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A_ANOTACE
Pražská čtvrť Bohnice je součástí městské části Praha 8 a leží v katastrálních územích Troja a Bohnice. V roce 
2015 zde bydlelo téměř 19 tisíc obyvatel. Bohnice sestávají z několika odlišných urbánních struktur,  kde  domi-
nantní roli hraje modernistické sídliště vystavěné v 70. letech minulého století. Severně od sídliště je umístěn 
rozsáhlý areál psychiatrické léčebny. Na okrajích této městské čtvrti se nachází pozoruhodné množství cenných 
přírodních území, z nichž několik má status přírodní památky.

Dopravní obsluha Bohnic veřejnou dopravou je od počátku jejího provozování, tedy od 20. let minulého sto-
letí spojena výhradně s autobusy. V průběhu druhé poloviny 20. století se objevily úvahy o napojení čtvrti                                
na tramvajovou dopravu i metro, k realizaci ale nedošlo. Řešení tramvajové trati bylo posléze opakovaně studijně 
prověřováno. Tato práce by měla mimo jiné utřídit informace o výstupech jednotlivých studií.

Cíle této práce jsou shrnuty do těchto bodů:

• rešerše dosud provedených studií a jejich zhodnocení
• analýza pokrytí území zastávkami
• vizualizace umístění trati do území
• ukázky dobré praxe návrhu tramvajových tratí
• doporučení dalšího postupu

Tato práce není urbanistickou studií, ale přesto předkládá dílčí návrh řešení tramvajové trati v návaznosti               
na zhodnocení projektů, které se myšlenkou prodloužení tramvajového provozu do Bohnic zabývaly. 

Vycházíme z premisy, že tramvajová doprava je městotvorná. Aby byl tento předpoklad naplněn, je nutné, aby 
tramvaj do Bohnic mimo své logické dopravní funkce kultivovala veřejný prostor a tak pozitivně ovlivnila urbani-
stický i socioekonomický vývoj této pražské čtvrti.

CEDOP
03/2018
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C_REŠERŠE STUDIÍ
Studie tramvajové trati Kobylisy – Bohnice
Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Zpracovatel: Inženýring dopravních staveb a.s.
03/1995

Obsah: 
Studie z roku 1995 navrhuje novostavbu tramvajové trati napojenou na současnou síť v křižovatkách Pod 
Sídlištěm a Klapkova, resp. Nad Šutkou a Klapkova. Směrem k sídlišti Bohnice je trať navržena v ose Čimické 
ulice. V prostoru sídliště v Bohnicích tato studie navrhuje vedení trati ve třech variantách. Dvě z nich vedou 
tramvajovou trať v trase současné komunikační sítě (ulice Čimická, Lodžská, K Pazderkám s koncovými úseky 
v ulicích Mazurská a Zhořelecká). Tyto varianty se liší návrhem uličních profilů. Třetí varianta navrhuje vedení 
středem sídliště po povrchu. Na křižovatce ulic Čimická a K Pazderkám je trať ve směru z centra přivedena 
pravým a následně levým obloukem k ulici Lehnická, odkud pak vede přímým směrem až do ulice Lodžská, kde 
se stejně jako první dvě varianty dělí na dvě větve se smyčkami v Mazurské a Zhořelecké ulici.

Hodnocení:
Studie navrhuje řešení poplatné době, ve které vznikala. Povrchové vedení tramvajové trati ve stopě Lehnické 
ulice dnes již aplikovat z mnoha důvodů nelze. Problematické je již umístění trati do území. Tehdejší návrh si 
nekladl za cíl soulad mezi novou dopravní infrastrukturou a urbánní strukturou sídliště a preferoval jednoduchá 
technicistní řešení, což se projevovalo například návrhem protihlukových zdí, které z praxe známe v případě 
tramvajové trati v Modřanech v úseku od Modřanské školy k Nádraží Modřany.

