Budějovická. Jelikož je zastávka Nádraží Braník výchozí i cílovou stanicí, je 

samozřejmé, že se v řešeném území nachází v současné době plochy 

pro odstav autobusu. Pokud tato linka má výchozí stanici Nádraží Braník, je 

autobusová zastávka umístěna v blízkosti nádraží a dále také 

na Modřanské ulici. V případě cílové zastávky Nádraží Braník, je autobusová 

zastávka umístěna v blízkosti nádražní budovy v Pikovické ulici. Na obrázku 

číslo 9 je tato linka znázorněna zelenou barvou, přičemž světlá znázorňuje 

směr ze zastávky Nádraží Braník do zastávky Poliklinika Budějovická 

a tmavě zelená barva opačný směr. V současné době je provoz zajišťován 

standardním autobusem s intervalem ve špičkách 15 minut. 

Vzhledem k tomu, že ulice Pikovická je v současné době jednosměrná 

a určena pro vedení autobusových linek, není nutné, aby byla řešena jako 

ve stávajícím stavu s hlavním dopravním prostorem o velikosti 9 m, ale bylo 

by možné ulici zúžit na jednopruhovou, jak je řešeno v navržených 

variantách, přičemž šířka jednoho pruhu je navržena na 4 m. Kvůli linkám 

autobusů, které končí v zastávce Nádraží Braník, je nutné zachovat v určité 

podobě obratiště pro autobusy společně s odstavnými stáními.  
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Obrázek č. 9 – Vedení autobusových linek kolem nádraží 

(Pozn.: Červená – linka 190, modrá – linka 106, zelená – linka 121) 

Při charakteristice autobusové dopravy je třeba brát ohled i na dokument 

„Rozvoj linek PID v Praze 2019-2029“ [9], který zachycuje předpokládaný 

vývoj linkového vedení pražské integrované dopravy. Z daného dokumentu 

lze zjistit, že po postavení a zprovoznění Dvoreckého mostu dojde 

k poměrně zásadní změně, která se týká autobusové linky číslo 190. Tato 

linka by měla být v budoucnosti ve směru od Modřan ukončena na Nádraží 
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Braník. Vzhledem k této skutečnosti a ke kloubovému typu autobusu je 

vhodné uvažovat s umístěním alespoň dvou odstavných stání pro kloubový 

autobus. Na obrázku číslo 10 je znázorněno modrou barvou autobusové 

vedení a červenou barvou vedení tramvajové.  

 

Obrázek č. 10 – Schéma vedení linek PID v roce 2019-2029 [9] 

Individuální doprava 

Individuální automobilová doprava je v řešeném území vedena zejména po 

Modřanské ulici. Přímo v řešeném území se dostáváme do styku 

s automobilovou dopravou jen v úseku od ulice Údolní k parkovišti 

u nádražní budovy, kde by bylo vhodné zachovat současné šířkové 

uspořádání místní komunikace. Obrázek číslo 11 znázorňuje stávající stav 

v okolí ulice Údolní. 
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Obrázek č. 11 – Ulice Údolní a okolí [4] 

V řešeném území se nachází úrovňové křížení místních komunikací 

s tramvajovou tratí. Daná křižovatka je průsečná a na místní komunikaci, 

Modřanskou, označenou jako hlavní se zde napojují dvě vedlejší místní 

komunikace U Kempinku a Údolní. Tramvajová trať kříží komunikace z jihu 

na sever, viz obrázek číslo 12. 
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Obrázek č. 12 – Úrovňová křižovatka [4] 

Vzhledem k tomu, že v dotčeném území se nenachází žádné velké 

parkoviště, tak by bylo vhodné uvažovat o případném zřízení P+R 

parkoviště.  

V současné době se v řešeném území nachází parkoviště P+R, které bylo 

zprovozněno v prosinci 2019. Parkoviště P+R vzniklo na popud městské 

části Prahy 4, kde dochází ke vzniku zón placeného stání, tzv. modrých zón. 

Parkoviště je bezobslužné a je zřízené na dobu 5-8 let. Navržená parkovací 

plocha disponuje kapacitou 115 parkovacích míst včetně pěti parkovacích 

míst pro osoby ZTP. Umístění parkoviště P+R je zakresleno na obrázku číslo 

13. 
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Obrázek č. 13 – Umístění parkoviště P+R zakresleno do mapy [4] 

Cyklisté a chodci 

S pohybem chodců se v řešeném území setkáme jen v dobách přestupu 

mezi dopravními prostředky, jako je tramvaj, autobus a vlak. V současné 

době trvá přestup z vlakové stanice na linky autobusů číslo 106 a 121 

přibližně 2 minuty, přestup z vlakové stanice na tramvajovou dopravu 

do centra činí 2 minuty a na tramvajovou dopravu do Modřan 5 minut. 

Přestup mezi autobusovou a tramvajovou dopravou jsou průměrně 

3 minuty. V navržených variantách je pohyb chodců přesunut z úrovňového 

přecházení na mimoúrovňové, aby nedocházelo ke kolizi pěší 

s tramvajovou dopravou a byla zajištěna zejména bezpečnost chodců. 
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8 Návrh řešení 

Studie návrhu nové tramvajové vozovny ukázala, že při řešení je k dispozici 

pouze velmi omezené množství informací v technické normě. Z tohoto 

důvodu je nutné poznamenat, že dispoziční uspořádání hal a jejich 

vybavení je založeno na základě rozhovorů se zaměstnanci příslušných 

vozoven. O návrhu tramvajových vozoven se okrajově zmiňuje technická 

norma ČSN 73 6405 – Projektování tramvajových tratí [7]. Tato norma řeší 

převážně jen osové vzdálenosti kolejí a vzdálenosti osy koleje od pevné 

překážky. Dále je nutné poukázat na skutečnost, že norma uvádí dané 

hodnoty pouze pro rekonstrukci stávajících vozoven a dílen, což je patrné 

z obrázku č. 14. 

 

Obrázek č. 14 – Výňatek z normy ČSN 73 6405 [7] 
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Při návrhu možných variant je však uvažováno s těmito tabulkovými 

hodnotami. Z toho vyplývá, že osová vzdálenost mezi kolejemi v halách pro 

odstav je navrženo 3,70 m a vzdálenost osy od pevné překážky je 2,50 m, 

přičemž je tato vzdálenost oproti normové hodnotě, která je 2,05 m, 

zvětšena z důvodu bezpečnějšího pohybu osob kolem vozidel a z důvodu 

umístění případných kontrolních lávek a pracovních jam. Osová vzdálenost 

kolejí v hale určené na opravy je 5,00 m a vzdálenost osy koleje od pevné 

překážky činí 3,00 m. Haly denního ošetření jsou řešeny více způsoby 

v jednotlivých variantách, ačkoli platí, že jednokolejná hala má vzdálenost 

osy krajní koleje od zdi 4,00 má v případě dvoukolejné haly je osová 

vzdálenost mezi kolejemi 5,00 m a mezi osou koleje a pevnou překážkou 

3,75 m. 

Varianty řešení vždy obsahují návrh haly denního ošetření, haly na opravy a 

haly sloužící pro odstav vozidel, avšak jejich dispozice se v jednotlivých 

navržených variantách liší. Hlavním rozdílem hal v navržených variantách je 

počet kolejí a jejich délka. Při dispozičním návrhu konkrétně při návrhu 

délky budov je uvažováno s menším prostorem v čele a zádi budov, určené 

pro umístění ponků a jiných potřebných technologických pomůcek. 

Konkrétně je uvažováno, že při vjezdu do haly je bezpečnostní prostor 

2,50 m a v zádi haly je 5,00 m. Dále je nutno poznamenat, že v návrhu je 

uvažováno s umístěním stanoviště ke zvedání tramvají. Z tohoto důvodu 

musí být výška stropu dostačující, aby nedošlo při zvedání vozidla 

k poškození střechy haly nebo samotného vozidla. V hale denního ošetření 

je uvažováno se zřízením pracovní jámy, kontrolní lávky, stanovištěm 

na dosypávání písku a mycím rámem. V hale na opravy je uvažováno se 

zřízením stanovištěm na zvedání tramvají a s umístěním točny sloužící 

k rychlému a snadnému otáčení či výměně podvozků. 

Všechny varianty jsou navržené s halami pro odstav jako neprůjezdné. 

Pouze hala denního ošetření je navrhována jako průjezdná. Hlavním cílem 

kolejiště při návrhu bylo umístění objízdné koleje a uspořádání 

dostatečného počtu výhybek a kolejí tak, aby bylo možné vozidlo otočit 

o 180⁰ a zatahovat do haly popředu i pozadu. Bohužel v dnešní době je 

množství výhybek omezováno z důvodu ekonomického i z důvodu 

složitější údržby, ale právě umístění dostatečného počtu je výhodné 

zejména v případě různých mimořádných událostech na dvoře vozovny.  

