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V roce 2007  vznikl  v rámci  společných  aktivit URM, DP Praha  a ROPIDu pro potřeby nového územního 
plánu hl. m. Prahy programový dokument  „Praha kolejová“, který určil  směřování  rozvoje  sítě veřejné 
dopravy  v Praze a  stal  se  východiskem pro  zpracování nového územního plánu.  Lze  konstatovat,  že na 
základě projednání konceptu tohoto plánu,  i přes změny v hospodářské a politické situaci,  jsou principy 
tohoto programu stále platné. 
 
S ohledem  na  výsledky  projednávání  konceptu  nového ÚP,  stále  tíživější  situaci  z hlediska  dostupných 
investičních  prostředků  na  stavby  dopravní  infrastruktury  a  relativní  dostatek  tramvajového  vozového 
parku  DP,  je  účelné  aktualizovat  seznam  potenciálních  záměrů  výstavby  tramvajových  tratí  v Praze  a 
stanovit priority z hlediska pořadí výstavby, a to  i s ohledem na možnosti čerpání prostředků z fondů EU 
pro období 2014 – 2020.  
 
Následující tabulka vychází ze záměrů projednávaných v konceptu nového ÚP a z pracovní verze přehledu 
doporučených záměrů HMP v oblasti dopravy pro financování z fondů EU na léta 2014 – 2020.  
 
V   tabulce  č.  1  je  na  základě  diskuze mezi  URM,  DP  Praha  a  ROPID  uveden  seznam  záměrů  rozvoje 
tramvajových  tratí  v Praze,  které  jsou  doporučeny  ke  sledování  jako  prioritní.  Stav  v konceptu  ÚP  je 
uveden s ohledem na znalost výsledků projednávání tohoto ÚP. 
 
V tabulce  č.  2  jsou  pak  ostatní  rozvojové  záměry,  vycházející  z materiálu  Praha  kolejová  a  konceptu 
nového ÚP.  
 
V materiálu  jsou  dále  shrnuty momentální  požadavky  na  financování  z  rozpočtu  HMP,  a  to  převzaté 
z materiálu DP HMP,  zpracovávaného pro MHMP  jako až 10‐ti  letý výhled, verze odevzdané v loňském 
roce pro r. 2013 s výhledem do roku 2023.  
 
K odhadu  investičních nákladů  vybraných  tramvajových  tratí  (doporučených prioritně  k další přípravě) 
nechal  URM  zpracovat  studii  (zhotovitel  Dopravní  a  inženýrské  projekty,  spol.  s  r.  o.),  jež  obsahuje 
finanční propočet odborného odhadu  investičních nákladů. Propočet byl stanoven na základě znalostí o 
navržených trasách, stavebním provedení a vyvolaných investicích, a to na podkladě projektových  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dokumentací  jednotlivých akcí, které  zpracovatel dle potřeby upravil a doplnil. V  tomto materiálu  jsou 
prezentovány souhrnné údaje. Podrobné propočty a metodika (mj. kalkulované a nekalkulované položky) 
jsou k dispozici na URM. Propočty uvažují jednotně cenovou úroveň roku 2012. 
 
V odstavcích provozní parametry (zprac. ROPID) jsou hodnoty provozních nákladů na cenové úrovni roku 
2012. 

 
 
 
 

 

Vysvětlivky k tabulkové části: 

XXXX  tramvajová trať je součástí vymezené celoměstsky významné tratě tzv. tangenty 

OS  ověřovací studie (zpravidla jako podklad pro ÚP) 

DÚR  dokumentace pro územní rozhodnutí (eventuelně ve fázi zpracování) 

TSP 
technickoekonomická prověřovací studie, případně dokument obsahující odhad investičních a 
provozních nákladů, technické ověření a územně‐plánovací podklady 

*  dokument nevyužitelný nebo jen zčásti použitelný v současné době 

(ano)  v územním plánu vymezena pouze územní rezervou 

změna  na trať je pořizována změna ÚP 
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      Tabulka č. 1: Doporučené prioritní rozvojové záměry 

ID  Tramvajová trať 
V  ÚP 

/konceptu ÚP 

Stupeň 
prověření 
záměru 

Náhrada 
za bus 

Sy
st
ém

ov
ý 

př
ín
os
 

Zk
va
lit
ně

ní
 

ob
sl
uh

y 

Hlavní přínosy  Hlavní problémy 

1  Divoká Šárka – Dědinská  ano/ano  TSP 2011  f    f 

 redukce autobusové dopravy 
 zkvalitnění obsluhy sídliště Dědina 
 vazba na stanici metra A Veleslavín 

 

2  Nádraží Podbaba – Suchdol  ne/(ano)  TSP*  f    f 

 výrazná redukce velmi intenzivní autobusové 
dopravy 

  zásadní uvolnění Vítězné náměstí od busů 

 průchod lokalitou NATURA 2000 Kaňon Vltavy u Sedlce 
(konstatován významný negativní vliv) 

 nemožnost nalezení alternativní stopy v území 

3  Zlíchov – Dvorce (Dvorecký most)  ano+změna 
/ano 

TSP    f   
 provázání tratí na obou březích, 
 zvýšení variability vedení linek,  
 součástí tzv. jižní tangenty Smíchov ‐ Pankrác 

 investiční náročnost (nový most přes Vltavu), 
 rozporné názory na funkci mostu 

4 

Václavské náměstí 

Jindřišská/Vodičkova – 
Vinohradská/Škrétova 

ne/ano  OS   f  f 

 zlepšení dopravní dostupnosti centrální částí 
města 

 odlehčení přetěžovaného úseku linky A metra 
 umožnění variabilnějšího linkového vedení 

tramvajového provozu a nové alternativy 
linkového vedení 

 koncentrace tramvajového provozu v ul. Jindřišské a 
Vodičkově 

 vzhled trolejového vedení  
 garáže na Václavském nám., přeložky sítí 

5  Na Florenci  ne/ano  OS    f   
 zásadní zlepšení manipulačních možností 

tramvají v centru  
 předpoklad zrušení smyčky Těšnov 

 koordinace s rekonstrukcí ulice Na Florenci a 
připravovanou zástavbou 

6  Kobylisy – Bohnice  ano/ano  DÚR*  f    f 

 výrazná redukce intenzivní autobusové dopravy, 
vazba na metro C Kobylisy a provázání Bohnic na 
ostatní síť 

 komplikovaný průchod Kobyliským náměstím,  
 odmítavý postoj MČ,  
 potenciální odpor obyvatel sídliště 

