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1. Východiska pro zpracování koncepce 

Projevy blížící se klimatické změny, která bude pro do budoucna pro všechny aktéry podílející se na 

tvorbě veřejného prostoru velkou výzvou, znamenají potřebu implementace přírodě blízkých 

opatření, jejichž hlavním cílem je eliminace negativních dopadů klimatické změny.   

S ohledem na zvyšující se průměrné roční teploty vzduchu (do r. 2030 je dle modelu ALADIN-

CLIMATE/CZ na našem území očekáván nárůst až o 1oC), zvyšující se výskyt a intenzitu období 

extrémních teplot, doplněné stoupajícím rizikem přívalových dešťů a zároveň růstem bezesrážkových 

období a riziku vzniku sucha, roste potřeba adaptace na změnu klimatu a realizace kroků zmírňujících 

dopady těchto jevů. 

Základním koncepčním materiálem hl. m. Prahy v oblasti přípravy na klimatickou změnu je dokument 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu a na ni navazující Implementační plán 

Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019. Aby jednotlivá opatření 

byla implementována systematicky a do jejich přípravy byli zapojeni všichni relevantní aktéři, byly 

v rámci těchto materiálů identifikovány subjekty zodpovědné za koordinaci implementace 

jednotlivých opatření, a dále subjekty, které se na implementaci mají spolupodílet.  

Jedním z těchto opatření je příprava Koncepce výsadby a údržby zelených tramvajových pásů, jehož 

příprava spadá do gesce Odboru ochrany prostředí HMP. 

1.1. Účel a rozsah koncepce 

Společnost CS-PROJECT spol. s r.o. (dále také „Zpracovatel“) tímto předkládá Koncepci výsadby 
a údržby zelených tramvajových pásů (dále jen „Koncepce“) zpracovanou na základě zadání veřejné 
zakázky s názvem „Koncepce výsadby a údržby zelených tramvajových pásů“.  
 
Účelem zpracování této koncepce je vyhodnocení efektivnosti zelených tramvajových pásů (dále též 
„zelených TP“), při výstavbě, rekonstrukci, modernizaci a následném provozu tramvajových tratí (dále 
též „TT“) a posouzení jejich přínosů, se zohledněním těchto faktorů: 

 Přínosů v oblasti životního prostředí; 

 Přínosů pro identifikované beneficienty; 

 Nákladů spojených s výstavbou, modernizací, rekonstrukcí a následným provozem TT; 

 Hledisek bezpečnosti,  

 Potřeb údržby; 

 Životního cyklu TT; 

 Požadavků strategických a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje veřejného prostranství 
a životního prostředí. 

Při plánování výstavby, rekonstrukce a modernizace TT je nezbytné zohlednit všechny tyto faktory, 
zejména přínosy zvoleného řešení v oblasti životního prostředí se zaměřením na adaptaci na 
zvyšování teploty, tepelný ostrov města, vln horka a zmírňování dopadů extrémních hydrologických 
jevů v městské krajině a nákladů na výstavbu a následný provoz se zvolenou variantou spojených. 

1.2. Identifikace objednatele 

Zástupcem zadavatele je Odbor ochrany prostředí hlavního města Prahy. 

http://www.praha.eu/
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1.3. Vstupní dokumenty a řízené rozhovory 

Pro zpracování koncepce byly využity podkladové materiály Objednatele, veřejně dostupné podklady 
a výstupy z provedených strukturovaných rozhovorů. Následující seznam zahrnuje vstupní 
dokumenty, které byly využity pro potřeby zpracování koncepce:  

 Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu;  

 Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2018 – 2019 
(dále jen Implementační plán); 

 Plán udržitelné mobility; 

 Strategie rozvoje veřejných prostranství HMP; 

 Strategie rozvoje TT do r. 2030; 

 Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR; 

 Koncepce povrchů TT; 

 Manuál tvorby veřejných prostranství; 

 Metropolitní plán; 

 Klimatický závazek hl. m. Prahy. 

V průběhu přípravy koncepce byly zpracovatelem iniciovány řízené rozhovory s dalšími aktéry, kteří 
buď přímo zajišťují výstavbu a následný provoz tramvajových tratí, nebo na provoz přispívají ze svého 
rozpočtu, či zajišťují dohled nad přípravou strategických dokumentů v oblasti životního prostředí, 
mobility a rozvoje veřejného prostranství: 

 Odbor ochrany prostředí MHMP (Mgr. Tereza Líbová, Ing. Ivan Jacko); 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (Petr Mašek, Ing. Jan Šurovský). 

Dále byly v průběhu přípravy koncepce vedeny rozhovory s těmito osobami: 

 Ing. Martin Fojtík (Odbor dopravy, oddělení silniční a drážní dopravy, Statutární město 
Ostrava); 

 Ing. Marie Dvořáková (Odbor strategického rozvoje, oddělení projektů, Statutární město 
Ostrava); 

 Bc. Josef Vokál – jednatel společnosti ACRE s.r.o. (společnost zajišťuje odborné poradenství 
při realizaci zelených střech a kompletní realizace zelených střech po celé ČR); 

 Ing. Martin Dubský, Ph.D. – vedoucí odboru šlechtění a pěstebních technologií, Výzkumný 
ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

Ze strany DPP byly poskytnuty tyto vstupní podklady:  

 Seznam akcí rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze na léta 2019-2029; 

 Přehled zatravněných tramvajových tratí v Praze (k 08/2019); 

 Délka tramvajových tratí s otevřeným svrškem; 

 Náklady na údržbu zatravněných tramvajových tratí v letech 2014-2018; 

 Náklady na zatravnění trati Poděbradská; 

 Zdroje financování investičních nákladů na výstavbu tramvajových tratí v letech 2014-2019; 

 Plán výstavby TT s možností zatravnění. 

1.4. Pro koho je dokument určen 

Tento dokument byl zpracován v návaznosti na požadavek Implementačního plánu, provést 
vyhodnocení možnosti efektivní výsadby zelených tramvajových pásů a metodiky pro jejich správu 
a údržbu a je určen zejména pro: 

 Odbor ochrany prostředí (jako výstup opatření stanovených Implementačním plánem 
adaptačních opatření, pro zajištění koordinace aktualizace strategických dokumentů 

http://www.praha.eu/
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s dopadem na plánování tramvajových tratí a tvorby veřejného prostranství a pro zohlednění 
výstupů koncepce v jimi zpracovávaných strategických dokumentech); 

 Odbor rozpočtu HMP; 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy (dále „DPP“); 

 IPR (pro potřeby aktualizace jím zpracovávaných koncepčních a strategických dokumentů 
(např. Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy, Strategie rozvoje veřejných prostranství HMP, 
Koncepce živičných a dlážděných povrchů HMP atd.);  

 Pracovníky jednotlivých ÚMČ; 

 Další zainteresované odborníky. 

1.5. Platnost a použitelnost výstupů koncepce 

Výstupy této koncepce jsou platné v kontextu vstupních dokumentů tak, jak byly uvedeny v kap. 1.3 
a aktuálních poznatků, vyplývajících z vyhodnocení pilotních projektů nových typů tramvajových 
povrchů, vstupních dokumentů a řízených rozhovorů.  Podotýkáme, že případné odchylky, které 
mohou v budoucnosti nastat částečně z důvodu určitých nejistot vztahujících se k předmětu 
posouzení, si obvykle vyžadují odpovídající korekce. 

1.6. Základní zásady při zpracování koncepce 

Při zpracování této analýzy jsme aplikovali základní zásady podporující objektivitu posouzení, 
nezávislost experta a transparentnost použitých postupů. Jedná se především o následující zásady: 

 Dle našeho názoru koncepce nezávisle, nestranně a komplexně přihlíží ke všem známým 
relevantním skutečnostem, ke kterým mohlo být při jejím zpracování přihlédnuto (zásada 
komplexnosti); 

 Koncepci považujeme za úplnou, neboť dle našeho mínění obsahuje veškeré náležitosti, které 
zabezpečují jednoznačně transparentní a plně použitelný výstup (zásada úplnosti); 

 Koncepce je vnitřně konzistentní. Dle našeho názoru byly při zpracování této koncepce 
použity postupy a metody v souladu s obecnými předpoklady a principy (zásada vnitřní 
konzistence); 

 Konstatujeme, že nejsme žádným způsobem závislí na výsledku koncepce (zásada nezávislosti 
a nestrannosti); 

 Dle našeho mínění je posouzení opakovatelné, což znamená, že je kýmkoliv přezkoumatelné. 
Vzhledem k transparentním a obecně známým postupům může Objednatel této analýzy 
přezkoumat použitý postup (zásada opakovatelnosti posouzení); 

 V této analýze byly důvodně a odůvodněně použity takové metodické postupy, které byly 
vhodné, přiměřené a plně vyhovující relevantním informacím, které jsme měli k dispozici 
(zásada důvodnosti a odůvodněnosti); 

 Zdroje, z nichž bylo čerpáno pro účely této analýzy, považujeme za věrohodné (zásada 
spolehlivosti). 
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2. Revize aktuálního stavu 

Na úrovni strategických a koncepčních materiálů HMP jsou zpracovány postupy pro rozvoj veřejného 

prostranství, mobility, výstavby tramvajových tratí i oblasti adaptace na klimatickou změnu. Aktuální 

stav těchto koncepčních a strategických dokumentů, včetně jejich dopadů na výstavbu a údržbu 

tramvajových tratí je blíže popsán v této kapitole. V dalších částech této kapitoly je stručně popsán 

aktuální stav povrchů tramvajových tratí, plán výstavby a rekonstrukcí tramvajových tratí, probíhající 

pilotní projekty v oblasti zelených TP a aktuální problémy, se kterými si jednotliví aktéři, kteří se 

podílejí na plánování, výstavbě/modernizaci/rekonstrukci TT a následné údržbě zelených TP, potýkají. 

2.1. Analýza koncepcí a strategických dokumentů s dopadem na tramvajovou 
dopravu 

Hlavní město Praha disponuje několika strategickými a koncepčními materiály, které mohou mít ať již 
přímý, nebo nepřímý dopad na výstavbu a údržbu zelených TP. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

Koncepce a strategické dokumenty: 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu – schválena Radou hl. m. Prahy dne 18. 07. 2017 
(usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18. 07. 2017). Základním účelem strategie je snížení 
zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní 
prostředí pro obyvatele města v budoucnosti. Vizí strategie je zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení 
zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných 
adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se 
šedými (technickými) a měkkými opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města. 

Dopad: Adaptační strategie je základní strategický dokument, který v návaznosti na očekávanou 
klimatickou změnu definuje jednotlivé oblasti zranitelnosti hlavního města Prahy a navrhuje 
konkrétní adaptační opatření. Jedním z cílů je potřeba zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze 
a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele 
Prahy, zejména pak zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené 
infrastruktury, brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích 
a zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě. Těchto cílů může být částečně 
dosahováno i prostřednictvím výstavby zelených tramvajových pásů. 

Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019 - 
navazuje na Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. V Implementačním plánu jsou 
jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracovány, včetně rozdělení kompetencí 
a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce. Implementační plán pro roky 
2018–2019 byl Radou hl. m. Prahy schválen Usnesením č. 1650 ze dne 26. 6. 2018. Opatření a pilotní 
projekty Implementačního plánu jsou uspořádány v pěti tematických skupinách, a to v návaznosti na 
specifické cíle adaptační strategie: (i) opatření pro volnou (otevřenou) krajinu; (ii) opatření pro 
urbanizované území a městskou krajinu; (iii) opatření pro adaptaci budov; (iv) opatření v oblasti 
krizového řízení a ochrany obyvatelstva; a (v) opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ. 

Dopad: Příprava metodiky výsadby a údržby zelených tramvajových pásů je jedním z opatření 
uvedených v Implementačním plánu. Cílem má být vyhodnocení možnosti efektivní výsadby 
tramvajových pásů a metodiky pro jejich správu a údržbu, zvýšení informovanosti pracovníků ÚMČ 
a dalších zainteresovaných odborníků a zavedení této metodiky do praxe. Gestorem opatření je 
Odbor ochrany prostředí. Zpracováním Koncepce tak dojde ke splnění závazku stanoveného 
Implementačním plánem adaptační strategie. 

Plán udržitelné mobility – Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem – plánem v oblasti 
dopravy. Tento dokument byl vydán 29. března 2019 jako finální verze Návrhu, doplněná 
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o stanovisko Ministerstva životního prostředí získané 25. března 2019 z hlediska vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA), Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl schválen 24. 5. 2019. Řeší 
dopravu jako celek, neodtrhává od sebe jednotlivé druhy dopravy. Naopak se snaží využít předností 
každého z nich. Záběr Plánu mobility zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou, 
ale také zásobování. Klade důraz na jejich vzájemnou provázanost. Na městské úrovni je nejbližším 
nadřazeným dokumentem Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí Strategický plán hlavního města 
Prahy, schválený zastupitelstvem HMP v listopadu 2016. 

