
 A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Název akce: „Ov ovací technická studie tramvajových tratí“- istopis str. 1 

 „Nádraží Pdbaba – Suchdol  

 „Propojení Praha 6 a Praha 8“         Zm na:  
  
 

OBSAH: 
IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE ..................................................................................................................... 2 

1. P EDM T A POSTUP ZPRACOVÁNÍ STUDIE .............................................................................. 3 

1.1 P edm t dokumentace ................................................................................................................ 3 

1.2 Postup zpracování studie ........................................................................................................... 3 

2. ÚDAJE O EŠENÉM ÚZEMÍ .......................................................................................................... 4 

2.1 Údaje o umíst ní stavby .............................................................................................................. 4 

2.2 Údaje o schválené a p ipravované územn  plánovací dokumentaci ....................................... 4 

2.2.1 ZÚR hlavního m sta Prahy (Aktualizace .1) .............................................................................. 4 

2.2.2 Územní plán hlavního m sta Prahy ............................................................................................ 4 

2.2.3 Územní plán hlavního m sta Prahy – Metropolitní plán – návrh .................................................. 4 

3. VARIANTY EŠENÍ OV OVANÉ V KONCEPTU STUDIE........................................................... 9 

3.1 Obecn  ......................................................................................................................................... 9 

3.1.1 Díl nádraží Podbaba – Suchdol .................................................................................................. 9 

3.1.2 Díl propojení Praha 6 a Praha 8 .................................................................................................. 9 

3.2 Charakteristika variant ov ovaných v rámci konceptu studie .............................................. 11 

3.2.1 Nádraží Podbaba – Suchdol, varianty konceptu........................................................................ 11 

3.2.2 Propojení Praha 6 a Praha 8, varianty konceptu ....................................................................... 13 

4. VÝSLEDNÁ (VYBRANÁ) VARIANTA ........................................................................................... 15 

4.1 Díl nádraží Podbaba – Suchdol, výsledné ešení .................................................................... 15 

4.1.1 Úsek Podbaba - Vodohospodá ský ústav ................................................................................. 15 

4.1.2 Úsek Vodohospodá ský ústav – Roztocká ................................................................................ 16 

4.1.3 Úsek Roztocká – Nový Sedlec – Budovec (napojení na Kamýckou) ......................................... 17 

4.1.4 Úsek Budovec - Výhledy ........................................................................................................... 19 

4.1.5 Terminál MHD Výhledy ............................................................................................................. 20 

4.2 Díl propojení Praha 6 a Praha 8, výsledné ešení .................................................................... 21 

4.2.1 Úsek Podbabská – Podho í ...................................................................................................... 21 

4.2.2 Úsek Podho í – Bohnice ........................................................................................................... 21 

5. ZÁV R .......................................................................................................................................... 22 



 A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Název akce: „Ov ovací technická studie tramvajových tratí“- istopis str. 2 

 „Nádraží Pdbaba – Suchdol  

 „Propojení Praha 6 a Praha 8“         Zm na:  
  
 

IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 
Název akce: 

 Ov ovací technická studie tramvajových tratí 

 Díl Nádraží Podbaba – Suchdol 

 lokalita Pod Pa ankou 

 lokalita Nový Sedlec – K Vinicím 

 lokalita Výhledy 

 Díl aktualizace stopy propojení Praha 6 – Praha 8 

Zadavatel:  

 Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, p ísp vková organizace 
 Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 
 : 70883858, DI : CZ70883858 

 Zastoupený (dle smlouvy)   Ing. Arch. Petr Hlavá ek 
 Kontaktní osoba ve v cech technických: Ing. Jakub Zají ek, INFR 

 

Zpracovatel dokumentace: 
pro Metroprojekt a.s.  PUDIS a.s., 

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10 
: 45272891, DI : CZ45272891 

 
ve spolupráci s   VHE a spol., s.r.o. 
    Tusarova 22, 170 00 Praha 7 
    : 24656992, DI  CZ24656992 
     
Stupe  projektu:  Ov ovací technická studie (OTS) 

 
Datum zpracování: 12/2016 

 

ehled rozhodujících zpracovatel  projektu: 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Bc. Kamil Bedna ík (Metroprojekt a.s.) 

Odpov dný projektant: Ing. Aleš Merta (PUDIS a.s.) 

Autor návrhu: Ing. arch. Klement Valouch (VHE a spol., s.r.o.) 

Projektový tým: Petr Kotlaba, Ing. Dušan Drahoš, Ing. Richard Kuk (PUDIS a.s.) 
  



 A. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Název akce: „Ov ovací technická studie tramvajových tratí“- istopis str. 3 

 „Nádraží Pdbaba – Suchdol  

 „Propojení Praha 6 a Praha 8“         Zm na:  
  
 

1. P EDM T A POSTUP ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

1.1 P edm t dokumentace 
edm tem dokumentace ve smyslu zadání je technické ov ení prodloužení tramvajové trat  

z lokality Podbaba do Suchdola s ukon ením ve sdruženém terminálu v oblasti Výhledy a 
aktualizace stopy propojení Praha 6 – Praha 8. 
Rozvojový zám r na prodloužení tramvajové trat  z Podbaby do Suchdola i odbo ující v tve 
propojující Prahu 6 a Prahu 8 byl historicky prov ován adou studií, p edkládaná dokumentace na 
tyto studie navazuje a podle zadání objednatele je aktualizuje. 
Ov ovací technická studie má sloužit pro po ízení zm ny územního plánu, p ípadn  pro vymezení 

chto zám  v nové územn  plánovací dokumentaci, a taktéž dále pro zpodrobn ní zadávacích 
podmínek pro navazující stupn  dokumentace DÚR/DSP. 

1.2 Postup zpracování studie 
Podle v pr hu prací ze strany zadavatele up esn ného postupu byla studie zpracována 
v následných etapách: 

I. ETAPA 

 I.A etapa k termínu 07/2016  - odevzdání konceptu dokumentace k p ipomínkám tramvajové 
trat  v úseku Podbaba – Suchdol. V rámci p edkládaného výstupu jsou v díl ích úsecích 
doloženy varianty ešení. 

 I.B etapa k termínu 08/2016 – odevzdání studijního prov ení stopy propojení Praha 6 – 
Praha 8 ve dvou základních zadavatelem definovaných variantách. P vodn  sledované 
varianty byly rozší eny na 3 s dalšími subvariantami. 

 P ed vydáním koncept , byly prov ované návrhy konzulta  projednány se zadavatelem. 

 S datem 30.9.2016 vydal objednatel „Dispozice objednatele ve v ci úprav návrhu a 
dopracování studie ve II. etap “ a to souhrnn  pro etapy I.A i I.B. 

II. ETAPA 

 Dne 11.10.2016 prob hlo konferen ní projednání „Dispozic…“, kde bylo stanoveno, které 
ipomínky ke koncept m a jakým zp sobem budou dopracovány. 