7  Na Veselí – Pankrác – Budějovická  ne/ano  TSP      f 

 vytvoření účelné vazby na metro C (D), 
  alternativní doprava při výpadku metra, 
  obsluha nákupních center 

 koordinace s dopravním řešením Pankráce, 
  zásahy do zeleně a parkovacích stání 

8  Budějovická – Dvorce  ne/ano  TSP  f  f   
 součástí tzv. jižní tangenty Smíchov – Pankrác 
 odlehčení přetíženému úseku TT  Palackého 

náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova 

 podmíněnost realizací TT  Na Veselí – Budějovická 
 náhrada zrušených parkovacích stání pomocí 

hromadných garáží v ul. Budějovická a na Dvorcích 

9  Chodovská – Spořilov – Opatov – Háje  ne/ano  OS  f  f  f 

 zlepšení obsluhy Jižního města,  
 snížení zatížení trasy C,  
 založení tangenty na Vršovice, Žižkov 

 vazba na řešení Spořilovské (otázka zakrytí), 
 plného významu nabude až propojením na Vršovickou 
 dořešení průchodu Opatovem 

10  smyčka Depo Hostivař  změna/ano  OS    f   
 zkvalitnění přestupních vazeb mezi metrem a 

tramvají 
 přesun smyčky ke stanici metra a terminálu BUS 

 Koordinace se záměrem výstavby objektového 
parkoviště P+R 

11  Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec  ano/ano  DÚR      f 
 zajištění kvalitní obsluhy rozvojového území 

(podmínka stanovená ÚP) 

 výstavba trati není řešením dopravních problémů 
Prahy, 

 vytváří předpoklady pro developerskou činnost. 
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ID  Tramvajová trať 
V  ÚP 

/konceptu ÚP 

Stupeň 
prověření 
záměru 

Náhrada 
za bus 

Sy
st
ém

ov
ý 

př
ín
os
 

Zk
va
lit
ně

ní
 

ob
sl
uh

y 

Hlavní přínosy  Hlavní problémy 

12  Sídliště Modřany – Libuš  ano /ano  TSP      f 
 Provázání tramvajové tratě na metro D 
 Zkvalitnění dopravní obsluhy Libuše 

 podmíněnost realizací trasy D 

13  Počernická  ano/(ano)  TSP  f       redukce autobusové dopravy 
 koordinace s náročnou rekonstrukcí velkých káranských 

vodovodních řadů 
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       Tabulka č. 2: Ostatní rozvojové záměry 
   

Tramvajová trať  V  ÚP / konceptu ÚP  Stupeň prověření záměru 

nové tramvajové tratě Holešovice – Bubny‐Zátory  ne/ano  OS 

podjezd žel. zastávky Zahradní Město a nová smyčka Ždánická  změna/ano  OS 

Vlastina – Nádraží Ruzyně  ne/ano  TSP 

Opletalova  ne/ano   

Eden – Bohdalec – Chodovská (Spořilov)  ne/ano  OS 

Budějovická – Dvorce  ne/ano  TSP 

Dědinská – Dlouhá Míle – Terminál Jih  ano/ano  TSP 

Olšanská (Jana Želivského) – Sídliště Habrová (Jarov)  změna/ano  OS 

Ústřední dílny DP – Průmyslová – Kutnohorská – rozvojové území Štěrboholy  ne/ano  OS 

Budějovická – Vyskočilova – Michle (U Plynárny)  ne/ano  OS 

Vršovická – Litevská – Želivského (přes areál FN Královské Vinohrady)  ne/ano  OS 

Nádraží Hostivař – Dolní Měcholupy – Štěrboholy  ne/ano  OS 

Opatov – VŠ koleje JM (Volha)  ne/ano  OS 

(Nádraží Podbaba – ) Lysolaje – Troja  ne/(ano)  OS 

Nádraží Modřany – Komořany  ne/(ano)  OS 

Kukulova  ne/ano  OS* 

Bílá Hora – Sídliště Řepy  ne/(ano)  OS* 

Sídliště Habrová (Jarov) – Malešice – Depo Hostivař  ne/(ano)  částečně OS 

Rozvojové území Štěrboholy – rozvojové území Dubeč  ne/(ano)  OS* 

Nádraží Hostivař – Hornoměcholupská – Petrovice – Háje  ne/(ano)  OS 
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KATALOGOVÉ LISTY 

DOPORUČENÝCH PRIORITNÍCH  

TRAMVAJOVÝCH TRATÍ
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  1 |  Divoká Šárka – Dědinská 
 
TT je vedena od stávající tramvajové smyčky Divoká Šárka ul. Evropskou a následně ul. Vlastinou ke 
křižovatce s ul. Drnovskou, dále pokračuje v bočním souběhu s touto ulicí po úroveň křižovatky 
s ul. Dědinskou, kde je ukončena smyčkou (v jejímž prostoru je umísťována měnírna). TT má celkovou délku 

cca  2,1 km, s 5 páry zastávek. Jde o všeobecně realizačně preferovanou první etapu. 
 