Tramvajová trať Kobylisy – Bohnice, dokumentace k územnímu řízení
Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Zpracovatel: Inženýring dopravních staveb a.s., Metroprojekt a.s.
12/1998

Obsah:
Nejpodrobněji zpracovaná dokumentace z roku 1998 vznikla paralelně s projektem trasy metra IV.C1. V 90. 
letech byla opuštěna myšlenka obsluhy sídliště Bohnice prostřednictvím metra C a pro obsluhu lokality byla 
vybrána tramvajová doprava a to ve variantě č. 1 studie z roku 1995. Realizace tramvajové trati se předpokládala 
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ve stejné době jako metro a obě stavby byly v uvedené dokumentaci ve vzájemné koordinaci.
Projekt navrhuje napojení tramvajové trati na stávající síť v křižovatce Pod Sídlištěm x Klapkova (směrem                  
k vozovně Kobylisy a Ďáblicím) a dále na křižovatce Uzavřená x Trojská. Bylo opuštěno napojení do ulice Nad 
Šutkou, kde není možné bez demolic budov současně realizovat přímou trať Zenklova - Nad Šutkou i stávající 
oblouk Trojská – Klapkova. Zajímavé je řešení průchodu Kobyliským náměstím, které navrženo jako podpovr-
chová trať s tzv. atriem, ve kterém by bylo umístěno kolejové křížení tratí pokračujících do ulic Pod Sídlištěm a 
Uzavřené. Tramvajové linky vedené Uzavřenou ulicí by pro přestup na metro využily západní vestibul, zastávky 
tramvají          v ulici Pod Sídlištěm by pak byly napojeny na východní vestibul stanice metra Kobylisy. Návrh v ulici 
Uzavřená využívá příznivý sklon terénu, díky čemu zde není nutné budovat rampu, jako v ulici Čimická, resp. Pod 
Sídlištěm. Napojení na Trojskou ulici by si vyžádalo demolici přilehlých objektů.

V Čimické ulici je trať navržena na samostatném tělese ve středu ulice. Stejným způsobem je řešeno i vedení 
v ulicích Čimická, K Pazderkám a Lodžská na sídlišti. Zajímavé je řešení vedení trati v severojižním průtahu 
Lodžské ulice (mezi ulicemi K Pazderkám a Zhořelecká). V její jižní části je navrženo vedení na samostatném 
tělese středem komunikace, kde byl prostor pro tramvaj realizován již při výstavbě sídliště. V severní části této 
ulice je ale navrženo vedení v levých jízdních pruzích, aby se tramvaj vyhnula aleji stromů, které rostou ve stře-
dovém travnatém pásu dodnes. Na sídlišti jsou dále navrženy dvě tramvajová obratiště a to v blízkosti zastávek 
autobusů Poliklinika Mazurská a Sídliště Bohnice. První jmenovaná smyčka je navržena až na samém konci 
Mazurské ulice a k Lodžské ulici je trať vedena na kraji komunikace. Smyčka Sídliště Bohnice je navržena v 
místě stávajícího autobusového obratiště.

Hodnocení:
Dokumentace je cenná zejména podrobností zpracování. Návrhové řešení tramvajové trati v oblasti Kobyliského 
náměstí dnes již není možné z důvodů realizace metra bez koordinace s tramvajovou tratí, což vylučuje její 
podpovrchové vedení. Naopak na sídlišti Bohnice se okolnosti příliš nezměnily, přesto je koncepce některých 
součástí trati již zastaralá, což se týká zejména otázky integrace trati do urbánní struktury a zajištění prostup-
nosti území. Neaktuální je rovněž řešení bezbariérových přístupů pro pěší, pro které se od doby zpracování pro-
jektu dvakrát změnila příslušná legislativa. Aktuální trendy rovněž nevedou k zachovávání uspořádání 2+2 jízdní 
pruhy pro automobily, což dokumentace z roku 1998 respektovala. Při aktualizaci řešení dle této dokumentace 
se tedy otevírá také mnoho možností úprav uličních profilů, kdy současně s tramvajovou tratí by mohlo dojít          
k navýšení počtu parkovacích stání, zřízení infrastruktury pro cyklisty nebo výsadbě stromořadí.
 