III. ETAPA 

 Na výzvu objednatele se záv re né projednání studie uskute nilo dne 28.11.2016. kde: 

 zhotovitel p edložil zp sob vyrovnání p ipomínek a doporu ení z „Dispozic 
objednatele ve v ci úprav návrhu a dopracování studie ve II. etap “, zde bylo 
konstatováno, že vybrané z nich, budou doloženy formou dodatku k vydaným 
koncept m, 

 objednatel seznámil zhotovitele s výsledky dalších projednání, která ve v ci 
uskute nil s dalšími subjekty, 

 objednatel seznámil zhotovitele s urbanistickými podmínkami pro ešení úseku 
Podbaba – Suchdol, zde bylo konstatováno, že jsou od doposud sledovaného ešení 
natolik odlišné, že v istopisu studie nebudou zohled ovány, 

 objednatel potvrdil vybranou komplexní stopu TT v relaci Podbaba – Suchdol 
(Bohnice), která bude vydána v istopisu studie. 
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2. ÚDAJE O EŠENÉM ÚZEMÍ 

2.1 Údaje o umíst ní stavby 
Kraj:    Hlavní m sto Praha 

stská ást:  Praha 6, Praha – Suchdol 

   Praha 8, Praha Troja, 

Katastrální území: Dejvice, Bubene , Sedlec, Suchdol 

   Troja, Bohnice 
Charakter:  Novostavba – liniová stavba 

2.2 Údaje o schválené a p ipravované územn  plánovací dokumentaci 

2.2.1 ZÚR hlavního m sta Prahy (Aktualizace .1) 
Zásady územního rozvoje hlavního m sta Prahy 

Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy 

Schválený:  Aktualizaci .1  Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schválilo dne 11. 9. 
2014 Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením . 41/1. Aktualizace . 1 je 
vydána opat ením obecné povahy . 43/2014 s ú inností od 1. 10. 2014. 

2.2.2 Územní plán hlavního m sta Prahy 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy 

Schválen: 9.9.1999, ve zn ní zm ny Z1000/00 platné od 12.11.2009 a dalších 
po ízených zm n 

2.2.3 Územní plán hlavního m sta Prahy – Metropolitní plán – návrh 
Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního m sta Prahy 

Vyv šen: 06.2016 
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3. VARIANTY EŠENÍ OV OVANÉ V KONCEPTU STUDIE 

3.1 Obecn  

3.1.1 Díl nádraží Podbaba – Suchdol 
i zadání studie není technický pr kaz realizovatelnosti zpochyb ován, v minulosti bylo 

prodloužení tramvajové trat  dostate  prov eno, p etrvávají však nejistoty pro správnou volbu 
varianty. P edkládaná studie se proto odvolává na d íve provedené práce a na nové požadavky 
v území reaguje rozpracováním dalších nám , doposud technicky neov ovaných. 

ešení tramvajové trati Podbaba-Suchdol bylo v minulosti ov ováno n kolika studiemi. 
V r. 2007 to byla studie Metroprojektu, která p inesla adu variant zejména v úseku Podbaba-
Suchdol. V roce 2011 byly ve studii PUDIS-VHE stabilizovány zásady vedení trasy 
v nejnáro jším úseku mezi náb ežím Vltavy a Suchdolem. Pr h tramvajové trati v Suchdole 
prov ila variantn  studie EPTA v roce 2013. 
Sou asné práce se tedy opírá o celou adu d íve prov ovaných možností a zam uje se 

edevším na ta místa a úseky, které v p edchozích studiích byly ešeny ne zcela uspokojiv  a 
optimáln . 
V oblasti Podbaby a Vodohospodá ského výzkumného ústavu je hlavním problémem zp sob 
vyk ížení TT s kralupskou železni ní tratí a s tím úzce související ešení protipovod ových 
opat ení. Cílem a jednou z priorit M  Praha 6 je rovn ž vytvo ení nového m stského náb eží 
v úseku mezi ul. Papírenská a Vodohospodá ským ústavem. 
V oblasti soub hu TT s železni ní tratí v úseku Vodohospodá ský ústav – Podbabská – Roztocká je 
trasa v podstat  stabilizována a ov ena p edchozími pracemi. K do ešení v konceptu byly 

edevším detailní poloha a p ší napojení zastávky V Podbab  (Lysolajské údolí). 
Trasa TT v oblasti Nového Sedlce je do zna né míry limitována složitými terénními podmínkami. 
Studie PUDIS-VHE zde prov ila zásady trasy, která se p i dodržení normových parametr  dokáže 
s t mito podmínkami vypo ádat. Koncept studie se zam il zejména na optimalizaci této stopy a 
dosažení lepších sm rových parametr  - zásady však z stávají zachovány. 
V oblasti Suchdola vychází práce p edevším ze studií Metroprojektu a EPTA, které prov ily r zné 
možnosti p ného uspo ádání TT a komunikace v profilu ul. Kamýcké. Jako optimální se jeví 
kombinace vyoseného vedení TT v úseku Na Rybá ce - Brandejsovo nám stí a osového vedení TT 
v následném úseku k terminálu Výhledy. 

ešení terminálu MHD Výhledy vychází rovn ž z princip  d íve zpracovaných studií a snaží se 
edevším o optimalizaci záboru území a koncentraci jednotlivých ástí tak, aby bylo dosaženo co 

nejkratších p ístupných a docházkových vzdáleností mezi jednotlivými složkami MHD a P+R. 
Studie ov uje též možnost dopln ní tohoto dopravního uzlu o vybavenost typu obchodu a služeb 
v co nejt sn jší vazb  na p estupní vztahy MHD. 

3.1.2 Díl propojení Praha 6 a Praha 8 

Rovn ž tramvajové spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 v trase Podbaba – Bohnice bylo v minulosti 
ov ováno n kolika studiemi. 
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V roce 2007 to byla studie Metroprojektu a.s. ov ující trasu p es most v Podho í p es severní cíp 
Císa ského ostrova s pokra ováním ul. Pod Hrachovkou, p es stávající parkovišt  u severního 
vstupu ZOO (zde byla situována zastávka) a pokra ující tunelem pod vinicí Salabka s vyúst ním 
v ul. K Pazderkám. 
K dalšímu ov ování došlo v rámci prací souvisejících s koncepcí celkového krajiná ského ešení 
Císa ského ostrova a jeho širšího okolí (atelier DUA), kde byla studována trasa TT p es špici 
Císa ského ostrova (pon kud jižn ji oproti studii MTP), p es servisní areál ZOO. Pokra ování ul. 
Pod Hrachovkou je navrženo v zapušt ném uspo ádání s TT spole nou (pojížd nou tramvajovou 
tratí v tunelu) s dopravní obsluhou oblasti Podho í. Toto ešení se zpracovateli jeví jako provozn  a 
bezpe nostn  velmi problematické, nedostate  prov ené a obtížn  projednatelné.. Trasa dále 
pokra uje jako pojížd ná tramvajová tra  ul. K Bohnicím a tunelovým ešením (nebo galerií) na 
okraji vinice Salabka s vyúst ním v ul. K Pazderkám. 

edkládaná studie svým konceptem navázala na tyto práce s cílem hlavn  ov it taková ešení, 
která budou v minimální kolizi se zájmy ochrany p írody a krajiny a dalšími hodnotami tohoto velmi 
citlivého území. P i tom sleduje jak obsluhu území MHD, tak bezproblémový provoz dopravní 
obsluhy AD oblasti Podho í a areálu ZOO a v neposlední ad  vztahy p ší a cyklistické rekrea ní 
dopravy. Principy z p edchozích prací, které tyto podmínky respektují pouze áste , nejsou proto 
ve studii dále detailn  rozvád ny a jsou považovány pro srovnání za dostate  pr kazné. 
Je z ejmé, že v tomto pom rn  složitém území s výraznou terénní morfologií, adou chrán ných 
zájm  a krajiná sky cenných lokalit to není úloha lehká a logicky vede k pom rn  technicky 
(a potažmo ekonomicky) náro ným ešením. 
Samostatným svébytným problémem je poloha a technické ešení p emost ní eky p es špi ku 
Císa ského ostrova. Podmínka situování konstrukce mostu nad hladinou Q2002 (zadání požaduje 
min. 1 m nad touto kótou) znamená, že niveleta mostu je výše, než uvažovaná trasa levob ežní TT 
sm rem do Suchdola. Tento rozdíl je ešen navýšením nivelety TT Podbaba Suchdol v úsecích 

iléhajících k mostu. Podélný sklon mostu je uvažován minimální – 0,5% (ve studii DUA je navržen 
dokonce nulový podélný sklon mostu) se stoupáním sm rem k pravému b ehu. I p i dodržení 
minimálních výškových a konstruk ních parametr  mostu bude jeho stavba nesporn  výrazným 
zásahem do krajiny a p írodního prost edí v této citlivé a krajiná sky cenné partii Trojské kotliny. 
Pro vlastní polohu mostu byly v konceptu ov eny 3 alternativy – jednak poloha na špi ce ostrova 
s minimální délkou mostu, jednak poloha pon kud jižn ji p imknutá ke kruhovým kalovým nádržím 