| Hlavní přínosy 
o zkvalitnění dopravní obsluhy sídliště Na Dědině 
o napojení dané části města na systém městské kolejové dopravy 
o redukce autobusové dopravy, s odpovídajícími přínosy v oblasti životního prostředí 
o vytvoření etapových předpokladů k budoucímu tramvajovému napojení dopravního terminálu 

Dlouhá Míle, letištního Terminálu 3 a připravované rozsáhlé zástavby v jeho předpolí (Prague Airport 
Park) 

 

| Územně‐plánovací příprava 
o Od stávající konečné stanice Divoká Šárka do sídliště Na Dědině JE v platném ÚP SÚ HMP. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Záměr je i ve své aktuální podobě, vyplývající ze studijního prověření 2011 (s korekcí umístění 

tramvajové smyčky) v souladu s předpoklady územního plánu. Z hlediska územně plánovací 

dokumentace je tudíž TT Divoká Šárka – Sídliště Dědina (Dědinská) REALIZOVATELNÁ. 
Pro dílčí úsek TT (po křižovatku ul. Vlastina/Drnovská) byla nařízením hlavního města Prahy 
č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášena stavební uzávěra . 

o K dispozici je podrobná projednaná ověřovací studie; využitelná jako podklad pro zadání DÚR. 
 

| Termíny a financování 
TT je realizovatelná v blízkém časovém horizontu, v závislosti na dokončení přípravy a zajištění financování, 
s možností  zahájení  realizace  v  roce  2013,  event.  2014.  V  požadavcích  na  financování  z  rozpočtu  HMP 
(výhled) bylo uplatněno 0,67 mld. Kč na období 2012–2015. Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů 

EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace v období  2014–2015. 
 
  Celkové náklady bez DPH mil. Kč  DPH 20% mil. Kč  Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Divoká Šárka – Dědinská  
(bez vyvolané investice)  703,64 140,73 844,37
Vyvolaná investice: 
křiž. se SSZ Evropská ‐ Navigátorů  25,31 5,06 30,37
Základní stav – vč. vyvolané 
investice  728,95 145,79 874,74
 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8‐10‐8) 
s celotýdenním rozsahem provozu. Roční nárůst provozních nákladů činí cca 21,9 mil. Kč. V rámci 
autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 32 mil. Kč.  
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2 |  Nádraží Podbaba – Suchdol 
 

TT navazuje na již realizované prodloužení TT v ul. Podbabské k budoucí zastávce Praha‐Podbaba. Je vedena 
ve směru do Suchdola, nejprve při železniční trati, následně vystoupá do stopy při ul. Kamýcké, přechází do 
její středové části a po průchodu celým územím MČ Suchdol je ukončena smyčkou v prostoru Výhledy. Zde 
vzniká koncový přestupní terminál, přestup na autobusovou dopravu a parkoviště P+R . Vzhledem ke složité 
konfiguraci terénu je ve značné míře využito náročného technického řešení tratě, délka úseku se 

7 zastávkami činí cca 4,48 km. 
 

| Hlavní přínosy 
o zkvalitnění dopravní obsluhy území Suchdola 
o napojení dané části města na systém městské kolejové dopravy 
o spolehlivé a kapacitní obsloužení ČZU v Suchdole, které nelze jinak efektivně dále řešit 
o výrazná redukce autobusové dopravy, s odpovídajícími přínosy v oblasti životního prostředí a 

vymístění autobusové dopravy z centra Dejvic 
o podchycení autobusové a automobilové dopravy v okrajové části města 
o vytvoření etapových předpokladů pro eventuální realizaci TT Dejvice – Bohnice 

 

| Územně‐plánovací příprava 
o Dřívější snaha o zařazení záměru do stávajícího ÚP SÚ HMP změnou Z 1870/07 se týkala již 

překonané tunelové varianty. 
o V preferované podobě záměr včleněn do konceptu nového ÚP HMP. 

o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 
vytvořeny podmínky. 

o Zpracováno „Posouzení vlivu tramvajové trati Podbaba – Suchdol na evropsky významnou lokalitu 
soustavy NATURA 2000 Kaňon Vltavy u Sedlce“ – výsledky konstatují významný negativní vliv záměru 

– záměr je v preferované stopě dle konceptu ÚP prakticky nerealizovatelný. 
 

| Termíny a financování 
Vyplyne z  časových vazeb na zohlednění záměru v územně‐plánovací dokumentaci  (podmínka pro podání 
žádosti o územní rozhodnutí).  
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 2, 35 mld. Kč na období 2015–2019.  
Podklady,  týkající  se  nárokování  dotace  z  fondů  EU,  event.  ze  SR  ČR,  vycházejí  z  předpokladu  realizace 

v období 2016–2019. 
 
  Celkové náklady bez DPH mil. Kč  DPH 20% mil. Kč  Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Nádraží Podbaba – Suchdol  
(základní stav – bez nutné 
související investice) 

1 646,00 329,20 1 975,20
Nezbytná související investice: 
přeložky inž. sítí PO 518 (SOKP)  41,52 8,30 49,82
Nádraží Podbaba – Suchdol  
(vč. související investice)  1 687,52 337,50 2 025,03

 
 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz jedné tramvajové linky typu 2xT v polovičních intervalech (4‐5‐4) s celotýdenním 
rozsahem provozu a jedné tramvajové linky typu 2xT ve standardních intervalech (8‐10‐8) s rozsahem 
provozu pouze v pracovních dnech. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 65,0 mil. 
Kč. V rámci autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 50,5 mil. Kč.  
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3 |  Zlíchov – Dvorce (Dvorecký most) 
 