Dopad: Cíle tohoto dokumentu jsou zaměřeny především na podporu a rozvoj veřejné dopravy jako 
celku. Dokument akcentuje mj. i potřebu zlepšení kvality veřejných prostranství a snížení znečištění 
ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy. Prioritní osy rozpracovávají strategické cíle do oblastí 
řešení, tedy blíže ke konkrétním nástrojům dopravní politiky, problematice zelených tramvajových 
pásů se tento dokument přímo nevěnuje, nicméně jejich výstavbu nijak neomezuje. 

Strategie rozvoje veřejných prostranství HMP (KVP IPR Praha, 06/2014) - formuluje východiska a cíle 
kvalitního rozvoje a rámcově nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Vychází zároveň 
z Metropolitního plánu hl. m. Prahy (Koncept odůvodnění Metropolitního plánu 05/2014, IPR) a ze 
strategických cílů aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (IPR 2014), a to zejména z cíle 5 — 
Prostředí. 

Dopad: Strategie rozvoje VP HMP se zabývá primárně plánováním a přípravou rozvoje veřejných 
prostranství z hlediska jejich urbanistického charakteru. Součástí této koncepční práce je zároveň 
také vyhodnocování souvisejících rovin, které mají vliv na kvalitu veřejných prostranství, jako je 
realizace, správa, údržba a užívání či nezbytná související kritéria ekonomická nebo legislativní. Mezi 
základní teze nástrojů dosahování kvality v procesu tvorby veřejných prostranství Dokument 
akcentuje význam obytné kvality a příznivého klimatu v procesu tvorby veřejného prostranství 
v rámci územního plánovaní. 

Strategie rozvoje TT do r. 2030 (Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 vznikla 
v návaznosti na obdobný materiál DPP, který jako základní řídící dokument schválila Rada hl. m. Prahy 
Usnesením č. 2186/2017 ze dne 5. 9. 2017, a který následně vzalo na vědomí Zastupitelstvo HMP 
Usnesením č. 29/19 ze dne 14. 9. 2017) - Cílem strategie je aktualizovat základní koncepci rozvoje 
tramvajové sítě v Praze do roku 2030 s ohledem na ekologické a rozvojové cíle města, státu i EU. 
Základním cílem tohoto materiálu je aktualizace a rozpracování strategie dalšího rozvoje tramvajové 
sítě v Praze do roku 2030, a to s ohledem na socioekonomickou i demografickou prognózu a rovněž 
s vědomím závazku splnění dlouhodobých cílů snižovaní emisí CO2 a dalších škodlivin z dopravy, jež 
byly vytyčeny jak na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni České republiky. 

Dopad: Povrchům tramvajových tratí se tento dokument nevěnuje, řeší rozvoj tramvajových tratí na 
koncepční úrovni, tak aby splňoval základní principy výstavby tramvajových tratí (prodloužení 
tramvajových tratí, doplnění vnitřní sítě a provázání stávajících tratí). Dokument akcentuje význam 
rozšíření stávající sítě tramvajové dopravy, čímž vznikají nové příležitosti pro výstavbu tramvajových 
tratí mj. i těch s vegetačním krytem. 

Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR – Hlavním cílem Koncepce živičných a dlážděných 
povrchů Pražské památkové rezervace (KZDP PPR) je nastavit pro dané území základní systém 
diferenciace jednotlivých uličních prostorů tak, aby pro jednotlivé kategorie uličních prostorů mohly 
být definovány „standardy“ řešení povrchů komunikací a chodníkových ploch, které budou určujícím 
a závazným východiskem pro údržbu a obnovu vybraných veřejných prostranství Pražské památkové 
rezervace. Dokument navazuje na Strategii rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh (KVP 
IPR, 2014) a na konkrétně vymezeném území uplatňuje formou koncepčního dokumentu principy 
obsažené v Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR, 2014). 

http://www.praha.eu/
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Dopad: Dokument se věnuje využití živičných a dlážděných povrchů PPR, v rámci PPR se s výstavbou 
zelených tramvajových pásů spíše nepočítá. Volba materiálů a povrchů v této oblasti závisí vždy na 
konkrétním architektonickém návrhu a projektu. 

Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy (KVP IPR, jedná se o plug-in Manuálu tvorby veřejných 
prostranství hl.m.Prahy) - Hlavním cílem dokumentu je nastavit základní systém diferenciace 
jednotlivých povrchů tramvajových tratí tak, aby mohly být pro jednotlivé kategorie uličních prostorů 
definovány konsensuální „standardy“ řešení povrchů zohledňující potřeby napříč správou hlavního 
města a který je určujícím a závazným východiskem pro projekty rekonstrukcí a novostaveb 
tramvajových tratí na území Prahy. Koncepce povrchů tramvajových tratí hl. m. Prahy svým 
přístupem navazuje na Koncepci živičných a dlážděných povrchů Pražské památkové rezervace (KVP 
IPR Praha, 2015), Strategii rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy / návrh (KVP IPR Praha, 2014) 
a uplatňuje formou koncepčního dokumentu principy obsažené v Manuálu tvorby veřejných 
prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR Praha, 2014). 

Dopad: Tento metodický dokument s výstavbou zelených tramvajových tratí počítá (ať již extenzivně 
či intenzivně udržovaných), zároveň však dostatečně důrazně neakcentuje přínosy zelených 
tramvajových tratí v oblasti životního prostředí a zvýšení kvality prostoru. Do budoucna tak skýtá 
prostor pro úpravy, resp. doplnění přínosů vegetačních pásů v oblasti adaptačních opatření 
klimatických změn (zejm. snížení rizika vzniku tepelných ostrovů, absorpce slunečního záření, zvýšení 
vlhkosti, zpomalení povrchového odtoku dešťové vody do kanalizace, snížení prašnosti, tlumení 
hluku). 

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (KVP IPR Praha, 2014) - Dokument slouží jako 
základní podklad pro koncepční přístup k rozvoji veřejných prostranství v hlavním městě Praze. Je 
jedním z nástrojů pro naplnění cílů strategie města v plánování, vytváření, spravování, provozování 
a užívání kvalitních veřejných prostranství. 

Dopad: V části věnované povrchům tramvajových těles dokument počítá s možností budování 
zelených tramvajových pásů, nicméně nejsou akcentovány jeho přínosy v rámci klimatických 
adaptačních opatření (zejm. snížení rizika vzniku tepelných ostrovů, absorpce slunečního záření, 
zvýšení vlhkosti, zpomalení povrchového odtoku dešťové vody do kanalizace, snížení prašnosti, 
tlumení hluku). 

Strategické dokumenty širšího kontextu: 

Metropolitní plán – bude po svém schválení územním plánem hlavního města Prahy, který určuje, 
jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. 
Jedná se o závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění 
konkrétní stavby. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. 

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje 
města. Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej 
musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace 
o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Platný územní plán 
byl schválen v roce 1999 s účinností od 1. 1. 2000 a platí ve znění následných změn a úprav vydaných 
vyhláškami, resp. opatřeními obecné povahy a výjimkou částí zrušených soudem. 

Dopad na koncepci: Koncepce dopravní infrastruktury v rámci Metropolitního plánu je založena na 
provázaném rozvoji všech složek multimodálního systému dopravy. Strategickým cílem 
Metropolitního plánu v oblasti dopravní infrastruktury je vytvoření jednotného pražského 
a regionálního integrovaného systému veřejné dopravy, jehož páteří je kolejová doprava – 
příměstská železnice, metro a tramvaje. Koncepce hromadné dopravy je založena na integrovaném 
systému s přesahem do Středočeského kraje. Tramvaje jsou charakteristickou součástí veřejného 
prostoru dotvářející obraz města, zůstávají i ve výhledu důležitým prvkem veřejné dopravy.  

http://www.praha.eu/
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Základním předpokladem rozvoje sítě městské kolejové dopravy je jeho zohlednění v územně 
plánovací dokumentaci. DPP se v rámci možností, daných platnou legislativou, odpovídajícím 
způsobem zapojuje do jednotlivých fází jejího pořizování. Uplatňuje požadavky, směrované na 
potvrzení jím akcentovaných dopravních staveb v rozsahu a trasách, odpovídajících jeho preferencím, 
vzhledem k různorodosti záměrů včleňovaných do územně plánovací dokumentace je však 
samozřejmě kladen důraz rovněž na všeobecnou ochranu jeho základních majetkových a provozních 
zájmů. Nejdůležitějším aktuálním počinem v oblasti územního plánování je pořizování Metropolitního 
plánu, nového územního plánu města. 

Dopady: Úkolem současnosti je rozšiřovat a modernizovat trasy kolejové veřejné dopravy, která je 
pro město nejpřijatelnější z hlediska provozních nákladů a minimalizace provozních vlivů na životní 
prostředí. Koncepci tramvajové dopravy v návrhu Metropolitního plánu tvoří vymezená tramvajová 
síť, vůči současnému stavu rozšířená o nové úseky prodloužených radiálních a tangenciálních 
tramvajových tratí a plochy pro tramvajovou dopravu. Při výstavbě nových tramvajových tratí lze 
v relevantních případech vycházet i z koncepce výsadby a údržby zelených tramvajových pásů. 
Mimořádným přínosem pro zjednodušení a urychlení přípravy výhledových tramvajových tratí je 
skutečnost, že v roce 2018 byla vydána celoměstsky významná změna územního plánu Z 2832/00, 
jejíž pořizování se v úzké spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy, podařilo maximálně ovlivnit ve 
prospěch zájmů DPP. 

Klimatický závazek hl. m. Prahy, vyhlášený Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 842 ze dne 
20. 6. 2019. spočívá zejména v přijetí souboru kroků, nutných k naplnění vytyčeného cíle snížit emise 
CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí 
CO2 nejpozději do roku 2050. Nedílnou součástí souboru navrhovaných kroků jsou i adaptační 
opatření na změny klimatu. 

Dopady: Vyhlášením klimatického závazku Rada hl. m. Prahy ukládá odborům MHMP svou činností 
přispívat k naplňování cílů klimatického závazku, veškerá investiční rozhodnutí nadále posuzovat 
optikou cílů snižování emisí skleníkových plynů a promítnout klimatickou prioritu do koncepčních 
a strategických materiálů města. Zásadní dopad na snížení emisí CO2 má rozvoj kolejové dopravy a 
její prioritizace na úkor dopravy automobilové. Výstavba zelených tramvajových pásů má na snížení 
emisí CO2 pouze nepřímý dopad. 

 

2.2. Revize stávajících tramvajových tratí a jejich stavu 

V současné době provozuje DPP celkem 345 km tramvajových tratí (počítáno jednokolejně), včetně 
obratišť a vozoven.  Z této délky je celkem 33,16 km tvořeno zatravněnými tramvajovými tratěmi, 
63,74 km tvoří tratě s otevřeným kolejovým svrškem a zbývající část je tvořena tramvajovými tratěmi 
se zakrytým svrškem. 

Z celkového podílu zatravněných 
tramvajových pásů se jich nejvíce nachází na 
území MČ Praha 6 a to celkem 15,7 km 
(jednokolejně), následuje Praha 10 s 6,3 km 
(jednokolejně) a Praha 9 s 4,6 km 
(jednokolejně). 

Historicky nejstarší zatravnění tramvajové 
trati pochází z roku 1995 v úseku Jelení-
K Brusnici, na kterou v roce 2000 navázal úsek 
od Brusnice do Keplerovy ul. Další historicky 
nejstarší zatravněnou tramvajovou tratí je 

10%

18%

72%

Podíl povrchů tramvajových pásů

zelené tramvajové pásy otevřený svršek

zakrytý svršek

Obrázek 1Podíl povrchů tramvajových pásů 
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ulice Černokostelecká, která byla zatravněna v roce 2002. Poté následovalo ozelenění v úseku 
Hlubočepy-Barrandov, ul. Českomoravská a Sokolovská. Nejnovější úsek zatravněné tramvajové trati 
byl vybudován v ulici Vinohradské a Kolbenově v roce 2018. Přehled všech zatravněných 
tramvajových tratí viz tabulka níže. 