Jednotlivé varianty se uspořádáním kolejiště liší, ale v každé variantě je 
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navržena objízdná kolej. Základem kolejiště každé varianty je matečná 

kolej, na kterou se připojují jednojazykové výměny s minimálním 

poloměrem 20 m.  

Ve variantě I a IV je navržená kolej bez troleje navazující na kolej umístěnou 

v hale oprav k umisťování podvozků. 

Součástí každé varianty je návrh na umístění ochranného boxu tzv. klece. 

Ochranný box je uzavřený prostor kolem koleje po délce 35 m a oplocen 

minimálně do výše pantografů. Ve většině variant je “klec“ navržena uvnitř 

halu či menší budovy.  

Jedním z hlavních cílů bylo zachovat v určité míře současné tramvajové 

obratiště, které je v navržených variantách řešeno v různých modifikacích, 

ale vždy je bezpečně odděleno plotem od provozu ve vozovně. 
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9 Varianty dispozičního řešení tramvajové vozovny 

9.1 Varianta I (zarovnaná čela hal pro odstav) 

Tabulka č. 5 – Přehled základních informací varianty I 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 

Kapacita odstavných kolejí 106 ekvivalentů vozů T 

Počet kolejí 15 

Hala denního ošetření dvoukolejná 

Hala oprav dvoukolejná 

Zátah / výjezd pozadu i popředu 

Obracení vozů ano 

Průjezdná / neprůjezdná neprůjezdná 

Tramvajové obratiště ano 

Zatažení / výjezd (Centrum)  ano / ano 

Zatažení / výjezd (Modřany) ne / ne 

 

 

Obrázek č. 15 – Přehledná situace - varianta I  

Varianta č. I je pracovně nazývána „zarovnaná čela hal pro odstav“ a její 

základní informace se nachází v tabulce č. 5. Vozovna v této variantě je 

řešena jako neprůjezdná. 

Nově navržená vozovna při takovém uspořádání disponuje kapacitou 106 

ekvivalentů vozů T. 
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Haly vozovny 

Ve variantě číslo I je navržena hala denního ošetření jako průjezdná. Dále je 

tato hala řešena z části jako dvoukolejná, přičemž vjezdová kolej je pouze 

jedna a uvnitř budovy je umístěna výhybka s poloměrem 35,00 m 

v odbočné větvi sloužící k rozvětvení koleje. Dané řešení zvyšuje rychlost 

provozu ve vozovně při zatahování v denních a večerních špičkách. Při 

vjezdu do haly by mělo docházet k rychlým kontrolám stavu tramvajového 

vozidla a dále by se vozidlo přesunulo k mycímu rámu, nebo by mohlo 

po druhé koleji opustit halu denního ošetření. V hale denního ošetření je 

tedy uvažováno s umístěním pracovní jámy, kontrolní lávky, stanovištěm 

na dosypávání písku a mycím rámem. Osová vzdálenost v hale denního 

ošetření je navržena na 5,00 m mezi kolejemi a 3,75 m mezi osou kolejí 

a stěnou. Celková šířka haly denního ošetření je 12,50 m a délka 100,00 m.  

Jako další hala, která je v této variantě navržena, je hala sloužící k běžným 

opravám na tramvajovém vozidle. Hala je navržena jako dvoukolejná 

a neprůjezdná. Jelikož je zde uvažováno s větším pohybem osob, 

s umístěním kontrolních lávek, točny a zvedáku, je osová vzdálenost mezi 

kolejemi navržena na 5,00 m a vzdálenost osy koleje od zdi jsou 3,00 m. 

Celková šířka haly je 11,00 m a délka činí 120,00 m.  

Remizovací haly sloužící k odstavu tramvajových vozidel, jsou rozděleny 

na tři lodě, z nichž dvě jsou po čtyřech kolejích a třetí má o jednu kolej 

méně. V těchto halách je uvažováno s osovou vzdáleností 3,70 m mezi 

kolejemi a se vzdáleností 2,50 m mezi krajní osou koleje a zdí. Celková délka 

hal se čtyřmi kolejemi je 172,50 m včetně uvažovaného prostoru 5,00 m pro 

ponky a šířka lodí je 16,10 m. Třetí loď je menší a má na délku 172,50 m 

a na šířku 12,40 m. Součástí první lodě je umístění stanoviště pro KP 

(kontrolní prohlídky), VKP (velké kontrolní prohlídky), RDO (rozšířené denní 

ošetření). Z tohoto důvodu je v daném místě kolej číslo 10 zkrácena, aby 

bylo možné splnit dostatečnou osovou vzdálenost mezi kolejemi kvůli 

umístění lávky po obou stranách koleje a součástí koleje číslo 6, je navrženo 

kolejové „S“, čímž se docílí osové vzdálenosti 5,55 m mezi osami kolejí.  Dále 

je z důvodu efektivity práce ve vozovně vhodné umístit co nejvyšší počet 

pracovních kanálů a kontrolních lávek. Z toho důvodu je dvou lodí navržena 

alespoň jedna pracovní jáma po celé délce koleje a revizní lávka podél 

jedné strany koleje. 
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Součástí vozovny je navržen i prostor uvnitř haly pro umístění „klece“. 

Uspořádání kolejiště 

Kolejiště na dvoře vozovny je tvořeno matečnou kolejí, na kterou se 

připojují jednojazykové výměny o poloměru 20 m. Součástí kolejiště je 

i objízdná kolej, která je propojena po obou stranách s kolejí, jež je součástí 

tramvajového obratiště. Toto řešení umožňuje vyjíždět z vozovny na trať 

přes nástupní zastávku Nádraží Braník nebo ji vynechat. Součástí návrhu je 

i umístění kusé koleje, která slouží k otáčení vozidel o 180⁰. Mezi 

protisměrnými oblouky je dodržována mezipřímá minimálně 7,50 m. 

Koleje jsou číslovány zleva doprava při pohledu na vozovnu, přičemž 

objízdná kolej má číslo 0. Popis objízdné koleje je velmi individuální 

v jednotlivých pražských vozovnách. Například vozovna Motol značí 

objízdnou kolej „OK“ a vozovna Kobylisy „OBJ“. 

Tramvajové obratiště a zastávky 

Jedním z cílů této studie bylo zachovat v určité podobě současné 

tramvajové obratiště. Původní tramvajové obratiště je zrušeno a nahrazeno 

kolejí, která vede kolem vozovny. Součástí je i umístění druhé koleje, aby 

zde bylo možné současné ukončení dvou linek. Aby nedocházelo ke kolizím 

provozu ve vozovně a po obratišti, tak je kolej, jež je součástí právě 

tramvajového obratiště, oddělena plotem od celé vozovny. Nachází se zde 

pouze dva průjezdy mezi objízdnou kolejí a obratištěm. První průjezd je 

umístěn za výstupní tramvajovou zastávku a druhý průjezd je navržen 

na východní straně vozovny. 

Tramvajové zastávky jsou zde zachovány, avšak výstupní zastávka je 

zkrácena na délku jednoho tramvajového vlaku a to 37,00 m a je posunuta 

vůči původnímu stavu o cca 65,00 m severně. Nástupní zastávka je 

navržena na délku 55,00 m, a to z důvodu, že je zde uvažována společná 

nástupní hrana pro tramvaj a autobus. Tudíž je délka zvolena, aby 

dostačovala délce dlouhé tramvaje a kloubového autobusu. Tato zastávka 

je vůči stávajícímu stavu posunuta blíž k nádražní budově. Šířky zastávek 

jsou navrženy na 3,00 m. 

Řidiči a zaměstnanci vozoven 

Součástí dispozičního návrhu je i umístění administrativních a sociálních 

budov. Mezi tyto budovy patří vrátnice, výpravna, kanceláře včetně 
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místnosti pro mistra, sociální zařízení, jídelna pro zaměstnance vozovny, 

řidiče i řidiče končících v zastávce Nádraží Braník, dílny, šatny a sklad. Pro 

zvýšení plochy potřebné k umístění všech potřebných místností, je možné 

navrhnout budovy s více patry. Místnost pro mistra je umístěna v čele 

vozovny, aby měl přehled o dění ve vozovně. V blízkosti tramvajové 

vozovny je navrženo oplocené parkoviště pro 37 osobních automobilů. 

Dále je zde navržen průchod pro řidiče tramvají končících na konečné 

zastávce Nádraží Braník k jídelně a sociálním zařízením. Pro zaměstnance 

vozovny je navržen průchod z ulice Pikovická v blízkosti autobusové 

a vlakové zastávky. 