Mostní propojení s TT, s napojením do stávající sítě TT v ul. Na Zlíchově a na Podolském nábřeží. Aktuálně je 
sledován šikmý most, lokalizovaný mimo areál Žlutých lázní a severně od ul. Jeremenkovy, nikoli ve vstřícné 

pozici k ní. Na daném tramvajovém propojení o celkové délce 0,8 km je umísťován jeden pár zastávek. 
 

| Hlavní přínosy 
o dopravně významné propojení tramvajových tratí na obou březích Vltavy 
o most je klíčovou částí cílového propojení pankrácké plošiny se Smíchovem a trasou metra B, tzv. jižní 

tramvajové tangenty 
o výrazné zvýšení variability linkového vedení, rozsahu manipulačních možností i předpokladů k řešení 

mimořádných provozních situací 
 

| Územně‐plánovací příprava 
o V platném ÚP SÚ HMP je zařazena již překonaná forma kolmého sdruženého mostu, navazujícího na 

ul. Jeremenkovu, nové řešení mostu v něm bude zohledněno pořizovanou změnou Z 2710/00. 
o V preferované podobě záměr včleněn do konceptu nového ÚP HMP. 
o K dispozici je podrobná ověřovací studie DIPRO, spol. s r.o. (12/2007), zpracovaná dle zadání Útvaru 

rozvoje HMP. 
o Stavební uzávěrou pro trasy městské kolejové dopravy (nařízení hlavního města Prahy č.14/2001 

Sb. hl. m. Prahy), je pokryta pouze původní varianta kolmého mostu. 
 

| Termíny a financování 
Vyplyne  z  časových vazeb na  termín  zohlednění  záměru v územně‐plánovací dokumentaci  (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí).  
V požadavcích na  financování z  rozpočtu HMP  (výhled) bylo uplatněno 0,4 mld. Kč na období 2015–2018 
(pozn.:  nárokování  bude  upraveno  při  aktualizaci  dokumentu  za  rok).  Podklady,  týkající  se  nárokování 

dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace v období 2016–2018. 
 
  Celkové náklady bez DPH mil. Kč  DPH 20% mil. Kč  Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Zlíchov – Dvorce (Dvorecký most)  
var. s jízdními pruhy  990,08 198,02 1 188,10
Zlíchov – Dvorce (Dvorecký most)  
var. bez jízdních pruhů  859,99 172,00 1 031,98

 

| Provozní parametry 
Předpokládá se reorganizace provozu tramvajových a autobusových linek v oblasti. Lze očekávat zavedení 
linky typu 2xT v trase Sídliště Modřany –  Smíchovské nádraží se standardními intervaly (8‐10‐8) s 
celotýdenním rozsahem provozu. V autobusové dopravě dojde ke zkrácení linky 253 do trasy Nádraží Braník 
– Na Beránku a k omezení parametrů ‐ intervaly v PD 6‐15‐7,5. Dále dojde ke zrušení úseku linky 118 Dvorce 
– Smíchovské nádraží. Roční úspora v autobusové dopravě činí 28 mil Kč a roční nárůst v tramvajové 
dopravě činí 36 mil. Kč. 
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4 |  Václavské náměstí 
 
TT  je  vedena  od  křižovatky  ul.  Vinohradská/Legerova/Škrétova  mezi  budovami  Národního  muzea  přes 
křižovatku Wilsonova/Mezibranská  na  Václavské  nám.  v aktuálně  prosazovaném  pojetí  záměru  do  jeho 
‚horní‘  poloviny,  tj.  ke  křiž.  Jindřišská/Vodičkova.  Předpokládá  se  umístění  dvou  párů  zastávek  a  délka 

tramvajové novostavby činí cca 0,67 km. 
 

| Hlavní přínosy 
o zlepšení dopravní dostupnosti centrálních částí města, prvořadě z hlediska cest na krátké vzdálenosti 
o celkové oživení prostoru Václavského nám. o funkci sloužící místním lidem na jejich cestách 
o razantní zlepšení podmínek na stávajících kritických (přetížených) úsecích tramvajové sítě, především 

odlehčení silně zatížené tramvajové tratě v Ječné ulici a uzlu na Karlově náměstí, a dále odlehčení 
přetěžovaného úseku linky A metra mezi stanicemi Muzeum a Můstek 

o významné zlepšení vazby mezi metrem a povrchovou dopravu v uzlu Muzeum 
o nárůst předpokladů pro variabilitu linkového vedení pravidelného tramvajového provozu 

 

| Územně‐plánovací příprava 
o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 

vytvořeny podmínky. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Příprava akce koncepčně souvisí s řešením prostoru okolo Národního muzea v souvislosti 

s humanizací tzv. Severojižní magistrály. 
 

| Termíny a financování 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 0,49 mld. Kč na období 2017–
2018. 
 
  Celkové náklady bez DPH mil. Kč  DPH 20% mil. Kč  Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Václavské náměstí   342,95 68,59 411,53
 
 
 
K problematice návratu tramvají na Václavské náměstí vypracoval Útvar rozvoje HMP  v květnu 2012 

podrobnější SAMOSTATNÝ MATERIÁL ve spolupráci s DP HMP a ROPID. Ten představuje 
shrnutí základních argumentů k záměru a slouží jako podklad k diskuzi o zahájení pořizování změny platného 
územního plánu. 
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5 | Na Florenci 

 
TT délky 0,53 km, vedená ul. Na Florenci od křižovatky ul. Na Florenci/Na Poříčí/Těšnov/Sokolovská po 
křižovatku ul. Na Florenci/Havlíčkova, případně se dvěma páry tramvajových zastávek. 
 

| Hlavní přínosy 
o zásadní zlepšení manipulačních možností pro tramvajovou dopravu v centrální části Prahy 
o řešení mimořádných situací  
o umožnění vzniku případné např. polookružní linky v centrální části města 
o vytvoření předpokladů pro zrušení tramvajové smyčky Těšnov, která má pouze jednostranné 

napojení 
 

| Územně-plánovací příprava 
o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 

vytvořeny podmínky. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Probíhá realizace záměru Florentinum a projednání změny ÚP pro Masarykovo nádraží  Z 2001/00  – 

potřeba zohlednit v podrobnějších projektech uspořádání profilu ulice; TT by neměla sloužit jako 
smyčka pro odstavování souprav (!) 