 

Přehled zatravněných TT 

MČ Název m2 
bm 

dvou-
kolejně 

bm  
jedno-
kolejně 

Průměrná 
šířka  

zatravnění v 
m 

Rok realizace 
zatravnění 

Praha 1+6 Jelení - Keplerova 5 497 850 1 700 6,47 

 
 
1995/2000 

Praha 3 Vinohradská 1 551 276 552 5,62 2018 

Praha 5 
TT Hlubočepy - 
Barrandov 10 495 1 186 2 372 8,85 

 
2004 

Praha 6 

Jugoslávských 
partyzánů, 
Podbabská 4 621 660 1 320 7,00 

 
 
2011 

Bělohorská 8 911 1 570 3 140 5,68 2014 

Evropská I. 9 165 1 621 3 242 5,65 
2013/2015  

Evropská II 6 103 656 1 312 9,30 

Střešovická - Na 
Petřinách 16 014 2 570 5 140 6,23 

 
2015 

Milady Horákové 
(křiž.Špejchar-
Prašný Most) 8 538 650 1 300 13,14 

 
 
2013 

Praha 6+7 
Milady Horákové 
(křiž.Špejchar-
obrat.Špejchar) 979 120 240 8,16 

 
 
2010 

Praha 7 Milady Horákové 
(Sparta - Let.nám.) 831 100 200 8,31 

 
2013 

Praha 8 Sokolovská 1 4 217 586 1 172 7,20 2016 

Praha 9 

Poděbradská 2 108 288 576 7,32 2013 

Kolbenova 7 259 912 1 824 7,96 2018 

Sokolovská 4 2 600 347 694 7,49 2005 

Českomoravská 8 490 745 1 490 11,40 2004 

Praha 10 

Průběžná 3 260 432 864 7,55 2014 

V Olšinách 2 289 389 778 5,88 2014 

Vršovická  8 147 1 466 2 932 5,56 2016 

Černokostelecká 5 815 846 1 692 6,87 2002 

Praha 17 Makovského 2 165 288 576 7,52 2010 

CELKEM   119 055 16 558 33 116 7,19   
Tabulka 1 Přehled zatravněných TT 
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Základem konstrukce tramvajové tratě s vegetačním krytem je běžný kolejový svršek s využitím 

kolejnic upevněných na betonových pražcích uložených do štěrkového lože. Vegetační kryt je od 

kolejnic oddělen speciálními pryžovými bokovnicemi.  

Na území hlavního města Prahy byly do současnosti (až na pilotní projekt v Ládví) ve většině případů 
instalovány travní koberce, ojediněle byly tramvajové pásy osety travním semenem do připravené 
volně sypané substrátové vrstvy (tento způsob je však zdlouhavější a nepřináší okamžitý efekt).  

Pro intenzivně udržované travní pásy obecně platí, že vyžadují pravidelnou údržbu, především 
zálivku, pravidelné sečení a hnojení. Zálivka je ideálně zajišťována prostřednictvím automatického 
závlahového systému. V případě, že závlahový systém není vybudován, může být zálivka zajišťována 
prostřednictvím kropicího vozu, na území hl. m. Prahy je pro zálivku využívána i tramvaj mazačka, 
osazená kropící nástavbou. 

V případě, že je travnatý povrch udržován extenzivně, není zajišťována pravidelná zálivka a travnatý 
povrch je pouze dle potřeby sečen (obvykle i v delších časových intervalech než v případě intenzivně 
udržovaného travního pásu).  

 

  

Celkový podíl zavlažovaných tratí 
(se zavlažovacím systémem, 
počítáno z podílu celkové 
zatravněné plochy) tvoří 35 %, 
zbývajících 65 % zatravněné plochy 
tramvajových tratí závlahový 
systém nemá.  

 

 

 

V tabulce níže je zobrazen podíl tramvajových tratí, u kterých je zajištěna zálivka prostřednictvím 

automatického závlahového systému. Zbývající část je buď zavlažována kropicím vozem, nebo není 

zavlažována vůbec – jedná se o tzv. extenzivně udržovanou trať. 

Závlahy zatravněných TT 

MČ   m2 

bm dvou-
kolejně 

bm 
jednokolejně 

  

Praha 1+6 Jelení - Keplerova 5 497 850 1 700 bez zavlažování 

Praha 6 Bělohorská 8 911 1 570 3 140 bez zavlažování 

Praha 6 Evropská I. 9 165 1 621 3 242 bez zavlažování 

Praha 6 Evropská II 6 103 656 1 312 bez zavlažování 

Praha 6 
Střešovická - Na 
Petřinách 16 014 2 570 5 140 bez zavlažování 

Praha 8 Sokolovská 1 4 217 586 1 172 bez zavlažování 

Praha 9 Českomoravská 8 490 745 1 490 bez zavlažování 

Bez závlah 
65%

Se závlahami; 
35%

Podíl zavlažovaných  a nezavlažovaných 
zatravněných TP

Obrázek 2 Podíl zavlažovaných a nezavlažovaných zatravněných TP 

http://www.praha.eu/
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Praha 10 Průběžná 3 260 432 864 bez zavlažování 

Praha 10 V Olšinách 2 289 389 778 bez zavlažování 

Praha 10 Vršovická  8 147 1 466 2 932 bez zavlažování 

Praha 10 Černokostelecká 5 815 846 1 692 bez zavlažování 

Bez závlah celkem 77 908 11 731 23 462 bez zavlažování 

            

Praha 3 Vinohradská 1 551 276 552 se zavlažováním 

Praha 5 
TT Hlubočepy - 
Barrandov 10 495 1 186 2 372 se zavlažováním 

Praha 6 
Jugoslávských partyzánů, 
Podbabská (bez 
obratiště) 4 621 660 1 320  část.zavlažována  

Praha 6 
Milady Horákové 
(křiž.Špejchar-Prašný 
Most) 8 538 650 1 300 se zavlažováním 

Praha 6+7 
Milady Horákové 
(křiž.Špejchar-
obrat.Špejchar) 979 120 240 se zavlažováním 

Praha 7 
Milady Horákové (Sparta 
- Let.nám.) 831 100 200 se zavlažováním 

Praha 9 Poděbradská 2 108 288 576 se zavlažováním 

Praha 9 Kolbenova 7 259 912 1 824 se zavlažováním 

Praha 9 Sokolovská 4 2 600 347 694 se zavlažováním 

Praha 17 Makovského 2 165 288 576 se zavlažováním 

Se zavlažováním celkem 41 147 4 827 9 654 se zavlažováním 
Tabulka 2 Přehled závlah jednotlivých zatravněných TT 
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2.3. Plánovaná výstavba a rekonstrukce TT 

2.3.1. Plánovaná výstavba TT 

DPP ve spolupráci s IPR zpracovali Strategii tramvajových tratí do roku 2030, kterou po schválení 

RHMP IPR v roce 2017 vydal. Strategie obsahuje dlouhodobý plán rozvoje tramvajové sítě. Na 

přípravě tohoto implementačního dokumentu koncepce se podílel i ROPID. Základním cílem tohoto 

dokumentu je aktualizace a rozpracování strategie dalšího rozvoje tramvajové sítě v Praze do roku 

2030, a to s ohledem na socioekonomickou i demografickou prognózu a rovněž s vědomím závazku 

splnění dlouhodobých cílů snižovaní emisí CO2 a dalších škodlivin z dopravy, jež byly vytyčeny jak na 

úrovni Evropské unie, tak i na úrovni České republiky. Dokument má přinést ucelený pohled na 

možnosti rozvoje tramvajových tratí a vyplývající nároky na zajištění příslušných lidských i finančních 

zdrojů v rámci strategie rozvoje DPP. Rozvoj tramvajové sítě v Praze do budoucna jednoznačné patří 

mezi strategické priority hlavního města Prahy. 

Za účelem zjištění aktuálního stavu již připravovaných nových tramvajových tratí a možnosti zřízení 

vegetačních pásů v rámci těchto akcí byla sestavena tabulka záměrů nových tramvajových tratí, 

u kterých v současné době probíhá nebo je plánována projektová příprava. Jsou uvedeny pouze 

záměry, u kterých je zpracovávána nebo připravována dokumentace ve vyšší podrobnosti, než je 

stupeň studie a je již možné posoudit případnou možnost zatravnění. Tato tabulka je v dílčích 

položkách aktualizací informací, obsažených ve Strategii rozvoje tramvajových tratí do roku 2030. 

Termín dokončení je uveden pouze u záměrů, kde je možné jej v daném stupni přípravy predikovat. 

 

Přehled nových TT v procesu přípravy stavby (stav 12/2019) 

Úsek plánované nové TT Stav přípravy Dokončení Povrch 

TT Barrandov – Holyně 
Vydané ÚR, 0. etapa vydané 
SP 2021 lze zčásti zatravnit 

TT Sídliště Modřany - Libuš Vydané ÚR, žádost o SP 2022 částečně zatravněno 

TT Divoká Šárka - Dědinská Vydané ÚR, příprava DSP 2022 částečně zatravněno 

Smyčka Zahradní Město Vydané ÚR, žádost o SP 2021 zpevněný povrch 

Smyčka Depo Hostivař 
Vydané ÚR, příprava DSP 

2021 
převážně 
zatravněno 

TT Václavské náměstí + TT Muzeum Příprava DUR+DSP 2023 zpevněný povrch 

TT Zlíchov – Dvorce * Příprava DUR+DSP 2022 zpevněný povrch 

TT Malovanka - Strahov Zahájení přípravy v r. 2020  zpevněný povrch 

TT Počernická 
Zahájení přípravy v r. 2020 

 
převážně 
zatravněno 

TT Dědinská – Prague airport park Zahájení přípravy v r. 2020  lze zčásti zatravnit 

TT Spořilov – Choceradská ** 
Technická studie, EIA 

 
převážně 
zatravněno 

TT Na Veselí - Pankrác Dopravní studie  zpevněný povrch 
* - akci připravuje INV MHMP v rámci projektu Dvorecký most 

** - akci připravuje TSK hl. m. Prahy v rámci projektu Zelený zip Spořilov 

Zdroj: DP hl. m. Prahy, a.s 
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Níže jsou uvedeny všechny rozvojové záměry výstavby tramvajových tratí tak, jak je obsahuje 

schválená Strategie tramvajových tratí do roku 2030, rozdělené dle stavu příprav jednotlivých 

projektů. Rozvojové záměry výstavby tramvajových tratí jsou rozděleny do celkem 3 skupin: 

 Rozvojové záměry tramvajových tratí v pokročilém stádiu přípravy projektu; 

 Záměry k prioritní přípravě do r. 2030; 

 Záměry k dalšímu ověření/územní stabilizaci. 

 

Rozvojové záměry v pokročilém stádiu přípravy projektu 

Stav přípravy těchto záměrů je ve stádiu buď před získáním územního rozhodnutí, případně již 

územním rozhodnutím disponují. Tyto stavby jsou již zahrnuty v Investičním plánu DPP 

s předpokladem realizace do pěti let. V souvislosti se zajištěním finančních prostředků na realizaci 

záměrů je uvažováno s podáním žádostí o spolufinancování z fondů EU (dle příslušných dotačních 

programů). Záměry v pokročilém stádiu přípravy jsou graficky zobrazeny v mapovém podkladu 

a v tabulce níže je u jednotlivých úseků uvedena i odhadovaná výše nákladů na výstavbu. 

 

Rozvojové záměry TT v pokročilém stádiu přípravy projektu 
 

Tramvajová trať Délka 
tratě 
(km) 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč bez 
DPH) 

Stav přípravy 

Divoká Šárka – Dědinská 2,4 893,2 Návrh DÚR – změna, probíhá inženýrská 
činnost k ÚR 

Sídliště Barrandov – Holyně - 
Slivenec 

1,9 691,1 Vydané ÚR, žádost o SP 

Sídliště Modřany (Levského) – 
Libuš (stanice metra D) 

2,1 500,0 Vydané ÚR, probíhá inženýrská činnost ke 
SP 

Smyčka Zahradní Město 0,3 120,0 Žádost o ÚR, zahájeny práce na DSP 

Smyčka Depo Hostivař 0,5 163,3 Návrh DÚR, probíhá inženýrská činnost k 
DÚR 

Tabulka 3 Rozvojové záměry TT v pokročilém stádiu přípravy projektu 

http://www.praha.eu/
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Obrázek 3 Mapa rozvojových záměrů v pokročilém stádiu přípravy projektu 

Záměry k prioritní přípravě 

Záměry k prioritní přípravě tvoří skupinu tramvajových tratí obsažených v platném územním plánu 

hl. m. Prahy, čímž je jejich podoba stabilizovaná na úrovni územně technického řešení a prostorového 

průmětu do území, dále sem patří také rozvojové záměry, které jsou doporučeny k zanesení do 

územního plánu (formou změny ÚP). Na základě shody zpracovatele nového územního plánu (IPR 

Praha), DPP a ROPID, bude nově připravovaný Metropolitní plán tyto záměry rovněž obsahovat, resp. 

k zahájení veřejného projednání budou v plánu vymezeny. Tramvajové záměry z této skupiny tvoří 

jakýsi zásobník tratí, které je možné technicky i finančně realizovat na základě stanovení priorit 

v závislosti na provedeném hodnocení realizační potřebnosti do roku 2030. 