K Pazderkám. Zatímco starší studie předpokládala v maximální možné míře povrchové vedení trati, studie z 
roku 2016 v reakci na problematiku projednatelnosti potenciální tramvajové trati preferuje podzemní řešení v 
ražených tunelech.

Hodnocení:
Ambiciózní, ale jistě mimořádně přínosný projekt tramvajové tangenty předpokládá realizaci tramvajové trati 
mezi Kobylisy a Bohnicemi v předstihu a tvoří tak její další etapové prodloužení. Přesto může tento projekt 
významně ovlivnit i podobu první fáze, tedy v této práci řešené bohnické trati. To se týká především trati v Ma-
zurské ulici a otázky počtu tramvajových smyček na sídlišti. Při uvážení možnosti příjezdu tramvajové trati do 
Bohnic tunelem se nabízí řešení tramvajové dopravy přímo v sídlišti s využitím podpovrchových úseků a stanic, 
čímž by však tramvaj rezignovala na možnost kultivovat veřejná prostranství a zklidnit provoz na komunikacích.

Ověřovací studie tramvajových tratí Kobylisy
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Zpracovatel: Metroprojekt a.s.
12/2016

Obsah:
Tato studie detailně řeší průchod Kobyliským náměstím a obecně okolím stanice Kobylisy a předkládá v kon-
ceptu následující varianty:

Varianta A představuje napojení trati na stávající síť na křižovatce ulic Klapkova a Pod sídlištěm v místě nad-
zemního vestibulu stanice metra. Vzhledem k nepříznivým směrovým a sklonovým poměrům v tomto místě 
zpracovatel konstatuje, že objekt vestibulu je nutné částečně zbořit a odstranit také ztracený spád ulice Pod 
sídlištěm, který byl vytvořen kvůli podchodu pod touto komunikací při stavbě metra. Jako pozitivum je označen 
fakt, že současná kvalita tamějšího veřejného prostranství je velmi nízká a realizace tramvajové trati by i přes 
vysoké náklady přinesla zlepšení kvality tohoto důležitého místa.

Varianta B předpokládá vedení trati ulicí Nad Šutkou a pokračovaní do Zenklovy, Trojské i Klapkovy. Toto řešení 
vyvolává nutnost demolice některých objektů u křižovatky výše zmíněných ulic, obdobně studii z r. 2007. Autoři 
též konstatují, že sklonové poměry v ulici Nad Šutkou jsou ve spojitosti s realizací tramvajové trati problema- 
tické.

Průchod tramvajové trati Kobyliským náměstím, napojení na stávající tramvajovou trať
Zadavatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Zpracovatel: D-Plus projektová a inženýrská a.s., Metroprojekt a.s.
12/2007

Studie byla pořízena při opětovném prověření záměru pro tzv. Koncept územního plánu. Zabývá se pouze úse-
kem uvažované tramvajové trati, který prochází přes Kobyliské náměstí. Studie navrhla v několika variantách 
vedení trati tímto územím včetně napojení na stávající kolejovou síť, a to na Kobyliském náměstí samostatně 
pouze v relaci Čimická – Uzavřená nebo Čimická – Nad Šutkou (tedy bez tramvajové křižovatky na Kobyliském 
náměstí). Vzhledem k realizaci stanice metra C Kobylisy bez koordinace s tramvajovou tratí byla úloha otevřená 
pro více řešení. V ulici Uzavřená byla zpracována varianta čistě podzemní (TT na úrovni vestibulu metra) a něko-
lik polozapuštěných alternativ, ve směru do ulice Nad Šutkou pak varianta povrchová. Varianty byly posuzovány 
z hlediska náročnosti úprav vestibulu metra i terénu.  Návrh prokázal enormní nákladnost a rozsah řešení při 
napojení ulicí Nad Šutkou a doporučil řešení v ul. Uzavřená.