OV. Západní ást mostu p es plavební kanál je ešena bu  kolmo na osu TT Podbaba – 
Suchdol nebo ve var. 3 osov  na objekt „z íceniny Baba“. Východní ást mostu je ve všech 
variantách nasm rována na krajiná sky dominantní objekt usedlosti Sklená ka. 
Jako poslední alternativa byla nazna ena možnost ešení tunelové trasy pod išt m Vltavy 
s návazností na ešení TT v Podbab  a na trasy v ose ul. Pod Hrachovkou – toto ešení však 

ekra uje rámec daný zadáním studie a bylo by t eba podrobn ji technicky prov it. 
Pro trasu TT na pravém b ehu byly konceptem vytipovány variantní stopy, vedoucí jednak v trase 
ul. Pod Hrachovkou, jednak varianta pokra ování p ímo ve sm ru na Bohnice bez kontaktu se 
stávajícím severním vstupem ZOO. V tomto úseku byly ov ovány 3 základní varianty trasy (s 
jednou podvariantou var. 3), vedené v podstatné ásti pod zemí. Toto ešení bylo zvoleno 

edevším s ohledem na velice citlivé p írodní a krajiná ské podmínky a podmínky provozu 
Zoologické zahrady, jejíž areál je trasou TT p ímo dot en. Jiné varianty TT – situované více na 
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povrchu – byly ov ovány v p edchozích studiích v dostate  pr kazné form  a není tedy 
smyslem je dále rozvád t. 
Pro vyúst ní tunelové trasy v Bohnicích byla zvolena stopa v ose ul. Mazurská – p edevším 
s ohledem na terénní podmínky (malý sklon terénu ve sm ru trasy, tudíž relativn  krátký výjezd TT 
na povrch) a možnost dalšího sm rování TT jak na sever do sídlišt  ul. Lodžskou, tak na jih ve 
sm ru do ul. K Pazderkám a imickou do Kobylis. Vyúst ní v prostoru ul. K Pazderkám bylo 
ov ováno pouze v podélném profilu. 

3.2 Charakteristika variant ov ovaných v rámci konceptu studie 
Dále se uvád jí pouze rámcové charakteristiky. Podrobný popis jak textový, tak grafický je 
obsahem konceptu studie. 

3.2.1 Nádraží Podbaba – Suchdol, varianty konceptu 
Úsek Podbaba – Vodohospodá ský ústav 
V tomto velmi náro ném a složitém území bylo ov ováno celkem 5 variant. 
Varianta 1 navazuje na stávající smy ku v Podbab  a pokra uje v soub hu s ul. Pod Pa ankou 
sm rem ke stávajícímu podjezdu pod železni ní tratí, který je využit pro vyk ížení s železnicí. 
V prostoru stávajícího parkovišt  u Vodohospodá ského ústavu je umíst na tramvajová zastávka, 
která je ešena ve sklonu 4,5%. V dalším pr hu TT stoupá na niveletu p ibližn  v úrovni 
železni ní trati, kterou zachovává v celém následném úseku do Sedlce. 
Varianta 2 ov ila možnost vyk ížení TT s železni ní tratí v úseku mezi železni ním mostem p es 
Podbabskou a stávajícím podjezdem ul. Pod Pa ankou samostatným novým podjezdem. Za 
podjezdem trasa vedená paraleln  s železnicí stoupá na úrove  náspu trati, takže podjezd ul. Pod 
Pa ankou p echází mostem v úrovni železnice. V prostoru p ed Vodohospodá ským ústavem je 
v této úrovni umíst na zastávka. 
Komunika ní ešení je rozd leno do dvou v tví – sm r z centra je veden stávající ul. Podbabskou, 

emž v prostoru náb eží využívá západní ásti stávající vozovky a uvol uje tak maximální 
prostor náb eží pro p ší a zele . Sm r do centra je od Vodohospodá ského ústavu sm ován 
jednosm rn  do stávajícího podjezdu pod tratí do ul. Pod Pa ankou, (která je od vjezdu do areálu 
Majorky zachována v sou asném obousm rném uspo ádání) a napojena ve stávající k ižovatce u 
tramvajové smy ky. Pro vztahy k okolnímu území a aktivitám funguje systém dopravní obsluhy na 
principu jednosm rného objezdu Podbabská – Pod Pa ankou. 
Varianty 3 – 3A, 3B ov ují princip vyk ížení tramvajové trati s železnicí stávajícím podjezdem ul. 
Podbabské. Podvarianty se liší p edevším ve sm rovém vedení mezi podjezdem Podbabská a 
podjezdem ul. Pod Pa ankou. 
Varianta 3A uvol uje v maximální mí e prostor mezi železni ní trati a novým náb ežím pro možnost 
rozvoje rekrea ních m stských aktivit. Za podjezdem se stá í dv ma protism rnými oblouky mezi 
stávající objekt .p. 1112 a železni ní tra  – toto ešení je ovšem podmín no demolicí 
jednopodlažního p ístavku stávajícího objektu. Trasa dále stoupá na úrove  železni ní trati a 
pokra uje dále shodn  s variantou . 2. 
Varianta 3B zachovává nedot ený objekt .p. 1112 v etn  p ístavku, prochází západn  od n j a 
k železni ní trati se p imyká v prostoru za Traubovou továrnou .p. 81. 
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Komunika ní ešení obou verzí varianty 3 je obdobné, jako u varianty . 2 s objízdným systémem 
využívajícím koridor Podbabská pro sm ry z centra a ul. Pod Pa ankou pro sm r do centra. 
Parkovišt  P+R je umíst no v prostoru mezi ul. Pod Pa ankou, tramvajovou smy kou a železni ní 
tratí. 
Varianta 4 (byla ešena pouze ve skicách v rozpracovanosti) je založena na tunelovém ešení 
komunikace ul. Podbabská od vjezdu p ed stávajícím podjezdem trati až po prostor u 
Vodohospodá ského ústavu. TT m že být ešena podle varianty . 2. ešení velice technicky a 
investi  náro né, cíl maximálního zklidn ní náb eží je ovšem omezen nutností zapojení ul. 
Papírenské. Ve výsledném zn ní konceptu nabyla dále sledována. 