Celková délka nových tramvajových tratí ve skupině prioritních projektů určených k přípravě, je 

reálně v horizontu jedné dekády nerealizovatelná. Celkový objem nových tramvajových tratí tak 

k uvažovanému horizontu r. 2030 nedosáhne hodnot všech zařazených záměrů, ale Strategie rozvoje 

TT napomáhá orientaci v prioritách. 

http://www.praha.eu/
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Rozvojové záměry tramvajových tratí k přípravě do roku 2030 
 

Tramvajová trať Délka 
tratě 

Odhad 
nákladů 
(mil. Kč bez 
DPH) 

Stav přípravy 

Dědinská – Dlouhá Míle – Terminál 
3 – Prague Airport Park 

2,1 773,3 Studie 2011 (koordinace 
s rozvojem zástavby) 

Kobylisy – Bohnice 6,5 (obě 
větve) 

2053,5 Součást ZÚR, neaktuální DÚR 
1998, dílčí studia 2016 – 
propojení P6-P8, Kobyliské nám. 

Počernická 2,4 620,0 (bez 
přeložky 
sití) 

Studie 2002, nutná koordinace 
s přeložkou vodovodních řádů 

Zlíchov – Dvorce (Dvorecký most) 0,6 990 Součást platného ÚP, studie 
2016, architektonická soutěž IPR 
Praha + OSI MHMP (vypsaná 
2017) 

Vinohradská/Škrétova – Muzeum – 
hl. nádraží – Bolzanova 

1,2 424,0 Schváleno zadání změny ÚP, 
studie 2015 

Nádraží Podbaba – Suchdol 5,0 1646,0 Příprava změny ÚP, studie 2016 

Spořilov – Choceradská 1,7 561,3 Studie/dokumentace k oznámení 
záměru EIA 2016-2017, 
koordinace se zakrytím 
Spořilovské ul. 

Choceradská – Chodovec – Opatov 
– Háje – Jižní Město 

5,3 2001,0 Nutná změna ÚP, možnost 
realizace též po schválení změny 
ÚP 2832, podrobná studie 2013 

Na Veselí – Pankrác 0,5 370 Změna ÚP 2908, podrobná studie 
2011 

Pankrác – Budějovická 1,0 334 Změna ÚP 2908, studie 2007 

Budějovická – Dvorce  2,8 739,4 Součást ZÚR, změna ÚP 3071, 
více studií (2013) 

Malovanka/Dlabačov – Strahov 1,5 660 Možnost realizace po schválení 
změny ÚP 2832, studie 2016 

Ústřední dílny DP/Průmyslová – 
Štěrboholy 

2,0 730,2 Nutno zajistit soulad s ÚP, studie 
2016 

Vypich – Nemocnice Motol – 
Motol 

2,2 720,4 Nutno zajistit soulad s ÚP, studie 
2008 

Smyčka Trojská 0,4 180,0 Nutno zajistit soulad s ÚP 
Tabulka 4 Rozvojové záměry TT k přípravě do roku 2030 

Záměry k dalšímu ověření/stabilizaci 

Třetí skupina tramvajových záměrů obsahuje ostatní výhledové rozvojové záměry, jež nejsou součástí 

platného Územního plánu HMP, mohou však být zahrnuty v aktuálních ZÚR, případně jsou součástí 

rozpracovaného Metropolitního plánu (buď formou návrhu, nebo formou územní rezervy). Jedná se 

rovněž o záměry, které budou do nového Metropolitního plánu zahrnuty až na základě urbanistické 

koncepce dotčených lokalit v souvislosti se stabilizací názoru na rozvoj území. Náleží sem i plánované 

nebo uvažované projekty, které svou realizační potřebnost nepochybně mají vysokou, avšak je 
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zřejmé, že ve výhledu do roku 2030 není pravděpodobné, aby se z pohledu své náročnosti dostaly do 

fáze projektové přípravy. Tato skupina záměrů je do budoucna otevřena dalším podnětům. 

Rozvojové záměry tramvajových tratí k dalšímu ověření/územní stabilizaci 
 

Tramvajová trať Stupeň prověření Poznámky 

Záběhlická – Bohdalec – Eden – 
Vršovická 

Více studií Součást ZÚR, v rámci 
uvažované tzv. východní 
tramvajové tangenty, 
neukončené projednávání 
návrhu zadání změny ÚP 3122 
(vlna 11) 

Kubánské náměstí – 
Vinohradská (Želivského) 

Studie Součást ZÚR, v rámci 
uvažované tzv. východní 
tramvajové tangenty, 
neukončené projednávání 
návrhu zadání změny ÚP 3122 
(vlna 11) 

Podbaba – Troja (ZOO) – 
Poliklinika Mazurská (Bohnice) 
s možnou etapizací Podbaba – 
Troja (ZOO) 

Studie Součást ZÚR (koridor územní 
rezervy), v rámci uvažované tzv. 
severní tramvajové tangenty 

Vinohradská – Václavské 
náměstí 

Studie Předmětem změny Z 2838 – 
Schváleno zadání 

Olšanská (Jana Želivského) – 
Habrová (Jarov) 

Více studií Součást pořizované změny ÚP 
pro Nákladové nádraží Žižkov 

Nové tramvajové tratě 
Holešovice – Bubny (Vltavská – 
Dělnická – Komunardů, 
Vltavská – Holešovická tržnice – 
Komunardů) 

Dílčí studie – uzel Vltavská (IPR, 
2017) 

Závislé na budoucí územní 
studii Holešovice – Bubny - 
Zátory 

Nádraží Modřany – Komořany Studie Územní rezerva Metropolitní 
plán 

Sídliště Řepy – Zličín Studie Územní rezerva Metropolitní 
plán 

Bílá Hora – Sídliště Řepy (dílčí 
etapa: nová poloha smyčky Bílá 
Hora) 

- Územní rezerva Metropolitní 
plán 

Nádraží Hostivař – Horní 
Měcholupy – Petrovice – Jižní 
Město 

Studie Územní rezerva Metropolitní 
plán 

Vlastina – Nádraží Ruzyně Studie  
Tabulka 5 Rozvojové záměry TT k dalšímu ověření/územní stabilizaci 

2.3.2. Plánované rekonstrukce TT 

Ke zvyšování technické úrovně sítě tramvajových tratí podstatným způsobem přispívají rovněž jejich 
rekonstrukce, které svým komplexním pojetím a kvalitním provedením dostávají rekonstruované 
úseky na úroveň tramvajových novostaveb. Plán rekonstrukcí tramvajových tratí zpracovává DPP na 
období následujících 10 let. Obsahuje výčet úseků plánovaných rekonstrukcí TT, včetně 
předpokládaného termínu jejich realizace (viz tabulka níže). Zeleně jsou označeny úseky, na kterých 
je možné zvážit instalaci vegetačních pásů.  

http://www.praha.eu/


   

20 
 

V roce 2019 byly nejvýznamnějšími záměry v oblasti rekonstrukcí TT 2. etapa RTT Vinohradská 
(Muzeum – Flora), 1. etapa RTT Bubenské nábřeží – Komunardů (Vltavská – Dělnická) a zahájení 
realizace RTT Nádražní – Na Zlíchově. 

Přehled plánovaných RTT 2019–2028 (stav 06/2019) 

Úsek plánované RTT Realizace Povrch 

RTT Nádražní – Na Zlíchově 2015-2020 částečně tráva 

RTT Vinohradská (Muzeum – Želivského) 2018-2019 částečně tráva 

RTT Bubenské nábřeží-Komunardů (Vltavská Dělnická) 2019-2021 zpevněný povrch 

RTT Sokolovská – Kolbenova (Poliklinika Vysočany – Nový 
Hloubětín) 

2018-2020 
zpevněný povrch 

RTT Ohrada – Palmovka 2020 otevřený svršek 

RTT Vladimírova – Na Pankráci 2019-2020 
 zpevněný 
povrch 

RTT Starostrašnická – V Olšinách (Vozovna Strašnice – Průběžná) 2020 částečně tráva 

RTT Badeniho 2021 zpevněný povrch 

RTT Táboritská 2021 zpevněný povrch 

RTT Radlická – Za Ženskými domovy (křižovatka + celá ul. Za Žen. 
domovy) 

2021 
zpevněný povrch 

RTT Libeňský most  2023 zpevněný povrch 

RTT Strossmayerovo náměstí – U Výstaviště 2022-2023 zpevněný povrch 

RTT Obratiště Spojovací 2022 zpevněný povrch 

RTT Želivského – Biskupcova 2022   

RTT Újezd – Vítězná – Národní divadlo 2021-2022 zpevněný povrch 

RTT Seifertova – Táboritská 2024 zpevněný povrch 

RTT nábř. Edvarda Beneše (Čechův most-Letenský tunel) 2021 zpevněný povrch 

RTT Chodovská (U Plynárny-před obratiště Spořilov) 2021-2022   

RTT Rašínovo nábřeží (Palackého nám.-Výtoň) 2022 zpevněný povrch 

RTT Ječná 2022 zpevněný povrch 

RTT Milady Horákové 2022 zpevněný povrch 

RTT Hlávkův most 2022 zpevněný povrch 

RTT Bělohorská – Karlovarská vč. obratiště Bílá Hora 2023   

RTT Palackého most – Lidická 2023 zpevněný povrch 

RTT Korunní 2023-2024 zpevněný povrch 

RTT Havlíčkova-Dlážděná 2024 zpevněný povrch 

RTT nábř. Edvarda Beneše (Klárov-Čechův most) 2024 zpevněný povrch 

RTT Mánesův most 2022 zpevněný povrch 

RTT Rašínovo nábř. (Jiráskovo nám. - Palackého nám.) 2025 zpevněný povrch 

RTT Svobodova (Výtoň-Albertov) 2025 zpevněný povrch 

RTT Štefánikův most 2023 zpevněný povrch 

RTT Revoluční-Na Poříčí 2023 zpevněný povrch 

RTT Jičínská 2027 zpevněný povrch 

RTT Klapkova jih 2022 zpevněný povrch 

RTT Pražský hrad (změna geometrie oblouků) 2028   
Tabulka 6 Přehled plánovaných rekonstrukcí TT 2019-2028 
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2.3.3. Vyhodnocení plánu výstavby a rekonstrukcí TT ve vztahu k zeleným 
tramvajovým pásům 

Z plánu výstavby tramvajových tratí a plánu rekonstrukcí tramvajových tratí vyplývá, že výstavba 

nových tratí s vegetačním krytem (ať již extenzivně či intenzivně udržovaným) je v úsecích, které 

splňují podmínky pro vybudování tohoto typu povrchu v dané lokalitě možná, že se s jejich výstavbou 

do budoucna počítá. Jak vyplývá z plánu rekonstrukcí TT a s přihlédnutím k základním principům 

uvedeným v dokumentu Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy, nechá se předpokládat, že v širším 

centru města, kde není nutné pojíždění nekolejových vozidel po tramvajovém pásu, se může 

výstavba, či dodatečná instalace vegetačních pásů dále rozšiřovat.  

Vegetační pásy mohou být instalovány přímo v rámci samotné rekonstrukce TT, nebo je možná jejich 

dodatečná instalace na otevřený svršek (štěrk) i po dokončení rekonstrukce s časovým odstupem. 

Pokládka vegetačního krytu může být teoreticky provedena v jakémkoliv ročním období, pokud si to 

situace vyžaduje, podmínkou pro úspěšnou instalaci je však zajištění dostatečné závlahy. Ideální 

období vegetačního krytu pro pokládku je podzim, kdy je nižší hladina slunečního svitu a vyšší podíl 

přírodních srážek, tudíž hrozí menší riziko odumření vegetačního krytu. 

Na významných městských třídách jsou vhodné především reprezentativní vegetační pásy 

s udržovaným trávníkem (vyžadující intenzivní způsob údržby). V okrajových částech města mohou 

být tramvajové pásy osázeny suchomilnými rostlinami a květinami, které nevyžadují náročnou 

údržbu.  

V historickém centru, kde jsou komunikace užší a musí být pojízdné i pro automobily, MHD či IZS, lze 

předpokládat, že budou tramvajové pásy nadále převážně dlážděné.  Na tratích v širším centru 

města, které musí být tramvajové pásy pojízdné (zejména pro složky IZS, či vozidla MHD), bude 

aplikován zpevněný kryt, svou strukturou odlišený od povrchu okolní vozovky tak, aby nevznikaly 

jednolité asfaltové plochy. 

2.4. Postupy využívané pro budování zelených tramvajových pásů 

Základem konstrukce tramvajové tratě s vegetačním krytem je běžný kolejový svršek obvykle 

s využitím žlábkových kolejnic NT1 nebo kolejnic 49E1, upevněných na betonových pražcích 

uložených do štěrkového lože. Pro zřízení vlastního vegetačního krytu se prostor mezi kolejnicemi 

nejprve upraví srovnáním do roviny štěrkem, na který je položena geotextilie vytažená až 

k prefabrikátům sloužícím k oddělení kolejnic od vegetačního krytu.  