Hodnocení:
Studie prokázala proveditelnost řešení tramvajové trati v oblasti Kobyliského náměstí po skutečném prove-
dení stanice metra Kobylisy. Návrh vedení ulicí Uzavřená se propsal i do Konceptu územního plánu. Zároveň 
prokázala mimořádnou náročnost případné realizace tramvajové trati v ulici Nad Šutkou a stala se tak východ-
iskem pro další rozhodování o umístění trati v území.

Ověřovací studie tramvajových tratí Podbaba – Suchdol (Troja)
Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Zpracovatel: Metroprojekt a.s.
12/2016

Obsah:
Studie se zabývá výhradně propojením Bohnice – Praha 6 (napojení na budoucí tramvajovou trať do Suchdola). 
Projekt zpracovala společnost Metroprojekt v roce 2016 a navázala na rozsáhlé prověřování variant, řešené 
v roce 2007. Tématem je vedení a proveditelnost části trasy tzv. severní tramvajové tangenty. Toto uvažované 
propojení městských částí Praha 6 a Prahy 8 předpokládá realizaci tramvajové trati Kobylisy – Bohnice, na kte-   
rou se variantně napojuje. Pro účely této práce se zmíníme o úseku trati, který ovlivňuje území sídliště Bohnice. 
Napojení trati je navrženo ve dvou variantách. První z nich předpokládá napojení v Mazurské ulici, druhá v ulici 
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D_ÚZEMNÍ PLÁNVarianta C sleduje stopu vedení trati ulicí Uzavřená a napojení do Trojské ulice, obdobně studii z r. 2007. Autoři 
si jsou vědomi limitů tohoto řešení (chybějící návaznost na východní vestibul stanice metra Kobylisy, nutnost 
demolicí).

Varianta D předpokládá, že se na stávající síť tramvaje z Bohnic napojí průchodem mezi stávajícím východ-
ním vestibulem stanice metra Kobylisy na jedné straně a základní uměleckou školou na straně druhé. Studie 
konstatuje, že výhodou této varianty je zachování stávajících objektů. Nevýhodou je však zásah do areálu ZUŠ               
a pravděpodobně také neprojednatelnost z hlediska hluku.

Poslední varianta (E) je kombinací varianty A (Pod Sídlištěm) a B (Nad Šutkou), přičemž v ulici Nad Šutkou je 
navržena pouze jediná manipulační kolej. Výhodou tohoto řešení je možnost obsloužit oba vestibuly stanice me-
tra Kobylisy a zároveň vést tramvajové linky do centra města bez závleku přes ulici Klapkova.
Hodnocení:
Studie poskytuje pohled na řešení trati výhradně z dopravního a technického hlediska. Přínosem je množství 
zpracovaných variant vedení trati v oblasti Kobyliského náměstí včetně jejich hodnocení, zejména pak závěrečné 
doporučení v čistopise studie z prosince 2016, tedy návrh vedení tramvajové trati ulicí Pod Sídlištěm s napojením 
na stávající síť do všech směrů u východního vestibulu za cenu demolice nefunkčních objektů. Toto řešení se 
ukázalo technicky i majetkoprávně jako mnohem reálnější, než vynucené demolice budov v soukromém vlast-
nictví při využití ulice Uzavřená nebo Nad Šutkou. 

Studie proveditelnosti lanové dráhy Podbaba – Bohnice
Zadavatel: ROPID
Zpracovatel: Egis Rail, PRO CEDOP s.r.o.
2017-2018