Úsek Vodohospodá ský ústav – Roztocká 
V této ásti je v konceptu studie návrh TT ešen invariantn . Trasa je vedena paraleln  s železni ní 
tratí na zhruba stejné nivelet . Variantn  byly (ve skicách) ov eny možné polohy zastávky 
v Podbab  (Lysolajské údolí) bu  p ed, nebo za stávajícím podjezdem, koncept dokladuje umíst ní 
zastávky nad stávajícím komunika ním napojením Lysolajského údolí, kombinující výhody obou 

edchozích možností (zejména s ohledem na p ší vztahy v prostoru k ižovatky a ve sm ru 
k zastávce vodní tramvaje i p ívozu). 
V prostoru komunikace Podbabská – Roztocká bylo uvažováno s t emi možnostmi p ného 
uspo ádání: 

a) 2 + 2 jízdní pruhy + paralelní cyklotrasa – toto ešení je limitováno úsekem mezi napojením 
Lysolajského údolí a Roztockou, kde stávající ší ka k betonové op rné zdi náb eží 
neumož uje ešení ve stávajícím profilu a bylo by nutné vést cyklotrasu (spole  s p šími) 
na vykonzolování sm rem k ece. 

b) 2 + 1 jízdní pruh + paralelní cyklotrasa samostatnými jízdními pruhy komunikace. Toto 
ešení vychází z daných prostorových pom  a p edpokládaného dopravního zatížení 

(v tší ve sm ru z centra), kde se jeví jako optimální uspo ádání 2 jízdní pruhy sm rem 
z centra (pokra uje stejn  v ul. Kamýcká a p ivad i Rybá ka) a 1 jízdní pruh sm rem do 
centra. 

c) Stejné uspo ádání 2 + 1 jízdní pruh + samostatná cyklotrasa (+ p ší) mezi komunikací a 
náb ežím. Toto ešení je v daném profilu rovn ž možné, bylo by výhodné kombinovat 
s navrženým propojením p es areál Vodohospodá ského ústavu. 

Úsek Roztocká – Nový Sedlec – Budovec (napojení na Kamýckou) 
V konceptu studie byly prov ovány 2 varianty ešení – ob  založené na principech ze studie 
PUDIS – VHE a lišící se pouze komfortem sm rových parametr  trasy. 
Variantnost trasy se projevuje v oblasti plošiny kolem st elnice. Varianta 1 vedená nejsevern ji 
(mimo pozemky Ekospol v míst  bývalého areálu DP) se zastávkou více v centru potenciální 
rozvojové oblasti a varianta 2 se zastávkou a trasou v t sném kontaktu s areálem st elnice. 
Oproti p vodnímu ešení ze studie PUDIS – VHE zde došlo k optimalizaci sm rových parametr  u 
obou variant trasy, mírn  bylo modifikována poloha zastávky K Vinicím s ohledem na sm rové 
ešení obou navazujících úsek . 

Koncept konstatoval, že s p ihlédnutím k majetkoprávním pom m a podmínkám budoucího 
využití území se v této fázi zpracování jeví výhodn jší varianta 1 – a že následn  lze toto ešení 
upravit nebo up esnit podle detailn jšího rozpracování urbanistických zásad budoucího rozvoje 
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území. Varianta 2 vykazuje o n co p ízniv jší sm rové parametry TT, poloha zastávky St elnice 
v t sném sousedství stávajících areál  st elnic p edur uje pro následnou urbanizaci území 
vymíst ní t chto provoz  z obytného území. 

Úsek Budovec - Výhledy 
Tento úsek byl variantn  prov ován studiemi Metroprojektu a EPTA a v zásad  umož uje bu  
osové vedení tramvajové trati, nebo vedení mimo osu se samostatnou TT mimo komunikaci. Po 
zhodnocení p edchozích ešení bylo pro výchozí variantu v konceptu studie zvoleno kombinované 
ešení - v úseku mezi napojením TT na Kamýckou za zastávkou K Vinicím a Brandejsovým 

nám stím vedení TT mimo osu komunikace a v následném úseku od Brandejsova nám. 
K Výhled m v ose komunikace. Toto ešení se jeví jako optimální p edevším v souvislosti se 
stávající a výhledovou urbanizací okolí Kamýcké ulice. 
Odlišn  od dosavadních studií byla v konceptu ešena oblast Brandejsova nám stí, když jako velmi 
problematické bylo vyhodnoceno ešení EPTA s pr jezdem TT malou okružní k ižovatkou. 
Dopravní ešení dle konceptu studie proto vyslovuje na úpravu dopravního režimu a uspo ádaní 

ižovatky Kamýcká – Internacionální alternativní názor. 

Terminál MHD Výhledy 
Návrh v konceptu studie vychází z p edchozích prací, založených na koncepci využití spole ných 
zastávek TT a navázání p ím stské autobusové dopravy s protism rným provozem t chto 
systém . TT vybo uje p ed terminálem z osy Kamýcké na severní stranu komunikace k zastávkám, 
situovaným paraleln  s Kamýckou v prostoru za stávající enklávou zástavby. Za zastávkami je 
situována smy ka se t emi odstavnými kolejemi. Odstavy autobus  jsou ešeny na samostatné 
komunikaci, objížd jící prostor smy ky.  
Severn  od zastávek a tramvajové smy ky je situováno parkovišt  P+R, cílem ešení je dosáhnout 
co nejt sn jší vazby a tudíž co nejkratších docházkových vzdáleností mezi P+R a zastávkami 
MHD. 
V prostoru mezi zastávkami MHD a Kamýckou ul. je uvažováno s možností dopln ní terminálu 
ob anskou vybaveností charakteru obchod – služby 

3.2.2 Propojení Praha 6 a Praha 8, varianty konceptu 
Úsek Podbabská – Podho í 
Varianta 1. Trasa TT navazuje na zvýšenou niveletu trati Podbaba – Suchdol a p echází kolmo 

es plavební kanál. V prostoru špice ostrova se stá í obloukem do sm ru s osou mí ící na objekt 
usedlosti Sklená ka a mostní objekt p ekra uje hlavní tok Vltavy. Na pravém b ehu je trasa 
situována na rozhraní mezi servisním areálem ZOO a školní zahradou eské zem lské 
univerzity. 
Varianta 2. Napojení TT na trasu Podbaba – Suchdol je oproti variant  1 situováno o cca 75 m 
jižn ji a most dosedá na ostrov v míst  mezi sedimenta ními nádržemi a provozními objekty Ú OV  
na špi ce ostrova. Most p es hlavní išt  je op t nasm rován na usedlost Sklená ka, napojení na 
pravý b eh a poloha zastávky Podho í je ešena obdobn  jako u varianty 1. 
Varianta 3 je v podstat  obdobou i podvariantou varianty 2 a liší se prakticky pouze 
nasm rováním západní ásti mostu šikmo p es plavební kanál s osou nasm rovanou na objekt 
„z íceniny Baba“. 
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Varianta 4 – tunelová. Ov ení této varianty vychází z úvah o ešení velkorysé bezkolizní tunelové 
trasy mezi Prahou 6 a Prahou 8 a v tomto ohledu vybo uje ze zadání studie.  
Na levém b ehu navazuje na ov ované varianty 2 nebo 3 východn  od železnice. Trasa rychle 
klesá sm rem k Majorce a od portálu p ed stávajícím podjezdem trati je vedena dále v raženém 
tunelu pod išt m Vltavy. Poté, co podejde eku, stoupá do osy ul. Pod Hrachovkou, kde se 
napojuje na sledované mostní varianty trasy, situování zastávky Podho í však výškové pom ry 
neumož ují. 