Vegetace 

Rozdílné typy zeleně používané na zelené plochy okolo a mezi kolejemi se liší hlavně v hloubce 

potřebné k růstu, vyžadované údržbě a odolnosti rostliny (např. odolnost vůči suchu, odolnost 

proti solím při zimní údržbě) a samozřejmě jejich vzhledu. Hlavní pozornost je nutné věnovat na 

vhodnost zvolené zeleně k danému typu železničního svršku a na sladění místních podmínek se 

zvoleným druhem zeleně. 

Výběr druhů musí odpovídat stanovištním podmínkám a předpokládané intenzitě údržby. Pro 

ozelenění tramvajového svršku lze využít různé druhy zeleně v závislosti na požadavcích rozhodných 

pro jejich výběr, kterými jsou zejména: požadavky na údržbu, odolnost vůči suchu, resp. klimatickým 

podmínkám v dané oblasti, vhodnost využití pro danou lokalitu z hlediska estetického a v neposlední 

řadě investiční náklady na ozelenění tramvajového svršku a náklady na následnou údržbu.  Mezi 

nejběžnější rostlinné druhy využívané pro ozelenění tramvajových pásů patří: 
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a) Tráva 

Tráva může být instalována jako předpěstované travní koberce (tenké pásy osázené trávou) na 

speciálně připravenou pláň, či může dojít k přímému zasetí travního semene na vrstvu substrátu. 

Travní koberce se ukázaly velmi vhodné na trasy vedoucí ve stoupání a na větrných místech, jelikož 

z těchto míst mohou být semena odplavena či odvanuta větrem.  

Předpěstované travní koberce na travních rohožích, jsou přenosné díly vypěstované ve venkovním 

prostředí. Ty jsou následně zabaleny do tvaru válce (s váhou 25-50 kg/m2). Rohože do 2 m délky 

mohou být pokládány ručně, nad 5 m délky jsou obvykle zvedány a pokládány pouze s pomocí strojů. 

Šířka role musí odpovídat rozchodu dané trati a příslušnému použitému typu svršku (obvykle 1 m). 

Samotná role se skládá z elastické neroztažitelné podpůrné vrstvy (pro trávu obvykle minerální vlna), 

na které zeleň roste. Podpůrná vrstva slouží jako zádržný systém pro kvalitní substrát, který poskytuje 

kořenový prostor pro zeleň a stabilizační funkci pro dopravu. 

Pro zřízení vlastního travnatého zákrytu se prostor mezi kolejnicemi nejprve upraví srovnáním do 

roviny štěrkem, na který je položena geotextilie vytažená až k prefabrikátům sloužícím k oddělení 

kolejnic od vegetačního krytu. Prostor na geotextilii je vyplněn zeminou o výšce cca 12 cm, na kterou 

je následně uložen předpěstovaný drnový travnatý koberec o tloušťce cca 4 cm. K oddělení kolejnic 

od travnatého zákrytu se používají speciální pryžové bokovnice, které se upevní ke kolejnici 

a následně se k nim upevní geotextilie. V úsecích, kde je nutné zároveň dbát na památkovou ochranu 

okolí tramvajové tratě, se používají speciální betonové prefabrikáty ve tvaru hranolu, které jsou na 

spodní straně opatřeny kapsami pro upevňovadla kolejnic a jejichž povrch imituje podobu čtyř 

velkých dlažebních kostek. V úsecích, kde je nutné zároveň dbát na památkovou ochranu okolí 

tramvajové tratě, se používají speciální betonové prefabrikáty ve tvaru hranolu, které jsou na spodní 

straně opatřeny kapsami pro upevňovadla kolejnic a jejichž povrch imituje podobu čtyř velkých 

dlažebních kostek. V případě, kdy je nutné umožnit občasné pojíždění nekolejovými vozidly po trati 

(např. při použití travnatého zákrytu v prostoru smyček), lze docílit zvýšení odolnosti trávníku 

s použitím speciálních zatravňovacích rohoží. 

Hlavní výhoda předpěstovaných 

travních koberců je zamezení ztráty 

semen díky větru, srážkám či 

ptactvu, a především má jejich 

instalace okamžitý efekt. 

Tráva je však technicky náročný typ 

rostliny vyžadující dostatečně 

vysokou vrstvu zeminy (ideálně více 

než 20 cm), stálou údržbu 

(především sekání, hnojení a v 

závislosti na schopnosti konstrukce 

udržet dešťovou vodu a množství 

srážek, zalévání), pokud má být 

zajištěn estetický přínos tohoto 

povrchu. 

Pro zálivku mohou být využity automatické tryskové nebo zakapávací závlahové systémy. Zakapávací 

závlahové systémy jsou rozvedeny pod travním kobercem a postupně uvolňují vodu přímo do 

substrátu, při nutnosti zásahu do tramvajového svršku/spodku je však poměrně náročná jejich 

Obrázek 4 Ukázka pokládky travního koberce 
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demontáž a hrozí vyšší riziko poškození rozvodů závlahového systému. V Praze je použit závlahový 

systém tryskový (který je zároveň z pohledu údržby preferovaným systémem). Obecně je cílem 

závlahového systému zásobit vegetační kryt rovnoměrně vodou tak, aby rostliny měly potřebné 

množství vody v době sucha a nedostatku přírodní závlahy z dešťových srážek. K zálivce je v současné 

době využívána voda pitná. V budoucnu lze uvažovat i o využití vody dešťové (více viz kap. 2.7 f)). 

b) Rozchodník 

Další rostlinou, která získává v oblasti zelených tramvajových pásů popularitu, je rozchodník (Sedum). 

Jedná se o suchomilné byliny se silně dužnatými listy zadržujícími vodu a pětičetnými (výjimečně 

čtyřčetnými či šestičetnými) květy. Rozchodníky jsou známy především jako půdopokryvné rostliny 

dosahující výšky několika málo centimetrů (max. 10 cm), jedná se např. o tyto druhy: Sedum album 

(rozchodník bílý), Sedum sexangulare (rozchodník šestiřadý), Sedum hispanicum (rozchodník 

španělský), Sedum hybridum (rozchodník), Sedum reflexum (rozchodník skalní), Sedum floriferum 

(rozchodník květonosný), Sedum spurium (rozchodník pochybný), Sempervivum arachnoideum 

(netřesk pavučinatý), Sempervivum montanum (netřesk horský), Jovibarba spec. (netřesk výběžkatý), 

Mrazuvzdorné kaktusy (např.: Opuntia rutila). Konkrétní výběr rostlin je nezbytné konzultovat 

s dodavatelem předpěstovaného rozchodníkového koberce pro příslušnou oblast. 

V praxi se nejčastěji používá rozchodník (případně smíchaný s ostatními rostlinnými druhy, bylinami 

nebo mechy) předpěstovaný na rostlinných rohožích. Rozchodník má dužinaté listy, které umožňují 

zadržovat vodu a tím se chránit proti suchu. Tato schopnost rostlin z rodu rozchodníkovitých 

poskytuje rostlinám schopnost přežít dlouhá suchá období. Rozchodníkové směsi jsou méně náročné, 

než např. tráva, jsou nízko rostoucí, mají plošší kořenový systém (díky tomu potřebují oproti trávě 

nižší vrstvu substrátu) a nevyžadují náročnou péči.  

Základem rozchodníkových koberců je kokosová rohož, případně kokosová rohož s plastovou výztuží, 

tyto rozchodníkové koberce se 

využívají i pro instalaci zelených 

střech. V tomto podkladu jsou 

rostliny zapěstovány tak, aby po 

pokládce na substrát co nejdříve 

zakořenily a plnily svou funkci. Další 

péče o takto založené povrchy je 

minimální, spočívá především v 

zálivce po pokládce a za extrémního 

sucha, a běžném přihnojování. 

Vhodné je také každoroční 

odstraňování větrem zanesených 

plevelů. 

Rozchodníky je možné rovněž 

vysázet pomocí pohozu řízků rozchodníků (doporučené množství je 1 kg řízků na 8 m²) na minerální 

substrát, požadované hustoty ozelenění je dosaženo během 1 roku. Tento způsob výsadby je levnější, 

nicméně časově náročnější a minimálně v prvním roce vyžaduje vyšší péči. 

V zahraničí byly pokusně rozchodníky vysázeny pomocí rozprašovací techniky (kdy jsou malé výhonky 

rozprašovány na speciální substrát) i klasickým sázením (ručně po jednotlivých kusech). Pro dosažení 

uspokojivého pokrytí tyto varianty příliš neosvědčily, zejména vzhledem k době nezbytné 

pro dosažení požadovaného pokryvu (testováno v Berlíně). Tento způsob výsadby je rovněž rizikový 

Obrázek 5 Ukázka instalace rozchodníku (Ládví) 
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z toho důvodu, že docházelo k silnému vysoušení povrchového substrátu jak prouděním větru, tak 

prouděním vzduchu způsobené projíždějícími tramvajemi. Další způsob výsadby byl aplikován 

v Mnichově tak, že směs semen/výhonků s vodným roztokem obsahující pojivo byla připravena ve 

formě homogenní směsi a aplikována jako vlhké osivo na vrstvu substrátu pomocí rozprašovače. 

K dosažení uspokojujícího pokrytí dostatečně rychle, byla hustota směsi nastavena na velmi vysokou 

hodnotu – 300 g/m². Tímto způsobem mělo být dosaženo 60% pokrytí do 7 měsíců. 

Při ozelenění tramvajového kolejového svršku suchovzdornými rostlinami se porost nemusí 

zavlažovat. Intenzita hnojení porostu rozchodníků a nízkých trav je oproti travnímu porostu třetinová 

a není potřeba ho sekat. Lze předpokládat, že s využitím tohoto typu rostlin může dojít ke snížení 

nároků na údržbu, spočívající především v odstranění odpadků z porostu a náletových rostlin, tuto 

skutečnost je však nezbytné ověřit v praxi v průběhu delšího časového úseku. 

c) Ostatní 

Mezi další rostlinné druhy, které lze využít pro ozelenění travního svršku lze zařadit mechy, byliny či 

jiné sukulentní rostliny (např. opuncie).  

Mechy jsou vhodné do míst, která nejsou exponována 

slunečnímu svitu, resp. se nachází v zastíněných 

oblastech s vyšší vlhkostí. Jejich využití na zasluněných 

místech, není vhodné. Předpěstované mechové koberce 

se dodávají v rolích 15 m², podkladem je geotextilie 

gramáže 800 g/m² s mechovými výtrusy přichycenými 

polyamidovým vláknem, nízká celková hmotnost: 20–25 

kg/1 m² (nasycený plně zapěstovaný stav), vhodný na 

stinná místa. Tento typ povrchu zatím nebyl na 

tramvajové tratě v ČR použit. 

 

Vegetační vrstva 

Vegetační vrstva může být založena na bázi substrátové vrstvy, pěstebních desek hydrofilní minerální 

plsti či recyklátových absorbérů s funkcí retence vody. Hlavní funkcí vegetační vrstvy je zajištění růstu 

rostlin. 

a) Substrát 

Pro ozelenění tramvajového kolejového svršku pro přípravu vegetační vrstvy se používají trávníkové 

substráty, na které se pokládá předpěstovaný trávníkový koberec. Hlavním komponentem 

trávníkového substrátu je písek doplněný přídavkem zeminy (z orniční nebo podorniční vrstvy) 

a nízkým podílem organického komponentu, zpravidla rašeliny. Výhodou ozelenění tramvajového 

kolejového svršku travním porostem je snížení hlučnosti (zakrytí pražců vegetačním substrátem), dále 

snížení prašnosti a zadržení srážkové vody v městském prostředí. Nevýhodou je nutnost zavlažování 

trávníkového porostu v období s nízkým srážkovým úhrnem, potřeba intenzivního hnojení a nutnost 

sekání trávníku. Další nevýhodou je pracovní náročnost pokládky vegetačního substrátu. 

  

Obrázek 6 Předpěstovaný mechový koberec 
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b) Hydrofilní minerální plsť 

Hydrofilní minerální plst se běžně využívá pro realizaci zelených střech a vegetačních stěn, ale lze ji 

využít i jako vegetační vrstvu pro zelené tramvajové pásy.  Základní surovinou pro výrobu minerální 

vlny jsou čedič a diabas, jedny z nejhojněji se vyskytujících hornin na celé Zemi, které byly a jsou 

tvořeny při sopečné činnosti. Tyto horniny jsou ve výrobním procesu roztaveny při vysoké teplotě 

v peci a vzniklá láva je následně rozvlákněna do struktury jemných vláken, jejichž průměr je menší 

než průměr lidského vlasu. 

Tento materiál může být využit pro 

ozelenění tramvajového kolejového 

svršku suchovzdornými rostlinami – 

rozchodníky, nízkými travami rodu 

Festuca a mechy. Hydrofilní 

minerální plsť se vyznačuje vysokou 

pórovitostí a vodní kapacitou. Má 

dobré hydroakumulační a drenážní 

vlastnosti pro zadržení a odvod 

srážkové vody, především však má 

dostatečnou vododržnost pro 

pěstování rozchodníků a dalších 

suchovzdorných rostlin. 