Obsah:
Studie zadaná organizací Ropid reaguje na dlouhou dobu přípravy záměru tramvajové tratě a navrhuje rela-
tivně rychle realizovatelné řešení v podobě lanové dráhy, která by spojila Podbabu s Bohnicemi a posloužila                    
by adekvátně do doby realizace severní tramvajové tangenty. Studie předkládá několik variant vedení lanové 
dráhy. Přičemž v Bohnicích je umístění konečné stanice plánováno do prostoru křižovatky ulic K Pazderkám 
a Lodžská. V případě realizace tramvajové trati Kobylisy – Bohnice bez dalšího pokračování do Dejvic vznikne 
u dnešní zastávky autobusu Na Pazderce významný přestupní bod mezi lanovou dráhou a tramvají, což může 
výslednou podobu tramvajové tratě významně ovlivnit.
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E_ANALÝZA POKRYTÍ ÚZEMÍ ZASTÁVKAMI
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Současný stav

V současné době je obsluha území zajišťována autobusy. Umístění zastávek je patrné ze schématu (uvažujeme 
pouze linky v trase budoucí tramvajové trati). Zastávky jsou umístěny u všech důležitých zdrojů a cílů cest a 
je mezi nimi otpimální rovnoměrná vzdálenost. Jižní větev (ulice K Pazderkám) se nachází v ridší zástavbě a 
zastávek je zde proto méně. V legendě uvedené časy znamenají nejen dobu nutnou k dosažení zastávky, ale také 
potřebný čas čekání na spoj.

Tramvajová trať v uliční síti

V případě vededení tramvajové trati na povrchu v uliční siti budou tramvajové zastávky umístěny ve stejných 
polohách, v jakých jsou dnes zastávky autobusové. V případě, že nebude v první fázi realizována trať k Poliklinice 
Mazurská, bude nutné vést sídlištěm ještě jednu autobusovou linku, která potřebné spojení zajistí. Dostupnost 
zastávek se prakticky nemění, na jižní větvi lze sledovat mírné zlepšení.

Dostupnost stanice metra Kobylisy s využitím MHD Dostupnost stanice metra Kobylisy s využitím MHD
autobus autobus tramvaj
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Podpovrchová trať středem sídlistě

Trať vedená středem sídliště výrazně promění časovou dostupnost zastávek. “Vnitřní periferie” ve středu sídlíště 
bude mít dostupnost nejkratší, naopak obyvatelům podél ulic, po kterých je dnes vedena autobusová doprava se 
dostupnost prodlouží. V této variantě je proto vedena autobusová linka z Polikliniky Mazurské a po jižní větvi do 
centra (dnešní linka 144). 

F_NÁVRH UMÍSTĚNÍ TRATI DO ÚZEMÍ
Urbanistický návrh, který v této práci předkládáme, respektuje vedení tramvajové trati uvedené v návrhu Met-
ropolitního plánu. Jsme přesvědčeni, že do budoucna by se mělo sledovat povrchové vedení trati ve dvou vět-
vích, které se oddělují na křižovatce ulic Čimická a K Pazderkám a znovu spojují na křižovatce ulic Lodžská                      
a Zhořelecká. Argumentem pro toto řešení je lepší obsluha území tramvajovou dopravou a využití prostorového 
potenciálu uliční sítě, která byla pro umístění tramvajové trati dimenzována již při návrhu.

Urbanistický návrh v této práci je řešen ve 3 lokalitách, které reprezentují odlišné urbánní situace. Jsme 
přesvědčeni,  že tramvajovou trať je nutné řešit celostně v rámci organismu sídliště Bohnice i starší                               
urbánní struktury v Kobylisích. Tramvajová trať vnese do území možnost revitalizace veřejných prostranství, 
změnu jejich fungování a v některých případech i jejich defi nici (náměstí, ulice).  Podrobnost návrhu je na úrovni                       
architektonické studie, všechny lokality jsou reprezentovány situací a perspektivním pohledem.

lokalita 1
smyčka Sídliště Bohnice

lokalita 2
Lodžská

lokalita 3
Kobyliské náměstí

Dostupnost stanice metra Kobylisy s využitím MHD
autobus tramvaj



Sídliště Bohnice
 

Prostor, kterému dnes dominuje autobusové obratiště, 
má potenciál stát se náměstím. Stavba tramvajové 
trati by mohla být činitelem, který odstartuje význam-
nou kvalitativní změnu ve vnímání tohoto pro sídliště 
důležitého veřejného prostoru.