Autobusová doprava 

Jak už je zmíněno v kapitole 7, tak v řešeném území jsou vedeny tři 

autobusové linky, které omezují návrh nové vozovny. Autobusové obratiště 

je přemístěno k nástupní tramvajové zastávce a slouží i pro odstav 

autobusů linek 106 a 121. Odstavná plocha je navržena pro 6 krátkých 

autobusů a v případě budoucího ukončení linky 190 v zastávce Nádraží 

Braník je uvažováno se čtyřmi odstavnými stáními pro standardní autobus 

a dvěma stáními pro kloubový autobus. Jediná linka č. 190, která řešeným 

územím v současné době pouze projíždí se zastavením v zastávce Nádraží 

Braník, je odkloněna z Pikovické ulice na tramvajovou trať, kde má 

společnou zastávku s tramvají. Na křižovatce se SSZ by autobus odbočoval 

v době, kdy projíždí tramvajová vozidla. Autobusové linky č. 106 a č. 121 

mají oddělenou nástupní a výstupní zastávku, přičemž výstupní zastávka je 

navržena v zálivu z důvodu rychlejšího průjezdu autobusové linky číslo 190. 

Jelikož ve stávajícím stavu se mezi chodníkem ulice Pikovická a nádražní 

budovou nachází mírný svah, tak by bylo vhodné v případě zřízení 

zastávkového zálivu, který zasahuje do již zmíněného svahu, navrhnout 

gabionovou zeď pro zabezpečení svahu proti posunu.  

Ulice Pikovická, která je určená pro autobusovou dopravu, je v této variantě 

zúžena z dvoupruhové komunikace na jednopruhovou až do místa 

obratiště, odkud je místní komunikace vedena jako ve stávajícím stavu 

z důvodu umístění parkoviště u nádražní budovy. V současné době je 

místní komunikace, po které jezdí právě jen zmiňované autobusové linky 

řešena jako dvoupruhová v celé své délce. Na začátku ulice Pikovická je 

místní komunikace posunuta východně vůči stávajícímu stavu a po cca 

220 m je vedena opět ve stávajícím stavu.   
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Cyklisté a chodci 

Jak už bylo dřív zmíněno, tak aby nedocházelo při úrovňovém přecházení 

ke kolizi s provozem ve vozovně, jde zde navržena lávka. Současný 

podchod pod Modřanskou ulicí může být zasypán a lávka by vedle až 

na tramvajovou zastávku Nádraží Braník na opačné straně Modřanské ulice, 

kde je navrženo úrovňové přecházení přes tramvajový pás. Je zde počítáno 

i se dvěma přístupy z lávky na požadované místo jako je výstupní 

a nástupní tramvajová zastávka. Dále je v této variantě navrženo úrovňové 

místo pro přecházení chodců z výstupní tramvajové zastávky na linky 

autobusů a vlak. V tabulce číslo 6 jsou porovnány docházkové doby mezi 

příslušnými zastávkami vůči současnému stavu. 

Tabulka č. 6 – Porovnání docházkových dob mezi zastávkami se současným 

stavem (docházková doba v navržené variantě je vyznačena žlutě) 

 
Vlaková 

stanice 

BUS linka 

106 a 121 

BUS linka 

190 

Tram. 

zastávka 

směr 

centrum 

Tram. 

zastávka 

směr 

Modřany 

Vlaková 

stanice 
 2 / 1 min 1 / 2 min 2 / 2 min 5 / 4 min 

BUS linka 

106 a 121 
2 / 1 min  1 / 1 min 2 / 1 min 3 / 3 min 

BUS linka 

190 
1 / 2 min 1 / 1 min  2 / 0 min 4 / 4 min 

Výstupní 

tram 

zastávka 

3 / 3 min 1 / 2 min 2 / 1 min  2 / 2 min 

 

Inženýrské sítě 

Při návrhu nové tramvajové vozovny se dostáváme do kolize s rozpínací 

stanicí, která je přesunuta na nové místo. Přesunutí rozpínací stanice není 

technicky náročné a její přesun umožňuje zvětšení potřebné plochy pro 

vozovnu. Dále se při návrhu nové vozovny dostáváme do kolize 

s inženýrskými sítěmi pouze v okolí rozpínací stanice, kde by bylo nutné 

navrhnout přeložky. 
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9.2 Varianta II (zarovnaná čela hal) 

Tabulka č. 7 – Přehled základních informací varianty II 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 

Kapacita odstavných kolejí 100 ekvivalentů vozů T 

Počet kolejí 15 

Hala denního ošetření jednokolejná 

Hala oprav tři koleje 

Zátah / výjezd pozadu i popředu 

Obracení vozů ano 

Průjezdná / neprůjezdná neprůjezdná 

Tramvajové obratiště ano 

Zatažení / výjezd (Centrum) ano / ano 

Zatažení / výjezd (Modřany) ne / ne 

 

 

Obrázek č. 16 – Přehledná situace - varianta II  

Varianta č. II je pracovně nazývána „odskákaná čela hal“ a její základní 

informace se nachází v tabulce č. 7. Vozovna v této variantě je řešena jako 

neprůjezdná. 

Nově navržená vozovna při takovém uspořádání disponuje kapacitou 100 

ekvivalentů vozů T. 

Haly vozovny 

Ve variantě číslo II je navržena hala denního ošetření jako průjezdná. Dále 

je tato hala řešena jako jednokolejná. Toto řešení je z hlediska efektivity 

provozu ve vozovně nevýhodná, ale v případě malé vozovny dostačující. 
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V hale denního ošetření je uvažováno se zřízením pracovní jámy, kontrolní 

lávky a mycího rámu, který by mohl být umístěn i na objízdné koleji. Osová 

vzdálenost v hale denního ošetření je navržena na 4,00 m mezi osou krajní 

koleje a pevnou překážkou. Celková šířka haly denního ošetření je 8,00 m 

a délka 100,00 m.  

Jako další hala, která je v této variantě navržena, je hala sloužící k menším 

či středním opravám na tramvajovém vozidle. Hala je navržena jako 

dvoukolejná a je neprůjezdná. Jelikož je zde uvažováno s větším pohybem 

osob, s umístěním kontrolních lávek, točny a zvedáku, je osová vzdálenost 

mezi kolejemi navržena na 5,00 m a vzdálenost osy koleje od zdi jsou 2,50 m 

a 5,70 m. Celková šířka haly je 13,20 m a délka činí 133,00 m. 

Remizovací haly sloužící k odstavu tramvajových vozidel, jsou rozděleny 

na tři lodě, přičemž každá loď má čtyři koleje. V těchto halách je uvažováno 

s osovou vzdáleností 3,70 m mezi kolejemi a se vzdáleností 2,50 m mezi 

krajní osou koleje a zdí. Délka krajních lodí haly pro odstav je 139,50 m 

a šířka 16,10. Prostřední loď je delší a její délka činí 156,00 m a šířka 16,10 m. 

Ve všech lodích je počítáno v zádi haly s prostorem pro umístění ponků, 

který je 5,00 m a v zádi hal je bezpečnostní odstup 2,50 m. Dále je z důvodu 

efektivity práce ve vozovně vhodné umístit co nejvyšší počet pracovních 

jam a kontrolních lávek. 

Součástí vozovny je navržen i prostor pro umístění „klece“, který je v této 

variantě navržen uvnitř budovy jako součástí haly na opravy. 

Uspořádání kolejiště 

Kolejiště na dvoře vozovny je tvořeno matečnou kolejí, na kterou se 

připojují jednojazykové výměny o poloměru 20 m. Součástí kolejiště je 

i objízdná kolej, která je propojena po obou stranách s kolejí, jež je součástí 

tramvajového obratiště. Toto řešení umožňuje vyjíždět z vozovny na trať 

přes nástupní zastávku Nádraží Braník nebo ji vynechat. Průjezdy mezi 

objízdnou kolejí a tramvajovým obratištěm jsou umístěna za výstupní 

tramvajovou zastávkou a na východní straně vozovny. Součástí návrhu je 

i umístění kusé koleje, která slouží k otáčení vozidel o 180⁰.  

Koleje jsou číslovány zleva doprava při pohledu na vozovnu, přičemž 

objízdná kolej má číslo 0.  
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Tramvajové obratiště a zastávky 

Součástí varianty s odskákanými čely hal je zachováno tramvajové 

obratiště, ale liší se od stávajícího stavu.  Původní tramvajové obratiště je 

zrušeno a nahrazeno kolejí, která vede kolem vozovny, na jejímž konci je 

umístěna druhá kolej, aby bylo zde možné současné ukončení dvou linek. 

Aby nedocházelo ke kolizím provozu ve vozovně a po obratišti, tak je kolej, 

jež je součástí právě tramvajového obratiště, oddělena plotem od celé 

vozovny. Nachází se zde pouze dva průjezdy mezi objízdnou kolejí 

a obratištěm.  

Tramvajové zastávky jsou zde zachovány, avšak výstupní i nástupní 

zastávka je zkrácena na délku jednoho tramvajového vlaku a to 35,00 m. 

Výstupní zastávka je oproti stávajícímu stavu posunuta o cca 75,00 m 

severně. Nástupní zastávka je přesunuta blíž k nádražní budově. Šířka 

zastávek je navržena na 3,00 m. 