Rozchodníky se na vegetační vrstvu 

vysazují použitím předpěstovaného 

rozchodníkového koberce, případně 

výsadbou řízků či hydroosevem. 

Nízké trávy rodu Festuca (F. ovina, F. cinera) se do porostu doplňují výsevem, hydroosevem či 

výsadbou. Mechy se do porostu mohou aplikovat výsevem výtrusů, hydroosevem (spolu se semeny 

rozchodníků a nízkých trav) nebo s využitím přirozeného náletu výtrusů (přirozené sukcese) na 

vhodné lokality (vlhčí podmínky, nepřímé sluneční světlo). 

Pod vegetační vrstvu (dle zvoleného typu) je nezbytné umístit ještě drenážní vrstvu, která zajistí 

odvod přebytečné vody, separační a hydroizolační vrstvu, která musí mít speciální atest proti 

prorůstání kořínků, případně musí být jinak chráněna (např. separační vrstvou). 

Použití desek z hydrofilních minerálních vláken pro vegetační vrstvy má ve srovnání s klasickou 

zeminou několik výhod a to především: 

 Nízká objemová hmotnost, která se pohybuje v rozmezí od 70 do 80 kg/m³ za sucha 

(objemová hmotnost zeminy je cca 1700 kg/m³);  

 Schopnost retence vody – 1 m³ zadrží až 90 % svého objemu vody; 

 Vegetaci je možné předem vysázet na dílcích, které se pak položí na tramvajový pás; 

 Při poruše v souvrství je možné potřebný díl minerální vlny vyjmout, nebo nahradit novým 

dílem; 

 Minerální vlna umožňuje ozelenění i při větším sklonu terénu; 

 Desky jsou odolné vůči UV záření. 

 Desky jsou určeny pro pěstování rostlin bez styku s půdou. Neobsahují živiny, které je nutné 

je dodávat uměle. V praxi se však osvědčilo přidat alespoň 2 cm vrstvu substrátu pro zajištění 

lepší prosperity rostlin. 

Obrázek 7 Ukázka pokládky vegetačního krytu na hydrofilní minerální plsť 
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Hydrofilní minerální plsť lze využít víceúčelově, plnit může zejména funkce hydroakumulační, 

drenážní, filtrační nebo vegetační. V rámci experimentálního měření1 bylo zjištěno, že výrobky z 

hydrofilní minerální vlny mají výbornou vodopropustnost, a díky tomu je možné je zařadit do 

zjednodušených skladeb extenzivních vegetačních pásů, kde není přítomna samostatná drenáž. 

Negativním aspektem je jejich maximální vodní kapacita. Zvýšená nasákavost by mohla škodit 

xerofilním rostlinám. Úplná náhrada střešních substrátů minerální vlnou je možná pouze za 

předpokladu výběru rostlin, které budou tolerantní k nárazovému přemokření. Při využití standardní 

extenzivní flóry je vzhledem k vyšší míře vlhkosti minerálních desek doporučena jejich kombinace se 

vzdušnějšími substráty, které i při dlouhotrvajícím dešti zajistí kořenům rostlin dostatečné množství 

vzduchu. Největší rozdíly ve vlastnostech mezi výrobky novými a stařenami byly zjištěny v pevnosti v 

tlaku, u některých vzorků činil rozdíl téměř 70 %. Snížení pevnosti může být způsobeno porušením 

struktury desek kořeny rostlin a dále také změnou vlastností pojiva minerální izolace v dlouhodobě 

vlhkém prostředí. Je proto žádoucí další testování dlouhodobých pevností výrobků z hydrofilní vlny za 

vlhka a případná úprava pojiva. 

V České republice jsou nabízeny deskové výrobky ze sortimentu firmy Isover, rolované výrobky ze 

sortimentu firmy Knauf Insulation či Retex. V zahraničí to jsou například výrobky firmy Rockwool či 

Nophadrain.  

https://aquadesk.cz/ 

https://www.isover.cz/aplikace/zatepleni-strechy/vegetacni-zelene-strechy 

 

c) Protihlukové recyklátové desky 

Další variantou vegetační vrstvy syntetického původu pro ozelenění tramvajového svršku jsou izolační 

desky (kolejové absorbéry) 

BRENS®. Hlavní funkcí těchto desek 

je absorpce hluku a retence vody, 

zároveň však mohou být využity 

jako vegetační vrstva pro pěstování 

nenáročných rostlin typu 

rozchodník. Na rozdíl od zelených 

tratí se zákrytem z humosních a 

organických pěstebních vrstev je 

v tomto případě kolejová dráha 

tvořena standardním kolejovým 

roštem na štěrkovém loži nebo 

konstrukcemi pevných jízdních 

drah, do kterých jsou vkládány 

prefabrikované dílců absorbérů podle daných dispozic a tvaru kolejového svršku. 

Výplňové a konstrukční vrstvy nebo kolejové absorbéry s funkcí retence vody BRENS® tvořené ze 

syntetického recyklátu STERED® se strukturou lisovaných tmelených syntetických chumáčů zajišťují 

vysokou nasákavost při tvarové stálosti a odolnosti proti UV záření a teplotním výkyvům. Řízené 

zadržení vody v prostoru koleje a odstranění dnes používaných hlinitých vrstev zvyšuje dostupnost 

konstrukce koleje a odstraňuje její znečištění od pěstebního souvrství.  

                                                           
1 Disertační práce Ing. Petra Vacka s názvem Vegetační střechy s hydrofilní minerální vlnou (2016) 

Obrázek 8 Kolejové absorbéry s funkcí retence vody BRENS 

http://www.praha.eu/
https://aquadesk.cz/
https://www.isover.cz/aplikace/zatepleni-strechy/vegetacni-zelene-strechy
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Hlavním přínosem tohoto materiálu je: 

 Maximální retence vody po co nejdelší dobu v celém ekosystému horní části zelené tratě; 

 Tlumení hluku a vibrací ze stojiny kolejnic pryžovými vodopropustnými bokovnicemi (až 6 

dB); 

 Vysoká pohltivost hluku materiálové báze syntetického recyklátu STERED® (až 14 dB); 

 Jednoduché a dlouhodobě stabilní uložení horní části s možností demontáže bez rozsáhlé 

zemědělsko-stavební činnosti a zpětná montáž většiny vrstev;  

 Adaptabilnost ekosystému pro konvenční kolej se štěrkovým ložem nebo pro konstrukce 

pevných jízdních drah různých tvarů kolejnic; 

 100% podíl recyklovaných materiálů s možností jejich recyklace; 

 Minimalizace uhlíkové stopy při výrobě jednotlivých komponentů; 

 Na desky lze položit buď přírodní šlechtěné trávníkové koberce, povrch ze suchomilných 

rozchodníků rodu SEDUM nebo povrch s extenzívními smíšenými trávníky. 

Nevýhodou tohoto materiálu je jeho syntetický původ a skutečnost, že do něj může vegetace hůře 

prokořenit. Aby vegetace dobře prosperovala, musí mít zajištěnou dostatečnou vrstvu substrátu 

a musí být pravidelně hnojena.  

Z experimentálního měření prováděného výrobcem kolejového absorbéru hluku s funkcí retence 

vody BRENS STERD, prezentovaného na MSV Brno dne 08. 10. 2019 vyplynulo, že v případě instalace 

rozchodníků na absorbér hluku byl rozdíl teploty povrchu oproti teplotě měřeného vzduchu (30oC) 

pouhých 0,9oC. U ostatních typů povrchů byla naměřená teplota povrchu výrazně vyšší (u štěrkového 

lože frakce 32/63 byla naměřena teplota povrchu 43,2oC, kamenné dlažby 42,5oC, železobetonových 

panelů 42,5oC a extenzivního trávníku na zemním substrátu 40,2oC). 

Ozelenění tramvajového svršku s využitím tohoto materiálu bylo v ČR pilotně provedeno v Ostravě na 

Frýdlantských mostech v roce 2017 (více o tomto projektu a jeho výsledcích viz kap. 2.5), k další 

instalaci mimo ČR došlo např. v Košicích 

Závěr: Z pohledu provozovatele tramvajové dopravy, resp. subjektu, zajištujícího výstavbu 

a následnou údržbu vegetačních pásů je optimalizace rostlinné skladby a výběr vhodné vegetační 

vrstvy, tak aby byl optimalizován přínos vegetačního krytu z hlediska ekonomického, 

environmentálního i estetického a byla zajištěna dlouhá životnost vegetačního krytu. Proto je 

nezbytné věnovat těmto faktorům náležitou pozornost a průběžně sledovat nejnovější výsledky jak 

experimentálních měření, tak jejich ověření v praxi (v reálném prostředí). 

Porovnání jednotlivých rostlinných druhů a jejich skladby, druhů vegetační vrstvy v reálném prostředí 

zatíženým tramvajovým provozem bude probíhat v Praze v rámci pilotního projektu Zelené vlásečnice 

moderního města v průběhu let 2020-2023. Na realizaci projektu se spolupodílí i DPP, který vytipoval 

tramvajové trati vhodné pro instalaci pokusných úseků s vegetačním krytem (více viz kap. 2.5) pro 

testování rostlinné skladby a různých druhů vegetační vrstvy. V rámci projektu dojde i k nezávislému 

měření teploty jednotlivých povrchů a ověření výsledků měření již dříve prováděných jednotlivými 

výrobci a jako nadstavba bude sledován i vliv jednotlivých typů vegetačních povrchů na zvýšení 

biodiverzity. Posuzovány budou ekonomické, environmentální i zdravotní dopady jednotlivých řešení. 

  

http://www.praha.eu/
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2.5. Pilotní projekty v oblasti zelených tramvajových pásů 

PROJEKT Č. 1 

Název projektu:  Zelené vlásečnice moderního města 

Realizátor projektu:  Příjemcem dotace je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 

zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ, v.v.i.), dalšími subjekty zapojenými do realizace 

projektu: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Dopravní podnik hl. m. 

Prahy (DPP), LIKO-S, a.s. 

Harmonogram:  04/2020-12/2023 

Celkové náklady: 4 mil. Kč (z toho vlastní podíl VÚKOZ je 10 %), z toho osobní náklady 

2,41mil. Kč, materiál a ostatní náklady 619 tis. Kč, režie 971 tis. Kč 

Financování projektu: Na realizaci projektu je poskytována dotace TAČR 

Realizace projektu s názvem Zelené vlásečnice moderního města se zaměřuje na oblast ozelenění 

tramvajového svršku, která je jedním z možných opatření adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. 

Tento projekt bude vyhodnocovat mj. i kvalitativní, funkční a ekonomickou udržitelnost ozelenění 

tramvajových pásů. Výstupy z tohoto projektu mohou pomoci aktérům podílejícím se na přípravě 

výstavby a rekonstrukce tramvajových tratí při výběru vhodného technologického řešení, které bude 

prověřeno nejen z hlediska estetického, ale i funkčního, zdravotního a environmentálního.  

Pro ozelenění tramvajového kolejového svršku byly pro přípravu vegetační vrstvy doposud obvykle 

využívány trávníkové substráty, na které se položil předpěstovaný travní koberec. Hlavní výhodou 

ozelenění tramvajového kolejového svršku je snížení hlučnosti, snížení prašnosti a zadržení srážkové 

vody v městském prostředí. Nevýhodou je nutnost zavlažování trávního porostu v období s nízkým 

srážkovým úhrnem, potřeba intenzivního hnojení a nutnost pravidelného sečení. Při použití skladby 

vegetačního souvrství pro pěstování suchovzdorných druhů rostlin se výše uvedené nedostatky 

eliminují. 

V rámci projektu budou posuzovány substráty pro vegetační vrstvy, vlastní skladba vegetační vrstvy 

a druhové složení suchovzdorných rozchodníkových pásů. Výstupem projektu bude návrh skladby 

vegetační vrstvy s hydrofyzikálními vlastnostmi vhodnými pro pěstování suchovzdorných rostlin – 

rozchodníků (rod Sedum), nízkých trav (rod Festuca) a mechů pro ozelenění kolejového svršku. Na 

vybraných pokusných úsecích tramvajových tratích budou zkoumány specifické ekologické podmínky 

(sucho, zástin, spád) a budou tvořeny zejména dostupnými druhy sukulentních rostlin s preferencí 

domácích odrůd. Úseky vybavené rozchodníkovými pásy budou za plného provozu a zátěže 

pravidelně hodnoceny. Iniciálně bude dokumentován a popsán současný stav stávajících zelených 

pásů z hlediska plnění funkcí, pro které byl zřízen a definici proměnných, které ho ovlivňují (zasolení, 

vodní a teplotní stres, výživové deficience). Zároveň bude detailně monitorována diverzita 

rostlinného pokryvu, diverzita členovců, a podíl holé půdy. Po založení rozchodníkových variant bude 

sledována sukcesní dynamika jejich osidlování rostlinnými a živočišnými druhy. 