Tramvajová trať je vedena ve stopě Zhořelecké ulice. 
Výstupní zastávka Sídliště Bohnice je navržena ve vy-
členěném prostoru v úrovni silnice tak, aby bylo možné 
stojící tramvaj objet. Poté se trať v oblouku stáčí           do 
smyčky umístěné do sdíleného prostoru náměstí. Pro 
přirozené vymezení manipulačního prostoru pro tram-
vaje je zákryt kolejí navržen jako štípaná žulová dlažba, 

která je také použita pro vyznačení parkovacích míst 
naproti výstupní zastávce. Povrch náměstí a přilehlých 
chodníků je pak sjednocen do jediného materiálu. 
Zpevněné ploše náměstí dodají stín nově vysazené 
stromy. Ty mohou pokračovat dále po Zhořelecké ulici 
a vytvořit stromořadí.

Cílem tohoto řešení je vytvoření sdíleného veřejného 
prostranství, kde mohou vedle sebe existovat jak oba 
druhy motorové dopravy (hromadná i individuální), 
tak i pěší a cyklisté. Pobytové kvality prostoru by měly 
být zajištěny odstraněním bariér, doplněním stromů 
a městského mobiliáře. Funkci náměstí po potřebné 
rekonstrukci dále posílí stávající obchodní dům Visla.

1:750
10 m
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Krakov
 

V Lodžské ulici je  tramvajová trať umístěna  po 
stranách v krajních jízdních pruzích. Toto řešení 
umožňuje umístit zastávky přímo na chodník                                                     
a zároveň zpřehlednit prostor ulice. Středový pás, který 
je v současné době špatně přístupný může sloužit jako 
lineární park.

Obchodní dům Krakov patří k nejvýznamnějším cílům 
obyvatel v Bohnicích. Je proto logické, aby byla přímo 
u něj umístěna tramvajová zastávka. Tramvajová trať 
je navržena s odlišným povrchem než přilehlá vozovka 
jako přirozený prvek preference tramvajové dopravy 
aniž by byla v případě potřeby omezena možnost po-

jíždět po povrchu. V souvislosti s odstraňováním bariér                   
v území jsou v místě zastávky situovány přechody pro 
chodce, které zde dnes chybí. Návrh respektuje přímé 
vedení tratě Lodžskou ulicí, zatím bez odbočné větve 
v Mazurské ulici, nicméně prostorové uspořádání ulic 
umožňuje její realizaci. Na křižovatce ulic Lodžská 
a Mazurská jsou v návrhu díky zmenšení poloměrů 
obrub zkráceny pěší vazby mezi jednotlivými rameny 
křižovatky. Osvětlení ulice zajistí sdružené sloupy 
veřejného osvětlení a trakčního vedení.

Vedení tramvajové tratě po krajích Lodžské ulice 
umožní nejen zachování, ale i rozšíření stávající lipové 
aleje vysazené v severní části ulice a zároveň neprod-
louží docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD.

1:750
10 m
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Kobyliské náměstí
 

Na Kobyliském náměstí je trať navržena v ose ulic 
Čimická a Pod Sídlištěm. V obou těchto ulicích vede 
na zvýšeném tělese, které je zakryto travním krytem. 
Tramvajová trať tak přispěje ke snížení prašnosti             
v území. Zároveň toto řešení zvyšuje podíl propustných 
nezpevněných ploch, které mohou akumulovat sráž-
kovou vodu.

V prostoru křižovatky jsou v tomto návrhu zkráceny 
pěší vazby díky doplnění přechodů a přeorganizovány 
počty jízdních pruhů v závislosti na plánované omezení 
autobusové dopravy mezi Bohnicemi a Kobylisy.

Návrh tramvajové tratě v tomto místě respektuje vých-
odiska ověřovacích studií, které řešily průchodnost 
Kobyliským náměstím po realizaci stanice metra Ko-
bylisy.