 

| Termíny a realizace 
Vyplyne z časových vazeb na termín zohlednění záměru v územně-plánovací dokumentaci (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí).  

V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 0,3 mld. Kč na období 2015–
2016. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Na Florenci 365,45 73,09 438,54 
 

| Provozní parametry 
Nepředpokládají se zásadní změny dopravních výkonů. Nová TT ovšem umožní rozšíření operativních 
možností tramvajového provozu v centru města a vzhledem k očekávanému rozvoji TT v okrajkových 
částech města umožní ukončení některé z tramvajových linek směřující do centra.  
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6 | Kobylisy – Bohnice 

 
TT je vedena z oblasti Kobyliského náměstí ul. Čimickou; ve vlastním sídlišti Bohnice je trasována převážně 
na samostatném tělese komunikacemi Ústavní, Lodžská, Zhořelecká a K Pazderkám. Předpokládalo se 
ukončení dvěma tramvajovými smyčkami v ul. Zhořelecké a Mazurská, v místech stávajících autobusových 

obratišť. V aktuálním pojetí má TT délku cca 5,5 km, s 13 páry zastávek. 
 

| Hlavní přínosy 
o kvalitní dopravní obsluha kapacitního sídliště Bohnice kolejovou veřejnou dopravou 
o významná redukce autobusové dopravy (úspora autobusů, snížení ekologické zátěže území) 
o zajištění kapacitní kolejové návazné dopravy ke stanici metra Kobylisy, provázání tramvajových tratí 

s vytvořením přímých dopravních vazeb na Libeň, Vysočany i centrální části města 
o TT je klíčovou součástí cílového propojení MČ Praha 6 a Praha 8, tzv. severní tramvajové tangenty 

 

| Územně-plánovací příprava 
o JE v platném ÚP SÚ HMP. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o TT byla v r. 1998 vyprojektována v úrovni DÚR; stavba trasy IV. C1 metra v oblasti Kobyliského 

náměstí však nakonec nebyla koordinována s projektem TT. 
o Průchod TT Kobyliským náměstím byl studijně ověřen v r. 2007 –  indikovány nezbytné demolice 

nárožních domů na křižovatce ul. Uzavřená x Trojská, stavební zásahy do vestibulu metra, 
doporučena var. C  ze studie zpracované dle  zadání  Útvaru rozvoje HMP D-PLUS projektová a 
inženýrská a.s.  

o Záměr nepodporuje MČ Praha 8. 

o TT je OBTÍŽNĚ PROSADITELNÁ v záborech uliční zeleně – kácení stromořadí a 
umístěním smyček v zástavbě sídliště. 

 

| Termíny a financování 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 3,4 mld. Kč na období 2014–2019. 
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace 

v období 2015–2019. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Kobylisy – Bohnice 2 053,49 410,70  2 464,19 
 

| Provozní parametry 
V severní větvi se předpokládá provoz jedné tramvajové linky typu 2xT v polovičních intervalech (4-5-4) 
s celotýdenním rozsahem provozu a jedné tramvajové linky typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) 
s provozem pouze v pracovních dnech. V jižní větvi se předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 
2xT ve standardních intervalech (8-10-8) s celotýdenním rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční 
nárůst provozních nákladů cca 96,2 mil. Kč. V rámci autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 72 mil. Kč. 
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7 | Na Veselí – Pankrác – Budějovická 

 
TT je vedena v ose ul. Na Pankráci a Budějovická. Na stávající síť tramvajových tratí se napojuje v křižovatce 
ul. Na Pankráci/Na Veselí a je ukončena za křižovatkou ul. Budějovická/Olbrachtova/Vyskočilova, kde bude 

obrat řešen v kusých kolejích (s kolejovým přejezdem). Délka TT se třemi páry zastávek činí cca 1,5 km. 
Jako součást TT je předběžně předpokládána výstavba podchodu pod ul. Na Pankráci, propojujícího obě 
nástupiště tramvajové zastávky Pankrác s přilehlou zástavbou a vestibuly stanic metra Pankrác C/D. 
 

| Hlavní přínosy 
o výrazné zkvalitnění dopravní obsluhy území Pankráce prvořadě z hlediska místních vztahů 
o vytvoření systémové vazby tramvajové dopravy na metro (trasy C, D) – stávající ukončení k Vozovně 

Pankrác nedosahuje přilehlého centra území MČ a budoucí přestupní stanice dvou tras metra   
o je úvodní etapou uvažovaného tramvajového propojení Na Veselí –  Pankrác –  Dvorce –  Zlíchov 

 

| Územně-plánovací příprava 
o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 

vytvořeny podmínky. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Snaha o včlenění předmětné TT  do stávajícího ÚP SÚ HMP formou jeho změny Z1875/07  byla 

v minulosti neúspěšná vzhledem k negativnímu stanovisku Hygienické správy HMP – s ohledem na 
projednávání nového ÚP se však již  možnost prosazení záměru jeví relativně příznivě. 

o Komplexně je záměr prověřen dle zadání Útvaru rozvoje HMP studií DIPRO, spol. s.r.o. (12/2007), 
jako součást celkového propojení Pankrác – Zlíchov. 

o Dílčí část TT Na Veselí – Pankrác (včetně podchodu u tramvajové zastávky Pankrác) byla samostatně 
nově prověřena studií Metroprojektu Praha, a. s. (12/2011). 