Pracovníci VÚKOZ budou projekt koordinovat a budou se podílet na optimalizaci sortimentu 

suchovzdorných rostlin pro ozelenění tramvajových pásů a na technologické části, která se bude 

týkat předpěstování rozchodníkových koberců specifického druhového složení. Dále se budou podílet 

na testování drenážní a hydroakumulační funkce podložních substrátů i celkové vegetační vrstvy. 

V kontrolovaných, provozních a poloprovozních podmínkách budou zjišťovat drenážní a zasakovací 

kapacity jednotlivých pokusných variant. 

http://www.praha.eu/
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PROJEKT Č. 2 

Název projektu: Pilotní ozeleněni tramvajových svršků rozchodníkovými koberci 

v Praze – Ládví (100 m2) 

Realizátor projektu:  ACRE s.r.o. (Střížkovská 671, 180 00 Praha 8 – Libeň) 

Harmonogram:   Instalace 03/2018 

Celkové náklady:   164 331 Kč bez DPH 

Financování projektu:  Investor DPP hl. m. Prahy, údržbu zajišťoval realizátor projektu 

Předmětem tohoto pilotního projektu bylo ozeleněni tramvajových svršků rozchodníkovými koberci 

na ploše 100 m² v Praze Ládví, ul. Střelničná (u křižovatky s ul. Davídkova). Na vymezeném prostoru 

byl do kolejiště tramvajové trati s otevřeným svrškem instalován předpěstovaný rozchodníkový 

koberec. Instalace proběhla v sobotu 17. 03. 2018 během pravidelné kontroly trati. S ohledem na 

velikost úseku a rychlou pokládku nebyla pro potřeby instalace rozchodníkových koberců nutná 

výluka trati. 

Do prostoru tramvajového pásu byla na otevřený svršek (štěrk) položena podkladová geotextilie a na 

ni vrstva kalíškové folie. Kalíšková folie je vyrobená z materiálu HDPE a slouží jako zásobárna vody 

a drenáž. Mezivrstvu mezi kalíškovou folií a substrátem tvořila separační textilie, na kterou byly 

položeny substrátové desky z hydrofilní minerální vlny. Tyto desky jsou velice lehké a vzdušné 

a fungují jako částečná náhrada substrátu. Hydrofilní vláknitá struktura umožňuje udržení vody na 

několik dní a zároveň dokáže v případě přívalových dešťů přebytečnou vodu odvádět. 1 m³ této desky 

je schopen pojmout až 90 % svého objemu vody. Substrátové desky mají výbornou vodopropustnost, 

určité množství vody však v deskách 

vždy zůstává, takže rostliny mohou 

v panelech spolehlivě vegetovat 

i v obdobích bez přirozené dešťové 

zálivky. V tomto případě, kdy byly 

substrátové desky kombinovány 

s nízkou vrstvou substrátu, byly 

využity jako spodní vrstva 

vegetačního souvrství. Na tenkou 

vrstvu substrátu byly následně 

položeny koberce 

s předpěstovaným rozchodníkem. 

Předpěstovaný koberec obsahoval 

celkem 8 druhů rozchodníků. 

Pokládku rozchodníkových koberců 

zajistila společnost ACRE s.r.o., 

která zároveň od doby instalace, tj. 

17. 03. 2018 do konce roku 2019 na své náklady zajišťuje jejich pravidelnou údržbu. Pravidelná 

údržba zahrnuje 1x ročně přihnojení a 1-2 ročně manuální likvidaci náletových rostlin. S ohledem na 

nízkou vrstvu substrátu je však množství náletových rostlin minimální.  Rozchodníkový koberec 

nevyžaduje dodatečnou zálivku ani sečení. V případě lokálního narušení rozchodníkového koberce 

(vandalismus, vjezd vozidla, případně lokálního odumření rostlin) je možné rostliny individuálně 

Obrázek 9 Pokládka rozchodníkového koberce Ládví 
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doplnit prostřednictvím pohozu řízků, případně je možné rozchodníkový pás doplnit o další 

suchomilné rostliny (např. opuncie) pro zvýšení estetické kvality prostranství. 

Po roce a půl lze konstatovat, že instalace rozchodníkových koberců proběhla bez komplikací 

a rostliny dobře prosperují. Společnost ACRE s.r.o. využívá zde aplikovanou vegetační vrstvu pro 

zelené střechy a s použitou technologií má již dlouholeté zkušenosti. Na pilotním úseku bylo ověřeno, 

že přesto, že rostliny mohou teoreticky vegetovat pouze na substrátových deskách, je vhodné 

aplikovat i vrstvu substrátu, která zajistí lepší prokořenění rostlin a jejich růst. 

Hlavním přínosem tohoto projektu v oblasti životního prostředí bylo to, že instalovaný úsek 

nevyžadoval pravidelnou zálivku (oproti intenzivně udržovaným zeleným tramvajovým pásům), 

spotřeba pitné vody využívané pro zálivku tudíž byla nulová, nebylo vyžadováno pravidelné sečení, 

což má za následek nižší spotřebu PHM a nižší personální náklady spojené s údržbou. Z pohledu 

bezpečnosti lze konstatovat, že materiály aplikované v rámci tohoto pilotního projektu jsou 

nehořlavé a nezatěžují životní prostředí. Životnost rozchodníků je praktiky neomezená a při zajištění 

pravidelné údržby (1x ročně hnojení a odstranění náletových rostlin) nevyžaduje další údržbu. 

Instalovaná vrstva může být lokálně sejmuta a následně opět instalována na místo, není tedy nutná 

pokládka nového materiálu (jako je tomu např. u asfaltových svršků). Hlavní výhodou tohoto povrchu 

je, že je možné jej na otevřený kolejový svršek bez větších zásahů instalovat prakticky kdykoliv. 

Cena za pořízení a instalaci vegetační vrstvy s rozchodníkem byla v tomto případě cca 1650 Kč/m² bez 

DPH. 

 

PROJEKT Č. 3 

Název projektu: Tichá zelená trať na frýdlantských mostech v Ostravě (absorbéry hluku 

BRENS-STERED) 

Místo realizace:  Ostrava, ul. 28. října, mezi zastávkami Náměstí republiky – Karolina 

Harmonogram:  instalace 08/2017, vyhodnocení podzim 2019 

Délka úseku:  143 m (úsek bez tramvajových zastávek a křížení s další komunikací) 

Celkové náklady: 5 492 227 Kč bez DPH (cena bez montáže) 

Do stávajícího kolejiště nejvytíženější tramvajové trati v Ostravě byla aplikována zcela nová 

technologie tlumení hluku a vibrací kolejových vozidel, který vzniká odvalováním kola po kolejnici. 

Jedná se o takzvané kolejové absorbéry s funkcí retence vody BRENS. 

Tento absorbér je vyroben z recyklovaných materiálů z automobilového průmyslu (automobilových 

pneumatik a recyklovatelných syntetických automobilových textilií). Jedná se o bloky, které tvoří 

povrch kolejiště a dokáží velmi efektivně tlumit hluk a také vibrace z kolejové dopravy a zadržet vodu. 

Z hlediska systému zeleno-modré infrastruktury je dle jeho výrobce zásadní přínos v tom, že tyto 

bloky mají velmi vysokou nasákavost – retenci srážkové vody a zároveň mohou být ozeleněny. A to 

buď sukulentními rostlinami, které je možné pěstovat přímo v těchto blocích bez substrátu, zálivky, 

hnojení i kosení, anebo klasickým travním kobercem s malou vrstvou substrátu a standardní údržbou 

intenzivně udržovaného vegetačního krytu. Výhodou oproti klasickému ozelenění tratí ve volně 

sypaném substrátu je snadná údržba. V případě poruchy v kolejišti není třeba složitě vybírat zeminu 

a zároveň tak ničit vegetační pokryv, jednotlivé bloky i s vegetačním pokryvem je možné snadno 
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(i oproti těžkým panelům) zvednout, provést opravu a bez poškození vegetace vrátit zpět na původní 

místo. Další výhodou oproti volnému substrátu je i vysoká únosnost i při plném nasycení vodou.  

Nasákavost tohoto materiálu je více jak 50 % objemu, respektive jeden metr čtvereční zadrží až 80 

litrů srážek, tj. 80 mm vodního sloupce. Takovéto množství vody se buď vypaří a ochladí okolí koleje, 

respektive městský prostor, nebo je spotřebováno vysazenými rostlinami. Až po úplném nasycení 

sendvičových dílců dešťová voda volně odtéká do stávajícího odvodňovacího systému dráhy. 

Technologii odhlučnění koleje je možné aplikovat jak do stávajících tramvajových tratí, tak při návrhu 

a stavbě nových moderních dopravních staveb. Pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti tramvajové 

dopravy současně i pro snížení hluku a vibrací je možné vně kolejiště zřídit lehkou a snadno 

demontovatelnou nízkou protihlukovou bariéru tvořenou syntetickým recyklátem v drátěných koších, 

který se nechá na vnější straně prorůst lokálními a nenáročnými rostlinami. 

Pilotní projekt využití hlukových absorbérů BRENS proběhl v ul. 28. října, mezi zastávkami Náměstí 

Republiky – Karolina v Ostravě. Jednalo se úsek trati dlouhý celkem 143 m. Na absorbéry BRENS 

STERED byl následně položen předpěstovaný rozchodníkový koberec. Ozelenění tramvajového úseku 

probíhalo v noci z pondělí 21. srpna na úterý 22. srpna 2017. Tento pilotní projekt mezi frýdlantskými 

mosty od zastávky Náměstí Republiky a tramvajovou zastávkou Karolina měl za cíl provést provozní 

ověření funkcionality tohoto protihlukového opatření. 

Z pilotního ověření absorbérů 

BRENS-STEERED s vegetačním 

krytem z rozchodníků, které 

probíhalo od roku 2017 do 

současnosti, vyplývá, že tento 

materiál je sice schopen zajistit 

absorpci vody, nicméně s ohledem 

na svůj syntetický původ není 

schopen rostlinám zajistit 

dostatečné množství živin. 

Rozchodníky, ač jsou velmi 

nenáročné, na tomto podkladu 

příliš neprosperují a v průběhu 

pilotního projektu bylo nutné 

vegetační povrch po každé zimě znovu obnovit (instalovat nový rozchodníkový koberec). Rostliny byly 

decimovány nejen nedostatkem živin, ale především solí, která se do kolejiště dostala v zimním 

období při solení přilehlé komunikace. Lze tedy konstatovat, že zimní období bylo v dané lokalitě v 

obou letech pro rozchodníky fatální.  

Kolejové absorbéry byly rovněž instalovány v Košicích, kde z obavy ze stejného výsledku, je 

v některých úsecích aplikován umělý trávník, což se zcela míjí účinkem z hlediska požadavků na 

zelenou infrastrukturu. 

S ohledem na vysokou pořizovací cenu a nestabilní kvalitu pěstovaných rostlin se město Ostrava 

nepovažuje toto řešení za přínosné. Dalším poměrně zásadním negativem recyklátových absorbérů je 

jejich hořlavost. Nehořlavost je možné zajistit dodatečnou úpravou absorbérů, která však ještě více 

navyšuje jejich pořizovací cenu. Estetický přínos rozchodníkového koberce byl, s ohledem výrazně 

kolísající stav rostlin, zanedbatelný. 

Obrázek 10 Instalace protihlukových absorbérů BRENS-STERED s rozchodníky 
v Ostravě 
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Pořizovací cena absorbérů včetně rozchodníkového koberce (cena bez montáže) 5 492 227 Kč bez 

DPH, cena 1 m² (bez montáže) je tedy cca 5492 Kč bez DPH. Instalace nebyla součástí pořizovací ceny, 

cenu za instalaci absorbérů s rozchodníkovým kobercem se nepodařilo ve veřejných zdrojích 

dohledat. 

2.6. Aktuální stav financování výstavby a údržby tramvajových tratí 

Financování výstavby (nová výstavba, modernizace, rekonstrukce) 

Finanční prostředky na financování výstavby, rekonstrukce či modernizace tramvajových tratí jsou 
DPP poskytovány ze tří základních zdrojů: běžného rozpočtu HMP v rámci kapitoly 3 – Doprava, 
kapitálového rozpočtu v rámci kapitoly 3 – Doprava jako účelové dotace a dotace ze Strukturálních 
fondů EU. V tabulce níže je uveden objem prostředků z jednotlivých zdrojů v posledních 6 letech: 

Zdroje financování investičních nákladů na výstavbu a modernizaci tramvajových tratí (v tis. Kč) 

Subjekt Celkem 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DPP (v rámci svého 
rozpočtu) 1 368 061 163 232 631 118 -27 359 377 670 158 346 65 054 

MHMP (účelová dotace 
nad rámec prostředků 
DPP) 961 100 42 908 312 155 253 941 7 154 191 111 153 831 

Strukturální fondy 613 023 363 609 13 032 236 382 0 0 0 

Celkem (v tis. Kč) 2 942 184 569 749 956 305 462 964 384 824 349 457 218 885 
Tabulka 7 Zdroje financování investičních nákladů na výstavbu a modernizaci TT 

V letech 2017-2019 nebyly čerpány prostředky ze strukturálních fondů z důvodu neexistence výzev, 
v rámci kterých by bylo možné čerpat investiční prostředky na výstavbu či rekonstrukce TT. 

