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STUDIE MOŽNOSTÍ UKONČENÍ TRAMVAJOVÉ 

TRATI V LOKALITĚ BÍLÁ HORA S OHLEDEM NA 

ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI 

 

 

STUDY OF THE POSSIBILITIES OF TERMINATING 

THE TRAM LINE IN THE BÍLÁ HORA AREA WITH 

REGARD TO ENSURING BARRIER-FREE ACCESS 

  



 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie možností 

prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Bílá Hora 

k autobusové zastávce Reinerova v oblasti u supermarketu LIDL 

ve Slánské ulici. Současně tím také prověřuje možnost úpravy 

geometrického uspořádání stávajícího obratiště Bílá Hora. Hlavním 

předpokladem je, že bude zajištěn bezbariérovz přístup ve všech 

zastávkách, nástupních i vzstupních. 

Práce obsahuje popis dotčeného území, popis aktuální dopravní sítě, 

vymezení problémovzch míst pro vedení tramvajové tratě a návrh dvou 

základních variant vedení tratě s jejich ukončením v blízkosti 

supermarketu LIDL. V práci bylo provedeno podrobnější rozpracování 

obsahující vzškové vedení, přehledné situace, podrobnější situace a 

vzorové řezy v charakteristickzch místech jednotlivzch tras danzch 

profilem a konstrukcí tratě, dále pak situace obratiště Reinerova a 

obratiště Bílá Hora. Práce obsahuje textovou část a vzkresovou 

dokumentaci. 
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Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with possibilities of extending the tram line 

in the section from the current loop Bílá Hora to the bus stop Reinerova 

in the area near the supermarket LIDL in Slánská street. It also checks 

the possibility to change the current geometric layout of the vehicle 

turning loop Bílá Hora. We expect a guaranted barrier-free access to any 

tram stop. 

This thesis describes the above mentioned area and its current transport 

network. It also contains the definition of problem spots and 

the proposal of two basic variants of lining the tram track with their 

ending near the supermarket LIDL. The content of the thesis is the more 

detailed elaboration of altitude lines, lucid situations, more detailed 

situations and sample sections in characteristic places of every single 

tram line specified by the profile and by the arrangement of the tram 

track. Furthermore it includes situations of the vehicle turnining loops 

Reinerova and Bílá Hora. The thesis includes the technical report and the 

drawing documentation. 
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