 

| Termíny a financování 
Vyplyne z časových vazeb na termín zohlednění záměru v územně-plánovací dokumentaci (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí). 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo na období do roku 2017 uplatněno 0,8 mld. Kč. 
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace 

v období 2015–2017 (rozsah TT Na Veselí – Pankrác – Budějovická). 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Na Veselí – Pankrác   
(první etapa záměru) 369,53 73,91 443,44 
Pankrác – Budějovická  
(základní stav – bez související 
investice) 

334,47 66,89 401,36 
Prověřovaná související investice: 
podzemní garáže Budějovická 386,19 77,24 463,42 
Pankrác – Budějovická  
(vč. související investice) 720,65 144,13 864,78 

 
 
 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) 
s celotýdenním rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 
16,2 mil. Kč.  
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8 | Budějovická – Dvorce 

 
TT je v jako samostatná akce uvedena v seznamu především z důvodu předpokládané nutnosti etapizace 

výstavby komplexního propojení Pankrác – Smíchov. Je podmíněna předchozí 
realizací  TT Na Veselí – Pankrác – Budějovická (8). 
TT je vedena v ose Olbrachtova a Jeremenkova od stanice metra Budějovická, kde by navazovala na 
předchozí etapový úsek TT Na Veselí – Pankrác – Budějovická, po křižovatku s ulicí Modřanská/Podolské 
nábř. do prostoru Dvorců, kde se napojuje na stávající síť TT. Při ul. Na Strži zprostředkovává vazbu na 

budoucí stanici trasy D metra Olbrachtova. Daný úsek má délku cca 2,7 km a zahrnuje 7 párů zastávek. 
 

| Hlavní přínosy 
o vytvoření předpokladů k určitému snížení zátěží na lince C metra a ke vzniku nových dopravních 

vazeb – odlehčení přetíženému úseku TT  Palackého náměstí – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova 
o je součástí zásadního tramvajového propojení, tzv. jižní tramvajové tangenty, která nově zaručí 

přímé dopravní vazby pankrácké pláně s územím Smíchova a trasou B metra 
o vytvoření kvalitní dopravní obsluhy dotčeného území včetně vytvoření systémových vazeb na trasy 

metra C a D 
o náhrada autobusové dopravy ekologicky přijatelnější elektrickou trakcí  

 

| Územně-plánovací příprava 
o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 

vytvořeny podmínky. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Příprava akce dospěla pouze do úrovně několika studijních prověření, nejnověji je komplexně záměr 

prověřen dle zadání Útvaru rozvoje HMP studií DIPRO, spol. s.r.o. (12/2007), jako součást celkového 
propojení Pankrác – Zlíchov. 

 

| Termíny a financování 
Vyplyne z časových vazeb na termín zohlednění záměru v územně-plánovací dokumentaci (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí). 

V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 1,3 mld. Kč na období 2016–
2019. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Budějovická – Dvorce  
(základní stav) 739,35 147,87 887,22 
Prověřovaná související investice: 
podzemní garáže Dvorce  181,46 36,29 217,74 
Budějovická – Dvorce  
(vč. související investice) 920,80 184,16 1 104,96 

 
 
 
 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) 
s celotýdenním rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 27,5 mil. 
Kč. V rámci autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 8,6 mil. Kč. 
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9 | Chodovská – Spořilov – Opatov – Háje 

 
Tato TT je možnou první etapou tzv. východní tramvajové tangenty; bez navazujících úseků však představuje 
jen kvalitativní náhradu obsluhy Jižního města a jeho napojení na tramvajovou síť v Praze s omezenými 
možnostmi vzniku nových atraktivních systémových vazeb. Etapa navazuje na TT v Chodovské ul. a 
pokračuje jižním směrem, kde se předpokládá poměrně stavebně náročné vystoupání na zakrytí Spořilovské 
spojky. Po  překonání křižovatky ul. Senohrabská a Klapálkova je dosažena úroveň ul. Türkovy, při jejíž 
severní hraně TT pokračuje k Litochlebskému nám. V aktuálně preferovaném pojetí dále TT úrovňově 
překonává Litochlebské nám. a je vedena středem ul. Chilské ke stanici metra Opatov (původní řešení 
vycházelo z bočního souběhu s Chilskou). Následuje pokračování v ul. Opatovské, s ukončením smyčkou 

v prostoru stávajícího obratiště BUS Jižní Město. TT s 13 páry zastávek má délku cca 6,5 km. 
V rámci záměru se předpokládá zrušení stávající tramvajové smyčky Spořilov nebo její ponechání pro 
manipulace do doby vzniku náhrady v řešené oblasti v podobě redukované smyčky, umístěné při křižovatce 
ul. Záběhlické s novým propojením na ul. Chodovskou, do níž bude výhledově přivedena i TT ze směru 
Vršovice, Slatiny. 
 

| Hlavní přínosy 
o zlepšení dopravní obsluhy Jižního Města a jeho navázání na síť tramvajové dopravy v Praze 
o podstatná redukce autobusové dopravy (ekologické přínosy)   
o vytvoření předpokladů k určitému snížení zátěží na lince C metra a ke vzniku nových dopravních 

vazeb 
o je součástí zásadního tramvajového propojení, tzv. východní tramvajové tangenty, která nově zaručí 

přímé dopravní vazby ve směru Vršovice, Žižkov a dále do severních částí města 
 

| Územně-plánovací příprava 
o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím NEJSOU pro realizaci záměru 

vytvořeny podmínky. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Pro záměr již bylo rozhodnuto o uplatnění podnětu do vlny celoměstsky významných změn ÚP a 

připravuje se zpracování studie, aktualizující dříve pořízené podklady. 
 