Řidiči a zaměstnanci vozovny 

Součástí dispozičního návrhu je i umístění administrativních a sociálních 

budov. Mezi tyto budovy patří vrátnice, výpravna, kanceláře včetně 

místnosti pro mistra, sociální zařízení, jídelna pro zaměstnance vozovny 

i řidiče končících v zastávce Nádraží Braník, dílny, šatny a sklad. V blízkosti 

tramvajové vozovny je navrženo oplocené parkoviště pro 37 osobních 

automobilů. Dále je v této variantě také navržen průchod pro řidiče zde 

končící do jídelny. Vchod pro zaměstnance je umístěn v ulici Pikovická 

a propojen s budovou, ve které je umístěna výpravna. Některé budovy je 

možné navrhnout i jako dvoupatrové či více patrové. 

Autobusová doprava 

Autobusová doprava omezuje návrh nové vozovny, zejména umístění 

obratiště pro autobusy a odstavná stání pro linky zde končící. Autobusové 

obratiště je přesunuto o cca 70,00 m severně a odstavná stání pro autobusy 

jsou navržená v jízdním pruhu v opačném směru oproti současnému stavu 

a z toho důvodu bylo nutné umístit druhé autobusové obratiště, aby se 

autobus po výjezdu z odstavného stání mohl otočit. V této variantě je 

navrženo pět odstavných stání pro standardní autobus. Autobusové linky 

číslo 106, 121 a 190 mají navrženou společnou zastávku, přičemž výstupní 

je oddělena od nástupní autobusové zastávky. 
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Místní komunikace je v této variantě řešena jako dvoupruhová jako 

v současném stavu. Ale oproti stávajícímu stavu dochází k odklonu 

komunikace v délce cca 220 m, poté se opět napojuje na stávající stav. 

Cyklisté a chodci 

Jak už bylo dřív zmíněno, tak aby nedocházelo při úrovňovém přecházení 

ke kolizi s provozem ve vozovně, jde zde navržena lávka. Současný 

podchod pod Modřanskou ulicí může být zasypán a lávka by vedle až 

na tramvajovou zastávku Nádraží Braník na opačné straně Modřanské ulice. 

Na této zastávce je také navrženo úrovňové přecházení přes tramvajový 

pás. Je zde počítáno i se dvěma přístupy z lávky na požadované místo jako 

je výstupní a nástupní tramvajová zastávka. 

Tabulka č. 8 – Porovnání docházkových dob mezi zastávkami se současným 

stavem (docházková doba v navržené variantě je vyznačena modře) 

 
Vlaková 

stanice 

BUS linka 

106 a 121 

BUS linka 

190 

Tram. 

zastávka 

směr 

centrum 

Tram. 

zastávka 

směr 

Modřany 

Vlaková 

stanice 
 2 / 2 min 1 / 2 min 2 / 2 min 5 / 4 min 

BUS linka 

106 a 121 
2 / 1 min  1 / 0 min 2 / 2 min 3 / 4 min 

BUS linka 

190 
1 / 1 min 1 / 0 min  2 / 2 min 4 / 4 min 

Výstupní 

tram 

zastávka 

3 /3 min 1 /2 min 2 / 2 min  2 /2 min 

 

Inženýrské sítě 

Při návrhu nové tramvajové vozovny se dostáváme do kolize s rozpínací 

stanicí, která je přesunuta na nové místo. Přesunutí rozpínací stanice není 

technicky náročné a její přesun umožňuje zvětšení potřebné plochy pro 

vozovnu. Dále se při návrhu nové vozovny dostáváme do kolize 

s inženýrskými sítěmi pouze v okolí rozpínací stanice, kde by bylo nutné 

navrhnout přeložky. 
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9.3 Varianta III (jednokolejný tramvajový trojúhelník) 

Tabulka č. 9 – Přehled základních informací varianty III 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 

Kapacita odstavných kolejí 120 ekvivalentů vozů T 

Počet kolejí 15 

Hala denního ošetření dvoukolejná 

Hala oprav dvoukolejná 

Zátah / výjezd pozadu i popředu 

Obracení vozů ano 

Průjezdná / neprůjezdná neprůjezdná 

Tramvajové obratiště ano 

Zatažení / výjezd (Centrum) ano / ano 

Zatažení / výjezd (Modřany) ano / ne 

 

 

Obrázek č. 17 – Přehledná situace - varianta III  

Varianta č. III je pracovně nazývána podle uspořádání kolejiště 

„jednokolejný tramvajový trojúhelníkem“ a její základní informace se 

nachází v tabulce č. 9. Vozovna v této variantě je řešena jako neprůjezdná. 

Nově navržená vozovna při takovém uspořádání disponuje kapacitou 120 

ekvivalentů vozů T. 

Haly vozovny 

Ve variantě číslo III je navržena hala denního ošetření jako průjezdná. Dále 

je tato hala řešena jako dvoukolejná, přičemž do haly vede jedna kolej 

a uvnitř se rozvětvuje do dvou kolejí. Dané řešení je z hlediska efektivity 
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práce při zatahování výhodné. V hale denního ošetření je uvažováno se 

zřízením pracovní jámy, kontrolní lávky a mycího rámu. Na vjezdové koleji 

je umístěno stanoviště na dosypávání písku a na jedné výjezdové je mycí 

rám. Osová vzdálenost v hale denního ošetření je navržena na 5,00 m mezi 

kolejemi, v dvoukolejném úseku je osová vzdálenost krajní koleje od pevné 

překážky 3,75 m. V jednokolejném úseku je navržena osová vzdálenost 

mezi kolejí od pravé strany 8,75 m a od levé 3,75 m. Celková šířka haly 

denního ošetření je 12,50 m a délka 100,00 m.  

Jako další hala, která je v této variantě navržena, je hala sloužící k běžným 

opravám na tramvajovém vozidle. Hala je navržena jako dvoukolejná a je 

neprůjezdná. Jelikož je zde uvažováno s větším pohybem osob, 

s umístěním kontrolních lávek, točny a zvedáku, je osová vzdálenost mezi 

kolejemi navržena na 4,10 m a vzdálenost osy koleje od zdi jsou 3,00 m. 

Celková šířka haly je 10,10 m a délka činí 120,00 m. 

Remizovací haly sloužící k odstavu tramvajových vozidel, jsou rozděleny 

na tři lodě, přičemž každá loď má čtyři koleje. V těchto halách je uvažováno 

s osovou vzdáleností 3,70 m mezi kolejemi a se vzdáleností 2,50 m mezi 

krajní osou koleje a zdí. Všechny haly mají stejnou délku 172,50 a šířku 

16,10 m. Ve všech lodích je počítáno v čele haly s prostorem pro umístění 

ponků, který je 5,00 m a v zádi hal je bezpečnostní odstup 2,50 m. Dále je 

z důvodu efektivity práce ve vozovně vhodné umístit co nejvyšší počet 

pracovních jam a kontrolních lávek. 

Součástí vozovny je navržen i prostor pro umístění „klece“, který je v této 

variantě navržen uvnitř malé budovy. 

Uspořádání kolejiště 

Kolejiště na dvoře vozovny je tvořeno matečnou kolejí, na kterou se 

připojují jednojazykové výměny o poloměru 20 m. Součástí kolejiště je 

i objízdná kolej, která je propojena po obou stranách s kolejí, jež je součástí 

tramvajového obratiště. Toto řešení umožňuje vyjíždět z vozovny na trať 

přes nástupní zastávku Nádraží Braník nebo ji vynechat. Průjezd mezi 

objízdnou kolejí a tramvajovým obratištěm je navržen na východní straně 

vozovny.  Součástí návrhu je i umístění kusé koleje, která slouží k otáčení 

vozidel o 180⁰.  Dále je zde navržený jednokolejný trojúhelník, jehož jedna 

část je součástí tramvajového obratiště a druhá část umožňuje zatáhnout 

vozidlo do vozovny ve směru od Modřan. Z tohoto důvodu jsou navrženy 
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dvě odstavné koleje pro tramvajový vlak a jedna kolej sloužící právě pro 

zátah vozidla. Jelikož je tramvajová trať v místě tramvajového trojúhelníku 

pojížděna rychlostí 50 km/h, tak je vhodné navrhnout rychlostní výhybky. 

Koleje jsou číslovány zleva doprava při pohledu na vozovnu, přičemž 

objízdná kolej má číslo 0.  

SSZ 

Jelikož je v této variantě navržen jednokolejný tramvajový trojúhelník, tak 

dochází ke křížení tramvajové tratě s místní komunikací. Z tohoto důvodu 

je zde nutné zřídit řízenou křižovatku světelně signalizačním zařízením 

s preferencí MHD, což znamená, že v momentě přijíždějící tramvaje se 

dynamicky změní fáze na volno pro tramvajovou dopravu a automobilová 

doprava má stop.  

Tramvajové obratiště a zastávky 

Ve variantě s jednokolejným tramvajovým trojúhelníkem je stejně jako 

v předchozích variantách zachováno v určité míře tramvajové obratiště.  