Úsek Podho í – Bohnice 
Varianta 1 je od zastávky Podho í vedena soub žn  s ú elovou komunikací servisního areálu ZOO 
do portálu p ed napojením do trasy ul. Pod Hrachovkou. Dále je vedena v ose této ulice v úrovni 
minus 1 pod terénem, což umož uje zachování stávající dopravní obsluhy Podho í (propojení obou 
ástí ZOO je možné lávkami nebo násypem charakteru „ekoduktu“ nad komunikací). V prostoru 

poblíž severního vstupu ZOO je možné situování podzemní zastávky ZOO. 
Trasa dále pokra uje v m lkém hloubeném tunelu do ul. K Bohnicím a jižn  od Salabky p echází 
do polootev eného úseku kde je možno situovat zastávku se vztahem jak k severnímu vstupu ZOO 
(p es stávající parkovišt ), tak k vstupu Botanické zahrady. 
V míst  serpentiny ul. K Bohnicím potom p echází trasa TT op t do raženého tunelu, který vyús uje 
na terén v ul. Mazurské t sn  p ed k ižovatkou s ul. Svídnickou. 
Varianta 2 ve svém jižním úseku ov uje polohu trasy a napojení na osu ul. Pod Hrachovkou 
dv ma protism rnými oblouky menších polom  (R=75 m a R=55 m) situovanými t sn  za 
zastávkou s cílem uvolnit severní ásti servisního areálu ZOO a zachovat stávající zp sob dopravní 
obsluhy. Trasa dále pokra uje pod ul. Pod Hrachovkou totožn  s variantou 1. V úseku za 
zastávkou ZOO je vedena severním sm rem do prostoru mezi usedlostí Salabkou a zástavbou RD 
podél ul. Ji ího Jandy. V prostoru poblíž severního vstupu ZOO je situována podzemní zastávka 
ZOO s výstupem sm rem k vstupu do areálu ZOO (eskalátory + výtah). V místech stávajícího 
parkovišt  a navazujících sousedních nezastav ných parcel je alternativn  možno uvažovat se 
situováním (podzemní) zastávky Botanická zahrada. Tunelová trasa se dále stá í dv ma 
protism rnými oblouky na koncích p ímého úseku do osy ul. Mazurské, vyúst ní na povrch a 
poloha zastávky jsou totožné s variantou 1. 
Varianta 3 se za zastávkou Podho í stá í k severu a za portálem situovaným ješt  p ed k ížením 
trasy s ul. Pod Hrachovkou pokra uje p ímo do Bohnic bez kontaktu s oblastí severního vstupu 
ZOO a Botanickou zahradou. Obsahuje dv  podvarianty 3A a 3B. P ímá západn jší trasa však 
v prostoru k ížení s roklí stoupající z Podho í vystupuje z terénu – proto byla prov ena i verze 3B 
s esovitým vedením navazujícím v severní ásti na trasy variant 1 a 2. 
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4. VÝSLEDNÁ (VYBRANÁ) VARIANTA 
edkládaný istopis studie dokladuje pro ob  prov ované v tve TT výsledný návrh, sestavený z 

díl ích úsek  prov ovaných variantn  v konceptu, a to v kombinaci dle výb ru objednatele. 
itom jsou varianty doložené v konceptu sjednoceny do ucelené trasy a v díl ích návrzích 

modifikovány podle požadavk  uplatn ných p i projednání dvou samostatných koncept  studie. 

4.1 Díl nádraží Podbaba – Suchdol, výsledné ešení 

4.1.1 Úsek Podbaba - Vodohospodá ský ústav 
Popis 
Princip ešení TT v této ásti trasy je založen na možnosti vyk ížení TT s železni ní tratí v úseku 
mezi železni ním mostem p es Podbabskou a stávajícím podjezdem ul. Pod Pa ankou 
samostatným novým podjezdem. 
Tra  navazuje na stávající smy ku Podbaba a dv ma protism rnými oblouky podchází pod 
železni ní tratí v prostoru za stávajícím objektem .p. 1112 v míst  bývalé vechtrovny. V dalším 
pr hu trasa paraleln  s železnicí stoupá na úrove  náspu trati, takže podjezd ul. Pod Pa ankou 

echází mostem v úrovni železnice. V prostoru p ed Vodohospodá ským ústavem je v této úrovni 
umíst na zastávka, p ístupná z jedné strany schodišt m a z druhé strany p ší rampou. Trasa dále 
k severu pokra uje soub hem v koridoru železnice. 
Komunika ní ešení je rozd leno do dvou v tví – sm r z centra je veden stávající ul. Podbabskou, 

emž v prostoru náb eží využívá západní ásti stávající vozovky a uvol uje tak maximální 
prostor náb eží pro p ší a zele . Sm r do centra je od Vodohospodá ského ústavu sm ován 
jednosm rn  do stávajícího podjezdu pod tratí do ul. Pod Pa ankou, (která je od vjezdu do areálu 
Majorky zachována v sou asném obousm rném uspo ádání) a napojena ve stávající k ižovatce u 
tramvajové smy ky. Pro vztahy k okolnímu území a aktivitám funguje systém dopravní obsluhy na 
principu jednosm rného objezdu Podbabská – Pod Pa ankou. V prostoru za podjezdem 
Podbabské je umíst no malé parkovišt  P+R. 

ší a cyklistické vztahy jsou ešeny v trase Podbaba – Papírenská – Vodohospodá ský ústav 
oboustrannými chodníky v prostoru náb eží s rozší ením a možností využití dopravn  zklidn né 
snížené náplavky. Cyklistická doprava navazuje na trasu ulicí Papírenskou po náplavce 
k Vodohospodá skému ústavu. Dále je ešena variantn  – bu  samostatnými cyklopruhy podél 
ulice Podbabská nebo jako nový nám t propojením p es areál Vodohospodá ského ústavu (po 
stávajících areálových komunikacích) podél zdymadla a b ehu plavebního kanálu. Nám t by bylo 
nutné projednat a podrobn ji prov it. Cyklotrasa západním sm rem ul. Pa anka je napojena 
samostatnou cyklotrasou (spolu s p šími) mezi tramvajovou tratí a železnicí (s nezbytnými 
úpravami terénu op rné st ny v i náspu trati) a p edpokládaným novým podjezdem vedle 
stávajícího (š 3m, sv tlá výška 2,5m) do k ižovatky p ed Vodohospodá ským ústavem. Možnost 
vedení cyklotrasy na konzole stávajícího železni ního mostu p es Podbabskou bylo ov ováno 
studií M  Praha 6, nebylo však úsp šn  projednáno se SŽDC. 

Technické podmínky 
Návrh trasy TT vyžaduje realizaci protipovod ových opat ení. Jsou ešena pevnou protipovod ovou 
st nou (možno kombinovat s terénním násypem) podél východní strany TT od nového podjezdu po 
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vystoupání trasy na úrove  železnice p ed novým mostem u stávajícího podjezdu ul. Pod 
Pa ankou. 
Technicky náro ným objektem bude podjezd pod dvoukolejnou železni ní tratí I. tranzitního 
železni ního koridoru. Volba technologie výstavby je závislá, krom  podmínek provozovatele trat , 
na ad  dalších podmínek územních (prostor staveništ ,…) a technických (geologie,…).  
S p ihlédnutím ke geometrické šikmosti, požadované sv tlosti mostního otvoru a nízkému nadloží, 
které znemož uje protla ování i podobné technologie, lze nap íklad navrhnout ŽB rámovou 
konstrukci provád nou v pažené stavební jám  za výluky na jedné koleji a omezení rychlosti na 
druhé koleji. Pro realizaci výluky na jedné koleji budou stanoveny další podmínky vyplývající 
z provozních souvislostí. Bez konkrétní dokumentace, jak stavební tak provozní, lze o nákladech na 
výlukové stavy jen spekulovat. 
 

Vzhledem k umíst ní kolejových spojek na železni ní trati bude typ konstrukce mostu jednozna  
odvozen od staticky tuhého rámu, tedy bez dilatací a ložisek. Podélný profil TT v konfrontaci se 
stávající výškou TK dráhy, dává pro pr jezdný profil tramvaje a konstrukci mostu prostor cca 6,2 m. 
Jistá rezerva je ješt  v možnosti posunout tramvajový podjezd po sm ru stani ení, nebo  podmínky 
pro vystoupání TT nad ulici Pod Pa ankou jsou pom rn  volné. Z t chto zjednodušených 
okrajových podmínek vyplývá, že realizace podjezdu bude ešitelná. Podrobn jší záv ry nelze, bez 
studijního rozpracování mostní konstrukce zohled ujícího konkrétní geometrii železni ního svršku, 
v úrovni této studie u init. 