Cílem tohoto návrhu je tramvajová trať, která zlepšuje 
prostředí Kobyliského náměstí, zvyšuje podíl zelených 
ploch a umožňuje lepší průchodnost územím ve 
srovnání se současným stavem. Pro přehlednost uli-
čního profilu je vhodné sloučit stávající veřejné osvě-
tlení s nosiči trakčního vedení.

1:750
10 m
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G_PŘÍMÁ DOSTUPNOST 
VZDÁLENĚJŠÍCH CÍLŮ

Po zavedení tramvajové trati do Bohnic bude pro tamě-
jší obyvatele hlavní výhodou přímá dostupnost mnoha 
bližších i vzdálenějších cílů, které spojí prodloužené 
tramvajové linky. Mimo to bude stále zachována místní 
dopravní obsluha sídliště.

Na schématu uvádíme přehled důležitých cílů cest, 
které bude možné dosáhnout tramvají z bohnického 
sídliště bez přestupu včetně orientačních jízdních dob.

_25
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nemocnice 
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H_UKÁZKY DOBRÉ PRAXE

V rámci této práce uvádíme příklady řešení tramvajových tratí v několika evropských městech. Uvedené příkla-
dy byly vybrány tak, aby reprezentovaly vedení trati v podobné urbánní situaci, jako je ta v Bohnicích. Zpravidla         
se jedná o tramvajové tratě dokončené v posledních letech, na kterých je vidět snaha o přirozenou integraci 
takové infrastruktury do organismu čtvrti, kterou procházejí. 

Andritz, Graz, Rakousko

Tramvajová trať do čtvrti Andritz, která se nachází 
na severu města, byla dokončena v roce 2002. Jako 
příklad dobrého řešení uvádíme ukončení této trati 
smyčkou na náměstí Andritzer Hauptplatz. Tram-
vajová doprava zde zcela přirozeně sdílí prostor                                                    
s dalšími ději na náměstí. Příkladné je řešení přestu-
pu na návazné autobusy, které se děje v relaci několika 
málo metrů, navíc s možností čekání pod přístřeškem, 
který zahrnuje také malé bistro a trafiku. Samozře-
jmostí je dostatek parkovacích míst pro jízdní kola 
(B+R), mobiliář a sadové úpravy celého prostoru.           
V bezprostřední blízkosti se nachází škola, školka, su-
permarket a budova banky.  Náměstí tvoří přirozené 
centrum čtvrti. 

Podobné řešení navrhujeme v rámci obratiště Sídliště 
Bohnice, které by se mohlo v budoucnu stát podobně 
atraktivním náměstím.

Avenue Jean XXIII, Angers, Francie

Francouzská města v posledních dvaceti letech zažív-
ají v evropském kontextu bezprecedentní rozvoj tram-
vajové dopravy. Často jen několik let staré realizace 
tramvajových tratí jsou cenným příkladem, jak spojit 
existující městské struktury s novou kolejovou infra-
strukturou. Město Angers se nachází na severozápadě 
země. Tramvajovou dopravu zprovoznilo teprve v roce 
2011. Uvedený příklad představu vedení trati jižní 
okrajovou čtvrtí La Roseraie. Jedná se o sídliště,                 
v jehož centru se nachází modernistická roztroušená 
zástavba, která je svou strukturou podobná něk-
terým pražským sídlištím. Tramvajová trať se plně 
přizpůsobuje dané struktuře zástavby, často mění 
směr a umístění v uličním profilu. V maximální míře       
je využíváno zatravnění kolejového svršku. Za povšim-
nutí stojí také adekvátní designové zpracování měst-
ského mobiliáře, který zahrnuje i sloupy trakčního 
vedení.