Původní tramvajové obratiště je modifikováno tak, že příjezdová kolej 

do obratiště je nahrazena současnou kolejí, která vede po „modřanské“ 

trati a pomocí již zmiňovaného tramvajového trojúhelníku je vedena 

po ulici Pikovická, kde se nachází koleje sloužící pro odstav. Dál je kolej 

vedena podél východní části vozovny přes nástupní zastávku, kde se dále 

napojuje na stávající kolej. Aby nedocházelo ke kolizím provozu ve vozovně 

a po obratišti, tak je vozovna oddělena plotem od tramvajového obratiště. 

Mezi vozovnou a kolejí, jež je součástí tramvajového obratiště se nachází 

kolejová spojka, která umožňuje vyjet z vozovny na trať přes nástupní 

zastávku a spojka umožňující zátah vozidla přijíždějícího z Modřan 

do vozovny.  

Stávající výstupní tramvajová zastávka je zrušena a je sjednocena se 

zastávkou umístěnou na „modřanské“ trati. Nástupní zastávka je oproti 

současnému stavu přesunuta blíž k nádražní hale a její délka je navržena 

na délku jednoho tramvajového vlaku a jednoho kloubového autobusu. 

Celková délka zastávky je 55,00 m a šířka 3,00 m. 

Řidiči a zaměstnanci vozovny 

Součástí dispozičního návrhu je i umístění administrativních a sociálních 

budov. Mezi tyto budovy patří vrátnice, výpravna, kanceláře včetně 
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místnosti pro mistra, sociální zařízení, jídelna pro zaměstnance vozovny 

i řidiče končících v zastávce Nádraží Braník, dílny, šatny a sklad. V blízkosti 

tramvajové vozovny je navrženo oplocené parkoviště pro 27 osobních 

automobilů. Dále je v této variantě také navržen průchod pro řidiče zde 

končící do jídelny. Vchod pro zaměstnance je umístěn v ulici Pikovická 

poblíž nádražní budovy. Některé budovy je možné navrhnout i jako 

dvoupatrové či více patrové. 

Autobusová doprava 

Autobusové obratiště je přemístěno k nástupní tramvajové zastávce 

a slouží i pro odstav autobusů linek 106 a 121, případně i v budoucnosti pro 

odstav autobusů linky číslo 190. Odstavná plocha je navržena pro 

4 standardní autobusy a pro dva kloubové, v případě budoucího ukončení 

linka 190 v zastávce Nádraží Braník. Jediná linka č. 190, která řešeným 

územím v současné době pouze projíždí se zastavením v zastávce Nádraží 

Braník, je odkloněna z Pikovické ulice na tramvajovou trať, kde má 

společnou zastávku s tramvají. Autobusové linky č. 106 a 121 mají 

oddělenou nástupní a výstupní zastávku, přičemž výstupní zastávka je 

navržena v zálivu z důvodu rychlejšího průjezdu autobusové linky číslo 190. 

Jelikož ve stávajícím stavu se mezi chodníkem ulice Pikovická a nádražní 

budovou nachází mírný svah, tak by bylo vhodné v případě zřízení 

zastávkového zálivu, který zasahuje do již zmíněného svahu, navrhnout 

gabionovou zeď pro zabezpečení svahu proti posunu. 

Ulice Pikovická, která je určená zejména jen pro autobusovou dopravu, je 

v této variantě zúžena z dvoupruhové komunikace na jednopruhovou až 

do místa obratiště, odkud je místní komunikace vedena jako ve stávajícím 

stavu z důvodu umístění parkoviště u nádražní budovy. V současné době je 

místní komunikace, po které jezdí právě jen zmiňované autobusové linky 

řešena jako dvoupruhová v celé své délce. Na začátku ulice Pikovická je 

místní komunikace posunuta východně vůči stávajícímu stavu a po cca 

220 m je vedena opět ve stávajícím stavu.   

Cyklisté a chodci 

Jak už bylo dřív zmíněno, tak aby nedocházelo při úrovňovém přecházení 

ke kolizi s provozem ve vozovně, jde zde navržena lávka. Současný 

podchod pod Modřanskou ulicí může být zasypán a lávka vedena až 

na tramvajovou zastávku Nádraží Braník na opačné straně Modřanské ulice. 
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Na této zastávce je také navrženo úrovňové přecházení přes tramvajový 

pás. Je zde počítáno i s jedním přístupem z lávky na požadované místo jako 

je nástupní tramvajová zastávka. 

Tabulka č. 10 – Porovnání docházkových dob mezi zastávkami se 

současným stavem (docházková doba v navržené variantě je vyznačena 

zeleně) 

 

Vlaková 

stanice 

BUS linka 

106 a 121 

BUS linka 

190 

Tram. 

zastávka 

směr 

centrum 

Tram. 

zastávka 

směr 

Modřany 

Vlaková 

stanice 
 2 / 2 min 1 / 2 min 2 / 2 min 5 / 4 min 

BUS linka 

106 a 121 
2 / 1 min  1 / 1 min 2 / 1 min 3 / 4 min 

BUS linka 

190 
1 / 2 min 1 / 1 min  2 / 0 min 4 / 4 min 

Výstupní 

tram 

zastávka 

3 /4 min 1 /4 min 2 / 4 min  2 / 1 min 

 

Inženýrské sítě 

Při návrhu nové tramvajové vozovny se dostáváme do kolize s rozpínací 

stanicí, která je přesunuta na nové místo. Přesunutí rozpínací stanice není 

technicky náročné a její přesun umožňuje zvětšení potřebné plochy 

pro vozovnu. Dále se při návrhu nové vozovny dostáváme do kolize 

s inženýrskými sítěmi pouze v okolí rozpínací stanice, kde by bylo nutné 

navrhnout přeložky. 
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9.4 Varianta IV (tramvajový trojúhelník) 

Tabulka č. 11 – Přehled základních informací varianty IV 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 

Kapacita odstavných kolejí 104 ekvivalentů vozů T 

Počet kolejí 15 

Hala denního ošetření dvoukolejná 

Hala oprav dvoukolejná 

Zátah / výjezd pozadu i popředu 

Obracení vozů ano 

Průjezdná / neprůjezdná neprůjezdná 

Tramvajové obratiště ano 

Zatažení / výjezd (Centrum) ano / ano 

Zatažení / výjezd (Modřany) ano / ano 

 

 

Obrázek č. 17 – Přehledná situace - varianta IV  

Varianta č. IV je pracovně nazývána podle uspořádání kolejiště „tramvajový 

trojúhelník“ a její základní informace se nachází v tabulce č. 11. Vozovna 

v této variantě je řešena jako neprůjezdná a od ostatních variantních řešení 

se liší tím, že celá vozovna je o 180⁰ otočena. 

Nově navržená vozovna při takovém uspořádání disponuje kapacitou 104 

ekvivalentů vozů T. 

Haly vozovny 

Ve variantě číslo IV je navržena hala denního ošetření jako průjezdná. Dále 

je tato hala řešena jako dvoukolejná, přičemž do haly vede jedna kolej 
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a uvnitř se rozvětvuje do dvou kolejí. Dané řešení je z hlediska efektivity 

práce při zatahování výhodná. V hale denního ošetření je uvažováno se 

zřízením pracovní jámy, kontrolní lávky a mycího rámu. Na vjezdové koleji 

je umístěno stanoviště na dosypávání písku a na jedné výjezdové je mycí 

rám. Osová vzdálenost v hale denního ošetření je navržena na 5,00 m mezi 

kolejemi, mezi krajní dvoukolejné kolejí je od pevné překážky 3,75 m. 

V jednokolejném úseku je navržena osová vzdálenost mezi kolejí od levé 

strany 8,75 m a od pravé 3,75 m. Celková šířka haly denního ošetření je 

12,50 m a délka 100,00 m.  

Jako další hala, která je v této variantě navržena, je hala sloužící k běžným 

opravám na tramvajovém vozidle. Daná hala je navržena jako dvoukolejná 

a je neprůjezdná. Jelikož je zde uvažováno s větším pohybem osob, 

s umístěním kontrolních lávek, točny a zvedáku, je osová vzdálenost mezi 

kolejemi navržena na 5,00 m a vzdálenost osy koleje od zdi jsou 3,00 m. 

Celková šířka haly je 11,00 m a délka činí 130,00 m. 

Remizovací haly sloužící k odstavu tramvajových vozidel, jsou rozděleny 

na tři lodě, přičemž dvě mají po čtyřech kolejí a třetí má koleje tři. V těchto 

halách je uvažováno s osovou vzdáleností 3,70 m mezi kolejemi a se 

vzdáleností 2,50 m mezi krajní osou koleje a zdí. Ve všech lodích je počítáno 

v čele haly s prostorem pro umístění ponků, který je 5,00 m a v zádi hal je 

bezpečnostní odstup 2,50 m. Lodě, které mají čtyři koleje, jsou dlouhé 

172,50 m. Součástí prostřední lodě je umístění stanoviště pro KP (kontrolní 

prohlídky), VKP (velké kontrolní prohlídky), RDO (rozšířené denní ošetření). 