4.1.2 Úsek Vodohospodá ský ústav – Roztocká 
Popis 
Trasa TT je vedena paraleln  s železni ní tratí na zhruba stejné nivelet . V p ípad  napojení TT 
mezi Prahou 6 a Prahou 8 bude niveleta v prostoru p ipojení na most p es eku upravena, aby bylo 
na vlastním mostním objektu dosaženo požadovaného navýšení konstrukce nad hladinou Q2002. 
Stavební konstrukce je zde v rozp tí vltavského pole uvažována cca 2,5 m. 
Z prov ovaných ešení umíst ní zastávky objednatel pro výsledné ešení zvolil verzi p ed 
sou asným podjezdem, když p i volb  varianty byly preferovány pohledové ú inky na stávající 
mostní objekt. Zastávka je zp ístupn na schodišt m i rampou z p šího prostoru západn  od 
Podbabské. P echody p es ulici Podbabská jsou zajišt ny i p ší vazby k p estup m na BUS a 
k zastávce vodní tramvaje. 
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Z možných variant p ného uspo ádání ulice Podbabské se výsledná varianta p iklonila 
k uspo ádání 2 (do centra) + 1 (z centra) a to v celém úseku až po malou okružní k ižovatku 
s odbo ením Kamýcké. Pro cyklisty je v p ném profilu vyhrazen samostatný jízdní pruh, chodník 
pro p ší p iléhá ke komunikaci zprava, tedy k ece. V charakteristickém p ném ezu (km 0,700) je 
zobrazena varianta s t ípruhem a sdruženou obousm rnou cyklostezkou. 
Umíst ní autobusových zastávek i ve vztahu k zastávce TT a vodní tramvaje je z ejmé ze situace. 
Prostorov  je prov ena možnost situovat severn  od k ižovatky s ulicí V Podbab  (Lysolajské 
údolí) k vltavskému b ehu autobusovou to ku, využitelnou pro p ípadné ukon ení BUS od Roztok i 
z Lysolají. 

Technické podmínky 
Soub h TT s železni ní tratí vyvolává otázku prov ení vzájemného ovlivn ní obou napájecích 
systém . Vzájemné ovlivn ní je nejrizikov jší v p ípad  soub hu st ídavé trakce 25kV (výhledov ) 
s 600V TT. Na úrovni studie k územnímu plánu však lze pouze konstatovat, že p ípadné problémy 
by m ly být nastavenými opat eními ešitelné. P i soub hu s 3kV stejnosm rným zmín ná rizika 
nejsou významná. 
V úvahu p ipadají i otázky viditelnosti drážních náv stidel, kde je požadováno, že železni ní náv st 
musí být viditelná po dobu 12 s p i návrhové rychlosti. Pro umíst ní sloup  TT jsou však i 
alternativní polohy, obdobn  bude nezbytné vzájemn  koordinovat kabelové trasy. 
Up esn ní výškového vztahu nivelety TT na most  k hladin  Vltavy Q2002 je podmín no analýzou 
stavebn  technických podmínek p emost ní, které jist  budou muset reagovat i na další požadavky 
nap íklad provozní, vodohospodá ské nebo krajiná ské. Jen nám tov  je schematicky doložena 
stroze výšková úvaha se založením krajního pole s dolní mostovkou, která požadavky na výškové 
úpravy TT v Podbabské minimalizuje. 

4.1.3 Úsek Roztocká – Nový Sedlec – Budovec (napojení na Kamýckou) 
Tento díl í úsek trasy, procházející transforma ním územím, je v geometrii koleje sestaven nad 
koncepcí urbanistického plánu, který sice není dokladován, ale je odvozen z d ív jších prací a 
názor  na možné ešení (Studie VHE - PUDIS v postupových ešeních cca 2011-2013). 
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Popis 
Na za átku úseku, p i ulici Roztocké, sleduje TT sm rov  a výškov  železni ní tra . 091 Praha – 
Kralupy s odstupem mezi osami krajních kolejí 5.8m – 6.0m. Výška tramvajové trati je shodná 
s železni ní tratí, cca 187 m n. m. 
V prostoru k ižovatky ulic Roztocká a Kamýcká se koridor tramvajové trati mírn  oddaluje od 
železni ní trati a za íná stoupat na cca úrove  stávajícího silni ního mostu na ulici Kamýcké, aby 
železni ní tra  p ekonal. 
Dále TT úrov ov  p echází stávající vjezd fy Stavomontáže a.s. z Kamýcké ulice, kde se 

edpokládá napojení výhledové urbanizace. Pro toto k ížení se uvažuje se z ízením sv telné 
signalizace s preferencí tramvaje. V dalším pr hu se koridor tramvajové trat  odklání západním 
sm rem od ulice Kamýcké za enklávu n kolika domk  stávající zástavby. V tomto prostoru, 
v centru výhledové urbanizace, je navržena první tramvajová zastávka „Nový Sedlec“. Zastávka je 
oproti pozemk m domk  cca o 3-5 m níže (op rná st na), pro p ístup od Sedlce lze využít stávající 
cesty mezi domky s vyrovnávacím schodišt m, nebo trasu jižn  od domk  po stávajícím terénu. 
V dalším pokra ování je trasa vedena úbo ím svahu bývalé cihelny ve stoupání 7% - v úseku ke 

ížení s p íjezdovou cestou k bývalé výtopn  lze díky terénním podmínkám uvažovat s p ekrytím 
trasy (krátkým tunelem) a tím s propojením území a systému zelen  nap  p es tra , v etn  
bezkolizního k ížení s budoucí dopravní obsluhou rozvojové oblasti. Paraleln  s tramvajovou tratí 
bude asi vhodné uvažovat i s p ípadným komunika ním propojením dopravní obsluhy rozvojové 
oblasti jižn  od Kamýcké s oblastí kolem st elnice. 
V oblasti plošiny kolem st elnice byly ov eny dv  základní varianty trasy – varianta 1 vedená 
nejsevern ji (mimo pozemky Ekospol v míst  bývalého areálu DP) se zastávkou více v centru 
potenciální rozvojové oblasti, varianta 2 se zastávkou a trasou v t sném kontaktu s areálem 
st elnice. Pro výsledné ešení byla vybrána varianta 2, která vykazuje o n co p ízniv jší sm rové 
parametry TT. 
Oproti p vodnímu ešení ze studie PUDIS – VHE tedy došlo k další optimalizaci sm rových 
parametr  a s ohledem na sm rové ešení obou navazujících úsek  byla mírn  modifikována 
poloha zastávky K Vinicím. 