| Termíny a financování 
Vyplyne z časových vazeb na termín zohlednění záměru v územně-plánovací dokumentaci (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí). 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) byly uplatněny 3 mld. Kč na období 2015–2019.  
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace 

v období 2016–2019. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Chodovská – Spořilov – Opatov Háje  2 562,29 512,46 3 074,74 
 
 
 
 

 

| Provozní parametry 
Předpokládá dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) s celotýdenním 
rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 68,7 mil. Kč. V rámci 
autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 48 mil. Kč, kdy dojde ke zkrácení linek 122, 135 a 213. 
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10 | smyčka Depo Hostivař 
 
Tramvajová smyčka, umístěná v předpolí stanice metra Depo Hostivař při křižovatce ul. Černokostelecká a 
Sazečská s využitím dílčích částí stávajících komunikací a TT. Je řešena jako dvoukolejná, s jednou 
předjízdnou kolejí v obou směrech v prostoru zastávky. Odstavy jsou navrženy v prostoru zrušené 
tramvajové zastávky v ul. Černokostelecké. Z důvodu bezpečnosti může být řešení doplněno podchodem 
pod tramvajovou tratí. Realizace smyčky je spojena s korekcí umístění autobusového terminálu a 
vymístěním záchytného parkoviště systému P+R do nové polohy. 
 

| Hlavní přínosy 
o zlepšení přestupních vazeb v dopravním uzlu Depo Hostivař 
o odklonění TT z ul. Černokostelecké a související přiblížení tramvajových zastávek  ke stanici metra a 

terminálu autobusové dopravy 
o vytvoření předpokladů k systémovému dotažení stávajícího ukončení linek ve smyčce 

Černokostelecká do dopravního terminálu; možné zrušení tramvajové smyčky Černokostelecká 
 

| Územně-plánovací příprava 
o Záměr je předmětem celoměstsky významné změny ÚP SÚ HMP Z 2462/00  – její pořizování 

bylo přerušeno a t. č. je připravena k vydání 
o záměr je včleněn do konceptu nového ÚP HMP 

o Z hlediska zohlednění v územně plánovací dokumentaci zatím BUDOU pro realizaci záměru 
vytvořeny podmínky VYDÁNÍM ZMĚNY z 2462/00. 

o Příprava akce dospěla do úrovně studijního prověření (MottMacDonald 03/2009). 
 

| Termíny a financování 
Vyplyne z časových vazeb na termín zohlednění záměru v územně-plánovací dokumentaci (podmínka pro 
podání žádosti o územní rozhodnutí). Na tuto akci zatím nebyly uplatňovány nároky pro financování, mj. 
z důvodu vazeb na nutné korekce polohy dalších dopravních zařízení v předpolí depa a stupeň realizační 
naléhavosti z hlediska DP a. s. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Smyčka Depo Hostivař 319,48 63,89 383,37 
 

| Provozní parametry 
Nepředpokládají se zásadní změny dopravních výkonů; budou odvislé od prodloužení tramvajové linky do 
terminálu ze stávající rušené smyčky Černokostelecká. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních 
nákladů cca 3,7 mil. Kč. 
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11 | Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec 
 
Prodloužení TT ze stávající konečné zastávky Sídliště Barrandov je vedeno rozvojovým územím barrandovské 
náhorní plošiny do cílového prostoru, lokalizovaného jihozápadně od Holyně a severně od Slivence, kde je 

ukončeno tříkolejnou tramvajovou smyčkou. TT o délce cca 1,5 km se třemi páry zastávek bude 
trasována převážně středem budoucích komunikací, u jejího koncového zařízení bude zabezpečena vazba na 
autobusovou dopravu a předpokládáno je i umístění záchytného parkoviště systému P+R. 
 

| Hlavní přínosy 
o zabezpečení kvalitní dopravní obsluhy rozvojového území i stávajících obytných celků Holyně, 

částečně i Slivence 
o vytvoření nových vazeb na kolejovou MHD a předpokladů pro podchycení automobilové dopravy 

v okrajové části města 
o redukce autobusové a automobilové dopravy, s příznivými účinky v oblasti životního prostředí 

 

| Územně-plánovací příprava 
o Aktuální pojetí TT bylo do platného ÚP SÚ HMP včleněno jeho změnou  Z 1349/06 a JE 

REALIZOVATELNÁ dle platného ÚP SÚ HMP. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP 
o Realizace TT je v územně-plánovací dokumentaci pojímána jako podmínka dalšího urbanistického 

rozvoje dané lokality. 
o Příprava v roce 2007 dospěla do fáze zpracování DUR a jejího projednání. Vzhledem k potřebě 

obnovy stanovisek, zohlednění změn v území a zefektivnění řešení záměru bylo v roce 2012 
přistoupeno k aktualizaci DUR, která již je před dokončením. 

o Předmětná dopravní stavba je v aktualizované dokumentaci pojata v ekonomicky optimalizovaném 
provedení z hlediska konstrukce tramvajového svršku, trolejového vedení, vybavenosti zastávek a 
koncového zařízení, s minimalizací rozsahu dočasných komunikací atd. Definitivní komunikace a 
záchytné parkoviště systému P+R nejsou předmětem řešení. 