Z tohoto důvodu je v daném místě kolej číslo 9 zkrácena, aby bylo možné 

splnit dostatečnou osovou vzdálenost mezi kolejemi kvůli umístění lávky 

po obou stranách koleje, a součástí koleje číslo 10 je navrženo kolejové „S“, 

čímž se docílí osové vzdálenosti 5,55 m mezi osami kolejí. Třetí loď má 

o jednu kolej méně a je také kratší o 16,50 m. Dále je z důvodu efektivity 

práce ve vozovně vhodné umístit co nejvyšší počet pracovních jam 

a kontrolních lávek. 

Součástí vozovny je navržen i prostor pro umístění „klece“, který je v této 

variantě navržen mimo haly. Ale je zde počítáno s obezděním a zastřešením 

ochranného boxu. 
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Uspořádání kolejiště 

Uspořádání kolejiště v této variantě se oproti ostatním liší zásadním 

rozdílem a to, že současná vjezdová a výjezdová kolej tramvajového 

obratiště je zrušena a je navržen nový vjezd a výjezd do vozovny, který se 

nachází jižně od stávajícího stavu. Z toho vyplývá, že celá vozovna je oproti 

ostatním návrhům situována na jih. Nový vjezd a výjezd do vozovny je 

navržen pomocí dvoukolejného tramvajového trojúhelník, který umožňuje 

vyjíždět na trať do centra i do Modřan a zatahovat také z obou směrů. Daný 

návrh řeší komplikaci v současné době, že pokud by tramvaj chtěla 

z Nádraží Braník vyjet do Modřan, tak se musí otočit na nejbližším obratišti, 

které se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Dvorce. Na dvoře vozovny 

je navržena matečná kolej tvořená jednojazykovými výhybkami. Součástí 

kolejiště je i objízdná kolej, která je na dvoře vozovny propojena 

půlkruhem.  

Koleje jsou číslovány zleva doprava při pohledu na vozovnu, přičemž 

objízdná kolej má číslo 0.  

SSZ 

Ve stávajícím stavu se nachází komplikovaná úrovňová křižovatka, kterou 

kříží mimo jiné i tramvajová trať, viz obrázek č. 12. Nově navržená 

tramvajová vozovna ve variantě IV je oproti ostatním variantám otočena 

o 180⁰ a není zde počítáno s využitím stávajících kolejí vedoucí přes 

zmiňovanou křižovatku do současného tramvajového obratiště. Z toho 

vyplývá, že situace na dané úrovňové křižovatce se zlepší. Ale návrhem 

dvoukolejného tramvajového trojúhelníku, který je umístěn od již 

zmiňované křižovatky o cca 440 m dál ve směru do Modřan, přibude nová 

křižovatka řízena světleným signalizačním zařízením s preferencí MHD.   

Tramvajové obratiště a zastávky 

Původní tramvajové obratiště je zrušeno a nahrazeno kolejí, která vede 

kolem vozovny na jejímž konci je umístěna druhá kolej, sloužící pro odstav 

vozidel. Aby nedocházelo ke kolizím provozu ve vozovně a po obratišti, tak 

je kolej, jež je součástí právě tramvajového obratiště, oddělena plotem 

od celé vozovny. Nachází se zde pouze jeden průjezd mezi objízdnou kolejí 

a obratištěm.  
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Tramvajové zastávky, které jsou součástí tramvajového obratiště 

ve stávajícím stavu, jsou zrušeny a nahrazeny současnými tramvajovými 

zastávkami na „modřanské“ trati. 

Řidiči a zaměstnanci vozovny 

Součástí dispozičního návrhu je i umístění administrativních a sociálních 

budov. Mezi tyto budovy patří vrátnice, výpravna, kanceláře včetně 

místnosti pro mistra, sociální zařízení, jídelna pro zaměstnance vozovny 

i řidiče končících v zastávce Nádraží Braník, dílny, šatny a sklad. Mezi 

výpravnou a budovou s kancelářemi je navrhnut spojovací můstek. Je zde 

myšleno i na zaměstnance, kteří dojíždějí do práce osobním automobilem. 

V blízkosti tramvajové vozovny je navrženo oplocené parkoviště pro 26 

osobních automobilů.  

Autobusová doprava 

Současné autobusové obratiště je zrušeno. Autobusové linky č. 106 a 121 

jsou vedeny po Modřanské ulici, kde je navržen zastávkový záliv 

pro výstupní zastávku těchto linek, dál je autobus veden na odstavnou 

plochu, která se nachází místo současných kolejových pásů. Při výjezdu 

z odstavného stání je autobus veden pravým odbočením do ulice Údolní 

a dále do ulice Pikovická, kde se nachází nástupní autobusová zastávka 

linek č. 106 a 121. Přičemž ulice Pikovická je z části jednosměrná a oproti 

ostatním variantám je její směr obrácen. Autobusová linka č. 190 má 

zastávku z ulice Pikovická přesunutou na Modřanskou ulici 

do zastávkového zálivu ve směru Smíchovské nádraží. V opačném směru je 

autobusová zastávka ponechána ve stávajícím stavu. Jelikož je zde 

navrhován záliv ve svahu, je nutné navrhnout jistá opatření v podobě 

gabionové stěny a zřídit přístup pomocí schodů na zastávku. 

Ulice Pikovická, která je určená zejména jen pro autobusovou dopravu, je 

v této variantě zúžena z dvoupruhové komunikace na jednopruhovou až 

do místa obratiště, odkud je místní komunikace vedena jako ve stávajícím 

stavu z důvodu umístění parkoviště u nádražní budovy. V současné době je 

místní komunikace, po které jezdí právě jen zmiňované autobusové linky 

řešena jako dvoupruhová v celé své délce. Na začátku ulice Pikovická je 

místní komunikace posunuta východně vůči stávajícímu stavu a po cca 220 

m je vedena opět ve stávajícím stavu.   
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Cyklisté a chodci 

V této variantě je počítáno s úrovňovým přecházením chodců. Podchod pod 

Modřanskou ulicí je zachován podle stávajícího stavu. 

Tabulka č. 12 – Porovnání docházkových dob mezi zastávkami se 

současným stavem (docházková doba v navržené variantě je vyznačena 

červeně) 

 Vlaková 

stanice 

BUS linka 

106 a 121 

BUS linka 

190 

Tram. 

zastávka 

směr 

centrum 

Tram. 

zastávka 

směr 

Modřany 

Vlaková 

stanice 

 2 / 1 min 1 / 3 min 2 / 3 min 5 / 4 min 

BUS linka 

106 a 121 

2 / 3 min  1 / 0 min 2 / 1 min 3 / 2 min 

BUS linka 

190 

1 / 3 min 1 / 0 min  2 / 1 min 4 / 2 min 

 

Inženýrské sítě 

Při návrhu nové tramvajové vozovny se dostáváme do kolize s rozpínací 

stanicí, která je přesunuta na nové místo. Přesunutí rozpínací stanice není 

technicky náročné a její přesun umožňuje zvětšení potřebné plochy 

pro vozovnu. Dále se při návrhu nové vozovny dostáváme do kolize 

s inženýrskými sítěmi pouze v okolí rozpínací stanice, kde by bylo nutné 

navrhnout přeložky. 
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10 Shrnutí variant 

Varianta I 

Výhodou této varianty je zachování současného vjezdového a výjezdového 

kolejového pásu do tramvajové vozovny. Hala denního ošetření je 

dvoukolejná a průjezdná. Ostatní haly jsou neprůjezdné. Ochranný box je 

umístěn uvnitř budovy. Kolejiště je uspořádáno tak, aby bylo možné otočit 

vůz o 180° a bylo možné do hal zajíždět popředu i pozadu. Tramvajové 

zastávky jsou v určité podobě zachovány podle stávajícího stavu. 

Autobusová linka číslo 190 má společnou zastávku s tramvajovou 

dopravou. Všechny administrativní budovy jsou umístěny v areálu vozovny 

za plotem. Pohyb chodců je oddělen od provozu vozovny. 

Nevýhodou této varianty je nutnost otáčení vozů na tramvajovým obratišti 

Dvorce při výjezdu z vozovny do Modřan. V této variantě je zrušena a 

přesunuta rozpínací stanice. Dále mezi nevýhody patří umístění více vrat 

v plotu kvůli průjezdu tramvajových vozidel. 

Varianta II 

Výhodou této varianty je zachování současného vjezdového a výjezdového 

kolejového pásu do tramvajové vozovny. Hala denního ošetření je 

průjezdná. Ostatní haly jsou neprůjezdné. Ochranný box je umístěn uvnitř 

budovy. Kolejiště je uspořádáno tak, aby bylo možné otočit vůz o 180° 

a bylo možné do hal zajíždět popředu i pozadu. Tramvajové zastávky jsou 

v určité podobě zachovány podle stávajícího stavu. Všechny 

administrativní budovy jsou umístěny v areálu vozovny za plotem. Pohyb 

chodců je oddělen od provozu vozovny. 