Technické podmínky 
Samostatným problémem, p ekra ujícím ovšem rámec této studie, je otázka vztahu TT k nov  
vzniklému terénnímu uspo ádání území. V dávném období byla ást pozemk  využita pro 
skladování zeminy a r zného stavebního odpadu, takže zde vznikly oproti p vodnímu rostlému 
terénu rozsáhlé a vysoké navážky, které do zna né míry kolidují s trasou tramvajové trati. Podle 
informací zpracovatele jsou navážky realizovány bez p íslušných povolení nájemci dot ených 
pozemk  (patrn  rovn ž bez souhlasu vlastník ). Studie tudíž vychází z platného právního vztahu, 
tzn. z terénních pom  p ed navezením t chto nových terénních útvar  a p edpokládá jejich 
odstran ní a uvedení území do p vodního stavu. Pokud by se m lo ešení TT p izp sobovat 
novým terénním podmínkám, bylo by nezbytné korigovat pr h TT územím s nejistým a jist  
problematickým výsledkem. Stejn  problematické se jeví i možnosti následného využití a 
urbanizace území tak, jak ji p edpokládá územní plán m sta. 
Každý jiný urbanistický koncept bu  bude respektovat TT ve zn ní p edkládané studie, nebo vyvolá 
její úpravy. K tomu nutno konstatovat, že kombinace návrhových parametr  (polom ry sm rových 
oblouk , délky p echodnic a mezip ímých, p evýšení ve vzestupnici, návrhová a jízdní rychlost, 
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podélný sklon trat  (v každé koleji) dává jen velmi málo stup  volnosti, jak s návrhem pracovat. 
Nejde zde pouze o hodnoty normové, významné je rovn ž stanovisko budoucího provozovatele, 
hájícího priority provozních charakteristik. 
Problematika nadjezdu TT nad železnicí je spojena s konstruk ním uspo ádáním kolejového svršku 
ve vztahu k dilatacím mostní konstrukce. To je v p ípad  p vodn  uvažované dlouhé estakády 
trasované v oblouku komplikace, jejíž zdárné ešení nelze v úrovni studie pr kazn  doložit. 

edkládaná studie proto ve zjednodušené úvaze navrhuje p echod nad železni ní tratí ešit 
souvislou tuhou rámovou konstrukcí bez ložisek a dilatací. 

4.1.4 Úsek Budovec - Výhledy 

V první ásti úseku vychází vyosené ešení TT p edevším z faktu, že v úseku mezi k ižovatkou 
ulice Sídlištní s Kamýckou a Brandejsovým nám stím není z jeho západní strany ke Kamýcké ul. 
prakticky žádné další dopravní napojení území a TT zde m že být vedena zcela bezkolizn  s další 
obslužnou dopravou. Krátký úsek mezi ul. K Vinicím a Ke Kladiv m lze ešit paralelní zklidn nou 
komunikací (podobn  jako ve studii EPTA), což se jeví výhodn jší, než další p ejížd ní TT do osy 
komunikace a zase zp t. Trasa TT je navržena tak, aby se prostorov  nevázala na asov  
neur enou realizaci stavby SOKP 518, konkrétn  na p ipojení p ivad e Rybá ka na Kamýckou. 
Návrh stavby SOKP je v k ižovatce mírn  modifikován se zohledn ním podmínek napojení TT a 
dopravní obsluhy území. 
V oblasti Brandejsova nám stí bylo ešení ETPA s pr jezdem TT malou okružní k ižovatkou 
vyhodnoceno jako velmi problematické. Z v konceptu p edložených variant preferuje objednatel pro 
výslednou variantu návrh s pr se nou k ižovatkou Kamýcká x Internacionální s p ímou návazností 
sm ru k Zem lské univerzit . Polokruhové segmenty komunikací v severní ásti tak z stávají 
obsluze zástavby a rezidentnímu parkování. Nazna eny jsou i možnosti stanicování p ekryvné 
autobusové linky, obsluhující jižní oblast Suchdola. 
Zastávky tramvaje jsou situovány v bo ní poloze v severovýchodní ásti k ižovatky s p ímou 
návazností na m stský prostor spádující k Zem lské univerzit . T sn  za zastávkou pokra uje 
TT dv ma protism rnými oblouky do osy Kamýcké ulice a v tomto uspo ádání pokra uje až 
k Vyšehradskému nám stí, kde se p ejezdem p es sm r Kamýcké z centra dostává do vybo ené 
polohy. Za zastávkami Výhledské nám stí setrvává ve vyosené stop  až k vjezdu do terminálu 
Výhledy.  
Uspo ádání uli ního profilu Kamýcké vychází z p ného uspo ádání 1+1 jízdní pruh + paralelní 
samostatné cyklopruhy v rámci komunikace. Možnost ešení se samostatnou cyklostezkou mimo 
komunikaci nebylo navrženo p edevším s ohledem na množství k ížení s kolmými komunikacemi a 
vjezdy do objekt  p i Kamýcké ulici. Alternativn  by bylo možné uvažovat s klidn jší (rekrea ní) 
cyklotrasou, vedenou od Výhled  ulicí Vysokoškolskou a dále od Brandejsova nám stí k Budovci 
spole nou cyklo + p ší stezkou mezi TT a stávající zástavbou. V oblasti napojení p ivad e Na 
Rybá ce byla navržena úprava ešení k ižovatky z projektu SOKP zohled ující podmínky napojení 
TT a dopravní obsluhy území. 
Pokra ování cyklotrasy od Budovce sm rem k vltavskému údolí je navrženo samostatnou 
cyklostezkou (+p ší), vedenou údolím v nezastav ném území v zeleni severn  od Kamýcké do 
Sedlce. Na tuto trasu se u portálu tunelu Rybá ka napojuje cyklotrasa sm rem na Roztocký háj, 

edpokládaná projektem SOKP. 
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4.1.5 Terminál MHD Výhledy 
Návrh vychází z koncepce využití spole ných zastávek TT a navázání p ím stské autobusové 
dopravy s protism rným provozem t chto systém . Vyosená TT vstupuje do terminálu k 
zastávkám, situovaným paraleln  s Kamýckou v prostoru za stávající enklávou zástavby. Za 
zastávkami je umíst na smy ka se t emi odstavnými kolejemi. Odstavy autobus  jsou ešeny na 
samostatné komunikaci, objížd jící prostor smy ky. Pro minimalizaci záboru území bylo zvoleno 
ešení odstav  po stranách této komunikace v polot sném uspo ádání, které umož uje uplatn ní 

až 10 odstavných míst pro autobusy. Pro p ípadnou náhradní autobusovou dopravu v dob  výluky 
TT (kloubové autobusy) se p edpokládá odstavování v prostoru tramvajové smy ky.  
Severn  od zastávek a tramvajové smy ky je situováno parkovišt  P+R s navrženou kapacitou 
227 míst – cílem ešení je dosáhnout co nejt sn jší vazby a tudíž co nejkratších docházkových 
vzdáleností mezi P+R a zastávkami MHD. Vjezd do parkingu je ešen samostatnou komunikací 
s turnikety, napojenou na Kamýckou za erpací stanicí malou okružní k ižovatkou. 
Pro napojení terminálu pro p ím stské autobusy je navržena nová k ižovatka v prostoru stávající 
to ky autobus  MHD, ve které je ešeno i napojení dopravní obsluhy oblasti Starého Suchdola. 
Stávající trasa ul. Dvorskou je v návrhu využita jako p ší a cyklistická trasa tak, aby nedocházelo 
k problematickému mísení dopravní obsluhy se systémem P+R a p erušení parkovišt  touto 
komunikací. Dopravní obsluha stávajících objekt  p i napojení na Kamýckou je ešena návrhem 

ší zóny, navazující na dopravní zklidn ní (zvýšený práh) na vjezdu do m sta mezi stávající 
zástavbu. 
V prostoru mezi zastávkami MHD a Kamýckou ulicí je uvažováno s možností dopln ní terminálu 
ob anskou vybaveností charakteru obchod – služby. P estože se jedná áste  o soukromý 
pozemek (zahrada objektu .p. 27 a pozemek plynové regula ní stanice), bylo zvoleno toto ešení, 
zabezpe ující p ímou vazbou vybavenosti k zastávkám MHD. Další uvažované alternativy 
lokalizace vybavenosti (severozápadn  od terminálu nebo jižn  od stávající SPH) nebyly 

edevším s ohledem na odtrženost od zastávek MHD dále sledovány. 
V prostoru terminálu jsou ešeny vztahy cyklistické dopravy vesm s samostatnými cyklostezkami 
(využitelnými i pro rekrea ní p ší vztahy). Ve sm ru na Horom ice a erný V l (v trase p vodní 
komunikace) v trase na Starý Suchdol, Kozí H bety a Tiché údolí a v trase na Suchdol jižn  od 

SPH a stávající zástavby. Návrh zohled uje i vazbu na navrženou cyklotrasu paraleln  s SOKP 
západním sm rem. 