V dlouhých a širokých ulicích bohnického sídliště 
by tramvajová trať mohla být podobnou integrální 
součástí veřejných prostranství.
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Piaśnicka, Poznaň, Polsko

Příklad z polské Poznaně představuje tramvajovou 
trať vedenou na sídlišti Nowe Miasto v mělkém 
hloubeném tunelu, kde jsou umístěny i dvě zastávky. 
Nadzemní část zastávky je patrná z letecké fotografi e. 
Nad  tunelem trati se nenachází žádná zástavba, lze 
tušit, že prostor, který tramvajová trať na povrchu 
uvolňuje, může být využit k rekreaci. Ze snímku in-
teriéru stanice je patrná prosklená střecha a zdařile 
provedený přechod mezi povrchovou a podzemní částí 
v čele stanice, kde mají cestující maximální kontakt 
s denním světlem. Design stanice je uměřený a zce-
la adekvátní místě, ve kterém se stanice nachází. 
Podpovrchové řešení na sídlišti Nowe Miasto má                     
za důsledek fakt, že tramvajová trať netvoří ani zdánli-
vou bariéru v území.

Podobné řešení by se nabízelo v případě podpovr-
chového vedení tramvajové trati ve středu sídliště                  
v Bohnicích, kde by v takovém případě byly umístěny 
rovněž 2 podzemní stanice.

Maksimirska ulice, Zagreb, Chorvatsko

Poslední příklad řešení tramvajové trati je z chorvat-
ské metropole. V Maksimirské ulici je tramvajová trať 
umístěna na vnějších okrajích jízdních pruhů. Toto 
řešení umožňuje umístění zastávek přímo k hraně 
chodníků a tím zlepšuje dostupnost tramvajové do-
pravy. Pro silniční provoz je výhodné, že se děje ve 
dvou jízdních pruzích uprostřed komunikace a rychlej-
ší   automobily nejsou zdržovány pomalejšími tram- 
vajovými vozy. Komplikací může být odbočování au-
tomobilů přes tramvajové koleje vpravo. Protože ale                 
i tradiční pražské řešení uličních profi lů s tramvají up-
rostřed přináší ročně až několik stovek střetů tramvají 
s automobily, které nedají přednost při odbočování vle-
vo, považujeme toto řešení za srovnatelně bezpečné.

Uliční profi l s krajním vedením se nachází v našem 
návrhu umístění tramvajové dopravy v Lodžské ulici, 
ale za přínosný jej považujeme  pro trať v rámci celého 
sídliště. Zastávky jsou maximálně přístupné a řešení 
zpřehledňuje uliční profi l.
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I_DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU

Obsluha sídliště Bohnice hromadnou dopravou není v současné době uspokojivá. Přestože je kapacita auto-
busových linek dostačující, při zohlednění ekonomiky provozu, ekologie a v neposlední řadě i dopadů na kvalitu 
veřejných prostranství doporučujeme nadále sledovat záměr tramvajové obsluhy jako perspektivní řešení. Pro-
dloužení tramvajové trati do Bohnic je v souladu s celou řadou městských strategických dokumentů.

Především jsme ale přesvědčeni, že při správném provedení je tramvajová trať v zájmu obyvatel této městské 
čtvrti. V této práci jsme mimo ucelení informací o proběhlých studijních záměrech naznačili podobu, jakou          
by měla mít trať podle současných požadavků. Podporu veřejnosti si získá pouze kvalitní, adekvátní a dobře ko-
munikovaný projekt, který naplno prokáže městotvornou kvalitu tramvajové dopravy a bude předpokladem pro 
stavbu, která zlepší životní úroveň bohnických a kobyliských obyvatel.

Jako další postup proto navrhujeme, aby hlavní město Praha prostřednictvím svých organizací ve spolupráci se 
samosprávou zadalo vypracování studie tramvajové trati dle současných urbanistických, dopravních i socioeko-
nomických požadavků, která bude reflektovat skutečnosti zjištěné v předchozích studiích, včetně této. Studie by 
se neměla zabývat pouze samotnou dopravní stavbou, ale i návrhem veřejných prostranství, které trať ovlivní. Je 
důležité, aby do projektu byla formou participace od začátku zapojena veřejnost.