Nevýhodou této varianty je zrušení a přesunutí rozpínací stanice. Hala 

denního ošetření je jednokolejná. Dále mezi nevýhody patří umístění více 

vrat v plotu kvůli průjezdu tramvajových vozidel. Vozovna v této variantě 

má nejmenší kapacitu ze všech navržených variant. 

Varianta III 

Výhodou této varianty je zachování současného vjezdového a výjezdového 

kolejového pásu do tramvajové vozovny a zároveň navržení 

jednokolejného tramvajového trojúhelníku, který umožňuje zatahování 

vozidel z Modřan. Hala denního ošetření je dvoukolejná a průjezdná. 

Ostatní haly jsou neprůjezdné. Ochranný box je umístěn uvnitř budovy. 
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Kolejiště je uspořádáno tak, aby bylo možné otočit vůz o 180° a bylo možné 

do hal zajíždět popředu i pozadu. Tramvajové zastávky jsou v určité podobě 

zachovány podle stávajícího stavu. Autobusová linka číslo 190 má 

společnou zastávku s tramvajovou dopravou. Všechny administrativní 

budovy jsou umístěny v areálu vozovny za plotem. Pohyb chodců je 

oddělen od provozu vozovny. 

Nevýhodou této varianty je nutnost otáčení vozů na tramvajovém obratišti 

Dvorce při výjezdu z vozovny do Modřan. V této variantě je zrušena a 

přesunuta rozpínací stanice. Dále mezi nevýhody patří zrušení výstupní 

tramvajové zastávky a tím prodloužení docházkové vzdálenosti 

z tramvajové zastávky na zastávku autobusovou či vlakovou. Z důvodu 

zřízení jednokolejného tramvajového trojúhelníku, který kříží Modřanskou 

ulici, je nutné dalšího světelného signalizačního zařízení. 

Varianta IV 

Výhodou této varianty je navržení dvoukolejného tramvajového 

trojúhelníku, který umožňuje výjezd do Modřan i do centra a naopak i zátah 

do vozovny z obou směrů. Hala denního ošetření je dvoukolejná 

a průjezdná. Ostatní haly jsou neprůjezdné. Ochranný box je umístěn uvnitř 

budovy. Kolejiště je uspořádáno tak, aby bylo možné otočit vůz o 180° 

a bylo možné do hal zajíždět popředu i pozadu.  

Nevýhodou této varianty je zřízení světelného signalizačního zařízení 

v souvislosti s tramvajovým trojúhelníkem. V této variantě je zrušena 

a přesunuta rozpínací stanice. Tramvajové zastávky, jež jsou součástí 

stávajícího tramvajového obratiště, jsou zrušeny a sjednoceny se 

zastávkami na „modřanské“ trati, čímž se prodlouží docházková vzdálenost 

na autobusové linky č. 106 a 121 a vlakovou zastávku. Budova s výpravnou 

je umístěna mimo areál vozovny, ale je propojena s vozovnou spojovacím 

můstkem. 
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V následující tabulce č. 13 jsou porovnány všechny navržené varianty na 

základě několika faktorů. Hodnocení je provedeno formou známkování od 

1 do 5, přičemž 3 je neutrální. 

Tabulka č. 13 – Porovnání hlavních variantních řešení 

 VARIANTA  

I 

VARIANTA  

II 

VARIANTA 

III 

VARIANTA 

IV 

Kapacita 3 4 1 3 

Zátah/výjezd 3 3 4 1 

Obrat TRAM 3 3 3 2 

Přestupy 2 3 3 3 

Obrat BUS 3 5 3 4 

Hala DO 1 5 1 1 

Hala oprav 3 3 3 3 

SSZ 3 3 4 5 

Obracení vozů 3 3 4 2 

Kolize 

s provozem 

mimo vozovnu  

3 3 3 3 

SOUČET 27 35 29 27 

 

Na základě daného hodnocení vychází varianta I a varianta IV nejlépe. 

Z tohoto důvodu jsou dále rozpracovány dvě varianty, jelikož nebylo v této 

fázi shledáno, které řešení by bylo nejideálnější. Obě varianty mají své 

výhody i nevýhody, a proto by jedna výsledná varianta závisela na volbě 

potřeb investora. 
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11 Výsledné varianty – detailnější specifikace hal 

11.1 Varianta I – odskákaná čela hal pro odstav 

Hala DO 

Hala denního ošetření je navržena jako průjezdná. Dále je tato hala řešena 

z části jako dvoukolejná, přičemž vjezdová kolej je pouze jedna a uvnitř 

budovy je umístěna výhybka s poloměrem 35,00 m v odbočné větvi sloužící 

k rozvětvení koleje. Při vjezdu do haly bude docházet k rychlým kontrolám 

stavu tramvajového vozidla. Dále se vozidlo přesune buď k mycímu rámu, 

nebo po druhé koleji opustí halu, případně se provede kontrola spodku 

tramvajové vozidla, pokud se nestihne na vjezdové koleji číslo 14. V hale 

denního ošetření je na vjezdové koleji navržena pracovní jáma mezi 

kolejnicemi po délce 34,00 m a současně z jedné strany koleje kontrolní 

lávka o délce 32,00 m a šířce k ose zdi 2,45 m. Dále je v přední části haly 

navrženo stanoviště na dosypávání písku po obou stranách koleje a místo 

na umístění sila s pískem. Vedle již zmíněného sila je vyhrazen prostor pro 

úklidové potřeby či sociální zařízení. V druhé části haly je navržena stěna 

mezi dvěma kolejemi, aby se oddělil mycí rám. V této části je také navržena 

pracovní jáma na koleji, kde se nenachází mycí rám, mezi kolejnicemi 

o  délce 36,00 m a kontrolní lávka podél jedné strany koleje o délce 33,00 m. 

Na druhé koleji je tedy umístěn již zmíněný mycí rám. Osová vzdálenost 

v dvoukolejné části je navržena na 5,00 m a vzdálenost osy koleje od pevné 

překážky je 3,75 m. Hala denního ošetření má celkovou délku 100,00 m a 

šířku 12,5 m. 

Hala oprav 

Hala oprav slouží k větším opravám a součástí této haly je navržena tzv. 

točna a stanoviště na zvedání tramvajových vozidel. Tato hala je 

dvoukolejná v celé své délce a je neprůjezdná. Na konci haly je 6,00 m 

od ochozu umístěna točna tvaru „T“ o průměru 2,8 m na otáčení podvozků, 

na kterou se ve vzdálenosti jeden metr napojuje stanoviště na zvedání 

tramvajových vozidel. V hale je navržena kolejová spojka, aby bylo možné 

v hale umístit alespoň dvě stanoviště s kontrolní lávkou, jelikož při pohybu 

na lávce je nutné mít vypnutou trolej. Na koleji číslo 12 je v přední části 

navržena pracovní jáma o délce 48,50 m a v zadní části o délce 40,00 m. 

Na koleji číslo 13 je v přední části navržena pracovní jáma o délce 60,45 m 

a kontrolní lávky po obou stranách koleje na délku jedné vlakové soupravy, 
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a to 35,00 m. V zadní části koleje 13 se nachází již zmiňované stanoviště 

ke zvedání tramvají s točnou na otáčení podvozků. V této hale jsou také 

navrženy boční jámy. Osová vzdálenost je navržena na 5,00 m a vzdálenost 

osy koleje od stěny jsou 3,00 m. Celkové šířka haly je 11,00 m a délka 

120,00 m. Celková délka kolejí v hale oprav je 210,00 m. 

Haly pro odstav 

Hala pro odstav je navržena ze tří lodí. Lodě s kolejemi číslo 1 až 7 slouží 

pouze pro odstav vozů, je zde navržena osová vzdálenost 3,70 m a 2,50 m 

mezi osou koleje a stěnou. První loď má tři koleje a druhá loď čtyři koleje, 

přičemž na jednu kolej se vejde 10 krátkých vozů. Tyto lodě mají délku 

172,50 m a šířku 12,40 m. Ve třetí lodi haly pro odstav je navrženo 

stanoviště pro KP (kontrolní prohlídky), VKP (velké kontrolní prohlídky), 

RDO (rozšířené denní ošetření). Z tohoto důvodu je v daném místě kolej 

číslo 10 zkrácena, aby bylo možné splnit dostatečnou osovou vzdálenost 

mezi kolejemi kvůli umístění lávky po obou stranách koleje a součástí 

koleje číslo 6, je navrženo kolejové „S“, čímž se docílí osové vzdálenosti 

5,55 m mezi osami kolejí.  Ve všech lodí je navržen prostor 5,00 m pro 

umístění například ponků. Stanoviště KP,VKP, RDO je celé podsklepené a 

po obou stranách kolejí jsou umístěny pracovní lávky o délce 40,00 m a šířce 

krajní lávky 1,20 m od osy stěny a šířce oboustranné lávky 2,95 m, která je 

opatřena také zábradlím umístěným uprostřed lávky. Dále je v hale pro 

odstav navržena na dvou kolejí v zadní části vozovny pracovní jáma o délce 

70,00 m a kontrolní lávka podél jedné strany koleje o délce 35,00 m. Celková 

délka kolejí v hale pro odstav je 1 763,59 m. 