Technické podmínky 
Navrhované ešení p edpokládá úpravu p eložek hlavních inženýrských sítí (navržených v projektu  
SOKP 518), zejména VTL plynovod  a vedení VVN elektro. Trasy plynovod  jsou vedeny podél SV 
okraje území terminálu tak, aby byla respektována p íslušná ochranná a bezpe nostní pásma, 
stávající regula ní stanice je s ohledem na možnost využití území p i zastávkách MHD p eložena 
do jinak nevyužitelného územního cípu p ek ížení TT a nové trasy komunikace. Trasy VVN jsou 
upraveny tak, že procházejí prostorem nad tunelem SOKP v místech stávající to ky autobus  a 
napojují se na p vodní trasy jižn  od stávající zástavby. 
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4.2 Díl propojení Praha 6 a Praha 8, výsledné ešení 

4.2.1 Úsek Podbabská – Podho í 
Popis  
Odbo ení TT Podbaba – Suchdol navazuje zvýšenou niveletu trati Podbaba – Suchdol minimálním 
obloukem R=30 m a p echází šikmo p es plavební kanál s nasm rováním osy mostu na objekt 
„z íceniny Baba“. Za plavebním kanálem most dosedá na špi ku Císa ského ostrova v míst  mezi 
sedimenta ními nádržemi a provozními objekty Ú OV. Zde se stá í obloukem R=150 m do sm ru 
s osou mí ící na objekt usedlosti Sklená ka a mostní objekt p ekra uje hlavní tok Vltavy.  
Na pravém b ehu je trasa situována na rozhraní mezi servisním areálem ZOO a školní zahradou 

eské zem lské univerzity. Zde je po ítáno s umíst ním zastávky Podho í. 
ístup p ších a cyklist  na most je ešen v prostoru ul. Podbabské šroubovicovou rampou, 

navazující na v tev cyklotrasy p es areál Vodohospodá ského ústavu (+ p ípadn  i schodišt m). 
ší trojramennou rampou je zp ístupn n i prostor ostrova a na pravém b ehu navazuje na most 

cesta (rampa) západním sm rem na pob ežní rekrea ní p ší a cyklistickou stezku i na prostor ulic 
Pod Hrachovkou a Podho í. P edpokládá se také možnost vazby zastávky a p ších tras na 

ípadný severozápadní vstup do areálu ZOO, detailní ešení však p ekra uje rámec této studie a 
je proto pouze nazna eno. 
S ohledem na návaznosti a provozní podmínky byla jako základní zvolena varianta jednostranné 

ší a cyklistické mostní komunikace, lze však ešit alternativn  i oboustrann . 

Technické podmínky 
Podélný profil TT p es Vltavu je pod ízen obecným podmínkám pro konstrukci mostu. Je 
respektován požadavek zadavatele na dodržení umíst ní nosné konstrukce 1 m nad hladinou 
Q2002. Navrhovaná niveleta TT je vztažena ke konstrukci s horní mostovkou, jist  lze p ipustit i 
konstruk ní návrh s mostovkou spodní, i mezilehlou. Studií uvažovaná niveleta TT nad Vltavou 
tedy nemusí být fixní, dává pouze výchozí podmínky pro prov ení návazností na obou vltavských 

ezích. Návrh výškového polygonu je s p ihlédnutím k standardním požadavk m na zajišt ní 
odvodn ní ve spádu 0,5%. 
Pro stavební výšku konstrukce platí komentá  k trase TT v úseku Vodohospodá ský ústav – 
Roztocká. Ve studijním rozpracování mostu lze jist  jeho parametry optimalizovat. Nejd íve však je 
pot ebné shromáždit všechny podmínky a požadavky a to nejen provozní a stavebn  technické, 
neopominutelným hlediskem bude nesporn  i hodnocení krajiná ské. 
Otázka ší kového ešení mostu je také otev ená. M l by být dimenzován tak, aby umožnil i pr jezd 
vozidel záchranné služby a Policie (ší ka 3,5 m). S tím souvisí i uspo ádání p edpolí, zejména na 
levob ežní stran , kde jsou pom ry pro vyvinutí sjízdné rampy pro vozidla z tramvajového t lesa 
stísn jší. Ší kové uspo ádání mostovky tedy studie nedefinuje, napln ní požadavk  vyplývajících 
ze sdružené funkce mostu úzce souvisí i s volbou celkové statické a architektonické koncepce. 

4.2.2 Úsek Podho í – Bohnice 
Popis  
Trasa TT je v zastávce Podho í vedena soub žn  s ú elovou komunikací servisního areálu ZOO. 
Za zastávkou Podho í se otá í k severu a za portálem situovaným ješt  p ed k ížením s ulicí Pod 
Hrachovkou, bez kontaktu s oblastí severního vstupu ZOO a Botanickou zahradou, pokra uje 
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raženým tunelem délky cca 1 100 m p ímo do Bohnic. Esovité vedení trasy je zd vodn no 
požadavkem na udržení celé trasy v podzemí, bez úsek  s výchozem na terén. 
Tunel vyús uje na terén v ulici Mazurské t sn  p ed k ižovatkou s ulicí Svídnickou. Se zastávkou je 
po ítáno v Mazurské p ed obchodním centrem mezi k ižovatkami s ulicemi Pomo anská a Lodžská. 
V podélném profilu existuje i pr kaz návaznosti k vyúst ní tunelu na ulici K Pazderkám s orientací 
na pokra ování tzv. severní tramvajové tangenty ke Kobyliskému nám stí. 

Technické podmínky 
Rámcové zadání ov ovací studie nedává pro podrobn jší úvahy o uspo ádání, resp. 
technologických variantách provád ní inženýrských objekt  prostor. Jejich rozsah neur ují pouze 
morfologické podmínky, ale i další požadavky na ochranu území a nároky provozní. Úsek Podho í – 
Bohnice (Mazurská, resp. K Pazderkám) je charakteristický vysokým podílem podzemních ástí. 
Budou to tunely ražené, z malé ásti budou v technologiích tunel  hloubených. V p echodových 
úsecích p jde o konstrukce specifické, jejich definice p esahuje rámec ov ovací studie. 

5. ZÁV R 
edkládaný istopis studie dokladuje jedno vybrané výsledné ešení. Vzniklo sestavením z návrh  

jednotlivých úsek , tak jak jsou v posloupnosti po jednotném stani ení trasy ve zpráv  popisovány. 
S odkazem na dva vydané koncepty studie je zjevné, že pro každý z úsek  byla prov ována ada 
variant, resp. díl ích subvariant. P i jejich vyhodnocení p i výb ru výsledné varianty se vycházelo 
z ady pohled , a  objektivních nebo pocitových, z interních diskuzí u objednatele, ze záv  z 
projednávání jak v harmonogramu zpracování studie tak probíhajících mimo zhotovitele, 
zohled ovala se hlediska urbanistická, krajiná ská, technická a dílem i ekonomická, v úvahu byly 
brány názory budoucího provozovatele tramvajové trat  a v neposlední ad  se p ihlíželo 
k majetkovým vztah m a k pr chodnosti pro projednatelnost s rozhodujícími dot enými subjekty. 

Kombinaci pro sestavení výsledné varianty ur il objednatel. Stalo se tak p i záv re ném projednání 
studie dne 28.11.2016. 

Praha, prosinec 2016 

 Ing. Aleš Merta, PUDIS a.s 

 Ing. arch. Klement Valouch, VHE a spol. s.r.o. 