 

| Termíny a financování 
Bude záviset na dalším postupu přípravy realizace a zajištění finančního krytí. 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo na období do roku 2015 uplatněno 0,45 mld. Kč. 
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace 

v období 2014–2015. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Sídliště Barrandov – Holyně – 
Slivenec   
(základní stav – bez související 
investice) 

341,82 68,36 410,18 
Prověřovaná související investice: 
Komunikace podél tram. trati  230,63 46,12 276,75 
Sídliště Barrandov – Holyně – 
Slivenec    
(vč. související investice) 

572,44 114,49 686,93 

 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) 
s celotýdenním rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 16,2 mil. 
Kč. V autobusové dopravě dojde ke zrušení autobusové obsluhy čtvrti Holyně (linka 248), což činí roční 
úsporu cca 4,9 mil. Kč. 
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12 | Sídliště Modřany – Libuš 
 
TT je vedena od stávající smyčky v Modřanech (Sídliště Modřany/Levského)  na samostatném tělese, 
v bočním (jižním) souběhu s ul. Generála Šišky po křižovatku s ul. Novodvorská, dále středem této ulice 
pokračuje po úroveň severního ukončení ul. Mašovické a pravým odbočením se dostává do prostoru 
lokalizace budoucí stanice metra Libuš (trasa D metra), kde je ukončena novou tramvajovou smyčkou. Délka  

TT se čtyřmi páry tramvajových zastávek činí cca 1,8 km. 
 

| Hlavní přínosy 
o vytvoření účelné systémové vazby tramvajové dopravy na metro (trasa D) 
o zkvalitnění dopravní obsluhy území Libuše 

 

| Územně-plánovací příprava 
o Aktuální pojetí TT bylo do platného ÚP SÚ HMP včleněno jeho změnou  Z 2440/00 a JE 

REALIZOVATELNÁ dle platného ÚP SÚ HMP. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP. 
o Doporučuje se realizovat ve vazbě na stavbu a zprovoznění příslušného provozního úseku trasy 

D metra a koordinovat obě stavby v prostoru stanice metra Libuš. 
o Stavební uzávěrou pro trasy městské kolejové dopravy (nařízení hlavního města Prahy č.14/2001 

Sb. hl. m. Prahy) je pokryt pouze úsek při ul. Generála Šišky. 
o Záměr byl prověřen v rámci komplexní studie, řešící obsluhu oblasti Libuš – Písnice kolejovou 

dopravou, zadané Útvarem rozvoje HMP v rámci zpracování podkladů pro přípravu nového 
územního plánu (zpracovatel DIPRO, spol. s r.o., 12/2007). Nejnovější dokumentací je studie 
předmětné TT, dokončená Metroprojektem Praha, a.s. v 12/2011. 

 

| Termíny a financování 
Záměr (resp. jeho příprava s vazbou na stavbu příslušného úseku trasy D metra) je zohledněn v Programu 
realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009 – 2015, schváleném ZHMP. 
Realizační termíny budou přizpůsobeny výstavbě a zprovoznění příslušného úseku trasy D metra.  
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo na období do roku 2019 uplatněno 0,342 mld. 
Kč. Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace v 

období 2018–2019 (s podmíněností výstavbou trasy D metra). 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 

Sídliště Modřany – Libuš 430,47 86,09 516,56 
 

| Provozní parametry 
Realizace stavby je podmíněná vybudováním trasy metra do oblasti Nových Dvorů a Libuše. Realizace 
samotné TT bez návazné kapacitní kolejové dopravy by bylo z pohledu dopravních výkonů čistě nárůstovým 
opatřením bez možnosti úspor v autobusové dopravě a z dopravního hlediska by ztrácelo význam. 
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13 | Počernická 
 
TT je vedena od křižovatky ul. Vinohradská/Počernická  středem ul. Počernické ke křižovatce s ul. 

Dřevčickou, kde je ukončena dvoukolejnou tramvajovou smyčkou. Délka TT  činí cca 2,1 km, se šesti 
páry zastávek. 
Podmínky pro realizaci této dopravní investice komplikuje vedení káranských vodovodních řadů ve středním 
dělícím pásu ul. Počernické, jakož i značný rozsah dalších inženýrských sítí v dotčeném území (negativně 
ovlivňující možnost přeložek). 
 

| Hlavní přínosy 
o zajistí možnost přímého napojení kapacitního sídliště Malešice na centrum města a další lokality 

kolejovou dopravou 
o redukce autobusové dopravy (úspora autobusů, snížení ekologické zátěže území) 

 

| Územně-plánovací příprava 
o JE v platném ÚP SÚ HMP. 
o TT včleněna do konceptu nového ÚP HMP pouze v rovině územní rezervy s ohledem na složitost 

problematiky přeložek inž. sítí a potřebu rekonstrukce káranských vodovodů. 
o Příprava akce dospěla do úrovně studijního prověření (Metroprojekt Praha, a.s., 12/2002). 

o Zásadní součástí vytvoření podmínek pro realizovatelnost záměru je DOŘEŠENÍ 
PROBLEMATIKY KOLIDUJÍCÍCH KÁRANSKÝCH 
VODOVODNÍCH ŘADŮ. 

 

| Termíny a financování 
V požadavcích na financování z rozpočtu HMP (výhled) bylo uplatněno 1,13 mld. Kč na období 2016–2019. 
Podklady, týkající se nárokování dotace z fondů EU, event. ze SR ČR, vycházejí z předpokladu realizace 

v období 2017–2019. 
 
 Celkové náklady bez DPH mil. Kč DPH 20% mil. Kč Celkové náklady vč. DPH mil. Kč 
Počernická 
(bez vyvolané investice) 568,10 113,62 681,72 
Vyvolaná investice: 
Přeložka/rekonstrukce vodovodů a 
dalších inž. sítí 

551,55 110,31 661,87 

Počernická    
(základní stav – včetně vyvolané 
investice) 

1 119,66 223,93 1 343,59 
 

| Provozní parametry 
Předpokládá se provoz dvou tramvajových linek typu 2xT ve standardních intervalech (8-10-8) 
s celotýdenním rozsahem provozu. V tramvajové dopravě činí roční nárůst provozních nákladů cca 
22,5 mil. Kč. V rámci autobusové dopravy dojde k roční úspoře cca 21 mil. Kč. 
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