11.2 Varianta IV – tramvajový trojúhelník 

Hala DO 

Hala denního ošetření je navržena jako průjezdná. Dále je tato hala řešena 

z části jako dvoukolejná, přičemž vjezdová kolej je pouze jedna a uvnitř 

budovy je umístěna výhybka s poloměrem 35,00 m v odbočné větvi sloužící 

k rozvětvení koleje. Při vjezdu do haly bude docházet k rychlým kontrolám 

stavu tramvajového vozidla. Dále se vozidlo přesune buď k mycímu rámu, 

nebo po druhé koleji opustí halu, případně se provede kontrola spodku 

tramvajové vozidla, pokud se nestihne na vjezdové koleji číslo 1. V hale 

denního ošetření je na vjezdové koleji navržena pracovní jáma mezi 

kolejnicemi po délce 32,00 m a současně z jedné strany koleje kontrolní 
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lávka o délce 32,00 m a šířce k ose zdi 2,45 m. Dále je v přední části haly 

navrženo stanoviště na dosypávání písku po obou stranách koleje a místo 

na umístění sila s pískem. Vedle již zmíněného sila je vyhrazen prostor 

pro úklidové potřeby či sociální zařízení. V druhé části haly je navržena 

stěna mezi dvěma kolejemi, aby se oddělil mycí rám. V této části je také 

navržena pracovní jáma na koleji, kde se nenachází mycí rám, mezi 

kolejnicemi o délce 36,00 m a kontrolní lávka podél jedné strany koleje 

o délce 33,00 m. Na druhé koleji je tedy umístěn již zmíněný mycí rám. 

Osová vzdálenost v dvoukolejné části je navržena na 5,00 m a vzdálenost 

osy koleje od pevné překážky je 3,75 m. Hala denního ošetření má celkovou 

délku 100,00 m a šířku 12,50 m. 

Hala oprav 

Hala oprav slouží k větším opravám a součástí této haly je navržena tzv. 

točna a stanoviště na zvedání tramvajových vozidel. Tato hala je 

dvoukolejná v celé své délce a je neprůjezdná. Na konci haly je 6,00 m 

od ochozu umístěna točna tvaru „T“ o průměru 2,80 m na otáčení podvozků, 

na kterou se ve vzdálenosti jeden metr napojuje stanoviště na zvedání 

tramvajových vozidel. V hale je navržena kolejová spojka, aby bylo možné 

v hale umístit alespoň dvě stanoviště s kontrolní lávkou, jelikož při pohybu 

na lávce je nutné mít vypnutou trolej. Na koleji číslo 3 je v přední části 

navržena pracovní jáma o délce 57,75 m a v zadní části o délce 40,00 m. 

Na koleji číslo 4 je v přední části navržena pracovní jáma o délce 69,70 m a 

kontrolní lávky po obou stranách koleje na délku jedné vlakové soupravy, a 

to 35,00 m. V zadní části koleje 4 se nachází již zmiňované stanoviště 

ke zvedání tramvají s točnou na otáčení podvozků. V této hale jsou také 

navrženy boční jámy. Osová vzdálenost je navržena na 5,00 m a vzdálenost 

osy koleje od stěny jsou 3,00 m. Celkové šířka haly je 11,00 m a délka 

130,00 m. Celková délka kolejí v hale oprav je 220,20 m 

Haly pro odstav 

Hala pro odstav je navržena ze tří lodí. Lodě s kolejemi číslo 5, 6, 7, 12, 13 

a 14 slouží pouze pro odstav vozů, je zde navržena osová vzdálenost 3,70 m 

a 2,5 m mezi osou koleje a stěnou. První loď má tři koleje, přičemž na jednu 

kolej se vejde 9 krátkých vozů. Tato loď má délku 156,00 m a šířku 12,40 m. 

Třetí loď má čtyři koleje, přičemž na jednu kolej se vejde 10 krátkých vozů. 

Tato loď má délku 172,50 m a šířku 12,40 m. Ve druhé lodi haly pro odstav 

je navrženo stanoviště pro KP (kontrolní prohlídky), VKP (velké kontrolní 
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prohlídky), RDO (rozšířené denní ošetření). Z tohoto důvodu je v daném 

místě kolej číslo 9 zkrácena, aby bylo možné splnit dostatečnou osovou 

vzdálenost mezi kolejemi kvůli umístění lávky po obou stranách koleje 

a součástí koleje číslo 10, je navrženo kolejové „S“, čímž se docílí osové 

vzdálenosti 5,55 m mezi osami kolejí.  Ve všech lodí je navržen prostor 

5,00 m pro umístění například ponků. Stanoviště KP,VKP, RDO je celé 

podsklepené a po obou stranách kolejí jsou umístěny pracovní lávky 

o délce 40,00 m a šířce krajní lávky 1,20 m od osy stěny a šířce oboustranné 

lávky 2,95 m, která je opatřena také zábradlím umístěným uprostřed lávky. 

Dále je v hale pro odstav navržena na dvou kolejí v zadní části vozovny 

pracovní jáma o délce 70,00 m a kontrolní lávka podél jedné strany koleje 

o délce 35,00 m. Celková délka kolejí v hale pro odstav je 1721,59 m. 
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12 Územně plánovací dokumentace 

Územní plán 

 

Obrázek č. 18 – Územní plán [1] 

SV-C – všeobecně smíšené 

Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo  kombinaci 

monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, 

veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území. 

ZMK – zeleň městská a krajinná 

Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami. 

DZ – tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní  terminály 

Plochy a zařízení pro provoz železniční dopravy a  terminály  nákladní 

dopravy ve vazbě na železniční dopravu. 

IZ – izolační zeleň 

Zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy technické a dopravní 

infrastruktury od jiných ploch. 
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Čárkovaná modrá – záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.) 

 

Metropolitní plán 

 

Obrázek č. 18 – Metropolitní plán [2] 

Červená čárkovaná šrafa – zastavitelná transformační plocha s obytným 

využitím 

Modré ohraničení – zastavitelná produkční plocha 
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13 Zhodnocení a závěry studie 

Studie byla zaměřena na dispoziční řešení nové tramvajové vozovny a její 

různé modifikace. Součástí návrhu bylo provedení studie zájmového území 

s vytipováním případných problémových míst, kterým bylo zejména 

přítomnost rozpínací stanice. Na základě rozhovoru ze zaměstnanci ČEPSU 

byl přesun rozpínací stanice shledán jako technicky nenáročný.  

Podle katastru nemovitostí bylo zjištěno, že většina dotčených pozemků 

vlastní hlavní město Praha, menší část pozemků vlastní České dráhy, a.s. a 

jeden pozemek je ve vlastnictví České republiky. 

Dispoziční uspořádání jednotlivých hal a jejich vybavení, kolejiště 

a uspořádání ostatních budov bylo založeno na provozních a technických 

požadavcích vzniklé po osobních prohlídkách všech vozoven 

a po rozhovorech se zaměstnanci jednotlivých vozoven. 

Studie se dále zaměřovala na možnost napojení tramvajové vozovny 

na tramvajovou síť tak, aby byl umožněn výjezd vozidel do Modřan 

a zatahování vozidel z Modřan. 

Součástí návrhu nové tramvajové vozovny, byla provedena i studie 

autobusového vedení linek, která spočívala zejména ve zjištění 

konkrétních linek a jejich vedení v blízkosti řešeného území. Přičemž 

autobusová doprava byla v zájmovém území zachována s určitými 

modifikacemi. 

Dále bylo ve čtyřech variantách zpracováno dispoziční uspořádání 

jednotlivých hal, kolejiště, ostatních budov a tramvajového obratiště, ze 

kterých byly na základě různých faktorů (kapacita vozovny, zátah/výjezd, 

obrat tram, apod.) vybrány dvě výsledné varianty. Obě varianty mají své 

výhody i nevýhody a v této fázi studie nebylo shledáno, která varianta by 

byla nejideálnější. Proto by právě jedna výsledná varianta závisela na volbě 

potřeb investora. Ve vybraných variantách bylo dále rozpracováno 

detailnější řešení jednotlivých hal a vzorové řezy ve vybraných místech. 

Tramvajová vozovna Braník by byla přínosná ze dvou hlavních důvodů a to, 

zvýšení deponovací kapacity a zkrácení nájezdových dob na tratě v jižní 

části Prahy.  

Realizace nové vozovny by byla velkým přínosem, a proto bych studii nové 

tramvajové vozovny dále zpracovala do dalšího stupně dokumentace. 
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