Jak již bylo zmíněno výše, zejména pro realizaci tramvajových novostaveb existuje možnost využít 
prostředky na výstavbu z evropských strukturálních fondů. U všech připravovaných tramvajových 
tratí je zásadním problémem komplikujícím další postup, problematická situace v zajišťování 
potřebných pozemků, která v některých případech vyúsťuje i do nutnosti jejich vyvlastňování. Lze 
konstatovat, že rozhodující prioritou je právě majetkoprávní zajištění staveb, neboť bez 
odpovídajícího posunu v zajištění pozemků je ohroženo plnění termínů, spojených s možností využití 
evropských dotací. 

Financování údržby tramvajových tratí 

Provozní prostředky na zajištění provozu a údržby tramvajových tratí jsou poskytovány jako účelově 
vázané neinvestiční prostředky z rozpočtu HMP. Tyto prostředky DPP využívá jak na zajištění provozu 
tramvajové dopravy, tak údržbu tramvajových tratí.  

Vzhledem k tomu, že je údržba zelených TP (zahrnující např. pravidelné sečení, zajištění závlahy, 
případně údržbu závlahového systému) oproti údržbě ostatních typů povrchů TP finančně náročnější, 
přispívají DPP na jejich údržbu v různé formě i jednotlivé MČ, na jejichž území se zelené TP nacházejí 
a které měly zájem na jejich vybudování. Příspěvky MČ na údržbu zelených tramvajových pásů však 
ve většině případů nepokrývají všechny náklady s jejich údržbou spojené a DPP je tak nucen hradit 
zbylé náklady na údržbu zelených TP z vlastních zdrojů, resp. příspěvku MHMP zajištění tramvajové 
dopravy. V níže uvedené tabulce je patrný vývoj nákladů na údržbu zelených TP v posledních 5 letech. 
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Náklady na údržbu zatravněných tramvajových tratí (v Kč bez DPH) 

 Rok Údržba zatravnění Údržba zavlažování Vodné  Celkem 

2014 1 065 175 346 401 762 809 2 174 384 

2015 1 130 742 369 721 844 558 2 345 021 

2016 1 497 119 367 516 939 300 2 803 936 

2017 497 488 431 073 1 047 606 1 976 167 

2018 993 828 444 174 1 051 366 2 489 368 
Tabulka 8 Náklady na údržbu zatravněných TT 

Propad meziročních nákladů na údržbu zatravněných tramvajových pásů mezi roky 2016 a 2017 byl 
způsobem ukončením smluvního vztahu mezi DPP a externím dodavatelem zajišťujícím údržbu 
zatravněných TP, do doby, než byla uzavřena smlouva s novým dodavatelem tak došlo tak k utlumení 
údržby na nezbytné minimum. 

Jak již bylo zmíněno výše, na nákladech spojených s údržbou zelených tramvajových pásů se podílí 
jednotlivé MČ, na jejichž území se zelené tramvajové pásy vyskytují. Výše příspěvku na údržbu 
zelených TP i způsob zajištění jejich údržby se však na území jednotlivých MČ liší. Aktuálně jsou 
aplikovány tyto způsoby spolufinancování, případně zajištění údržby ze strany jednotlivých MČ: 

a) Rekonstrukci tratě včetně přilehlé komunikace zajišťuje a financuje DPP v koordinaci s TSK. 
Pravidelnou údržbu zajišťuje a v plné výši financuje DPP ze zdrojů na provoz tramvajových 
tratí. Tento model byl využit v místech, kde proběhla prvotní instalace zelených tramvajových 
pásů (např. ulice Sokolovská) a MČ na údržbu nepřispívá; 

b) Z iniciativy městské části je instalován zelený tramvajový pás, náklady na 
výstavbu/rekonstrukci hradí DPP, MČ hradí náklady spojené s údržbou v plné výši (sečení, 
vodné a stočné); 

c) Z iniciativy městské části je instalován zelený tramvajový pás, náklady na výstavbu hradí DPP, 
který zároveň zajišťuje pravidelné sečení, zálivka není prováděna, neboť není ze strany MČ 
požadována. MČ poskytne DPP 1x ročně dar ve výši nákladů na údržbu (sečení) zeleného TP 
(Praha 6); 

d) Z iniciativy městské části je instalován zelený tramvajový pás, MČ uhradí náklady spojené se 
zatravněním (bez závlahového systému) a sama zajišťuje sečení, ostatní pravidelnou údržbu 
(závlahu) zajišťuje DPP a tyto náklady následně vyúčtuje MČ. 

Příspěvky MČ na údržbu zatravněných tramvajových tratí (v Kč bez DPH) 

Rok Vodné  
Náklady 

na údržbu 
celkem 

MČ P17  MČ P 9 MČ P10 

Přefakturace 
na HMP 
(úseky v 

rámci MO) 

Celkem 
MČ+HMP 

Náklady 
DPP (po 
odečtu) 

2014 762 809 2 174 384 219 419 N/A N/A 129 264 348 683 1 825 701 

2015 844 558 2 345 021 177 570 N/A 34 310 313 525 525 405 1 819 616 

2016 939 300 2 803 936 212 099 90 336 40 705 415 487 758 627 2 045 308 

2017 
1 047 

606 1 976 167 233 220 93 562 17 824 255 822 600 428 1 375 739 

2018 
1 051 

366 2 489 368 184 015 93 496 12 388 N/A 289 899 2 199 470 
Tabulka 9 Příspěvky MČ na údržbu zatravněných TT 
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Výše uvedené celkové náklady na údržbu jsou zkresleny absencí smluvního vztahu DPP 
s dodavatelem na údržbu zeleně.  Tuto odchylku lze, dle sdělení DPP, kvantifikovat navýšením 
nákladů na údržbu o více než 50 %. Reálný předpoklad celkových nákladů na údržbu zelených 
tramvajových pásů na území HMP, aby byla zajištěna očekávaná kvalita zeleného pásu, bude 
k dispozici pravděpodobně až ke konci roku 2020.  
V případě, že příspěvky jednotlivých MČ a HMP nepokryjí skutečné náklady na údržbu zelených TP, 
musí DPP tyto náklady uhradit z vlastních provozních zdrojů na zajištění tramvajové dopravy. 
 

2.7. Aktuální problémy 

Jak již bylo nastíněno výše, není zaveden jednotný systém zajištění údržby ani financování údržby 
zelených tramvajových pásů. Způsob spolufinancování MČ se v jednotlivých případech liší a DPP tato 
nejednotnost působí nejen komplikace organizační, ale zároveň znamená i finanční zátěž spojenou 
s nutností úhrady buď všech, nebo části nákladů spojených s údržbou zelených tramvajových pásů ze 
zdrojů určených na provoz tramvajové dopravy.  

Mezi hlavní problémy, se kterými se ve vztahu s výstavbou a údržbou zelených tramvajových pásů, 
potýká DPP, patří zejména: 

a) Nedostatek finančních prostředků na údržbu zelených TP  

S ohledem na postupně vzrůstající délku tratí s vegetačním krytem, rostou i náklady na údržbu těchto 
tratí, resp. jejich povrchu. Po odečtení příspěvků jednotlivých MČ a HMP, musí DPP zbývající náklady, 
nepokryté z těchto příspěvků MČ a HMP, hradit z vlastních provozních prostředků. 

 
b) Nejednotný systém spolufinancování nákladů spojených s údržbou zelených TP 

Nejednotný způsob spolufinancování nákladů na údržbu zelených TP ze strany jednotlivých MČ 
znamená pro DPP dlouhodobou finanční a administrativní zátěž. U jednotlivých tratí se MČ podílí na 
zajištění a úhradě nákladů spojených s údržbou těchto tratí jiným způsobem. Ve většině případů 
negarantuje DPP úhradu všech nákladů spojených s údržbou zelených TP.  

Chybí systémové řešení úhrady nákladů spojených nikoliv jen se zajištěním provozu tramvajové 
dopravy, ale i s údržbou realizovaných klimatických opatření, kterým zatravnění tramvajových svršků 
beze sporu je. 

c) Nejednotný způsob údržby zelených TP na území jednotlivých MČ 

Nejednotný způsob zapojení jednotlivých MČ do údržby zelených TP komplikuje jejich údržbu 
organizačně i administrativně. Ve svém důsledku tato situace vede k tomu, že na jednotlivých úsecích 
jedné trati může být údržba zajištována více různými subjekty. Pracovníci DPP zajišťující údržbu 
zelených TP provádí na různých úsecích trati odlišné úkony údržby, neboť část údržby na těchto 
tratích zajišťují samy MČ. 

d) Nestabilita stávajícího systému spolufinancování nákladů spojených s údržbou zelených TP 
závislá na vývoji politické situace v příslušné MČ  

Zajištění systémového spolufinancování údržby zelených TP ze strany jednotlivých MČ není 
dlouhodobě garantováno, neboť vůle MČ podílet se na nákladech na údržbu zelených TP je závislá na 
prioritách jí volených zástupců. Systém údržby zelených TP (tedy skutečnost, zda bude vegetační pás 
udržován extenzivně či intenzivně) není koncepčně stanoven na úrovni HMP, ale záleží na vůli 
jednotlivých zastupitelů příslušných MČ. Díky tomu tak může prakticky kdykoliv dojít k zásadní 
změně priorit jednotlivých MČ a tím i výpadku spolufinancování nákladů na údržbu zelených TP. 
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Riziko spojené s výpadkem spolufinancování nebo i přerušením spolufinancování ze strany MČ 
automaticky přechází na DPP, což může negativně zatížit jeho rozpočet.  

e) Druhové složení vegetace a vegetační vrstvy 

V Praze byly na tramvajové pásy instalovány běžné odolné travní koberce, v praxi se však projevila 
jejich náchylnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám a vznikla potřeba vylepšit druhovou 
skladbu travin a zvýšit tak její odolnost i s ohledem na omezenou výšku substrátu a nepropojení 
vegetační vrstvy travního pásu s půdou, tak dalšími zatěžujícím faktory urbanizované krajiny 
s vysokou dopravní zátěží. Těmto procesům se má věnovat až pilotní projekt Zelené vlásečnice 
moderního města, realizovaný VÚKOZ, v.v.i., jehož výstupy se však nechají očekávat až v průběhu 
nadcházejících let, za předpokladu, že bude dotace na realizaci tohoto projektu přidělena 
(poskytovatelem dotace je TAČR). 

Dodávku vegetačního krytu doposud zajišťoval zhotovitel stavby (výstavby či rekonstrukce TT). 
Rámcová smlouva na dodávku travních koberců byla ze strany DPP uzavřena až v průběhu letošního 
roku. Z dlouhodobého hlediska je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost optimalizaci rostlinné 
skladby a kvalitě vegetační vrstvy, neboť výrazně determinuje životnost vegetačního krytu. Je tudíž 
nezbytné průběžně sledovat výsledky pilotních projektů zaměřených na zkoumání vhodné skladby 
vegetačního krytu, a upravovat požadavky na skladbu vegetační krytu i jeho podkladu se 
zohledněním nejaktuálnějších poznatků. 

f) Nutnost hospodárného nakládání s vodou na zálivku 

V současné době je k zálivce travních pásů využívána pitná voda. Se zvyšujícím se tlakem na 
hospodárné nakládání s pitnou vodou je DPP nucen zamýšlet se nad alternativním způsobem zajištění 
závlahy, např. využitím vody dešťové, což s sebou však přináší nutnost budování akumulačních nádrží 
a napojení závlahového systému na tyto nádrže, což ale do budoucna znamená další investiční 
náklady.  

Dešťová voda (srážková) se odvádí do kanalizační sítě, kde na jednu stranu pomáhá v průtočnosti, 
nicméně v případech nadměrných srážek způsobuje znečištění buď přímo vodních toků, nebo 
vybudovaných retenčních a dešťových usazovacích nádrží2. Za určitých předpokladů by bylo možné 
tyto prvky kanalizační sítě využít pro zálivku. Předpokladem by bylo stanovení kvality vody pro 
zálivku, přizpůsobení závlahového systému např. dodatečnými akumulačními nádržemi, přizpůsobení 
vozidel k převozu dešťových vod a ekonomiku provozu nájezdů vozidel k zásobovacím nádržím nebo 
přímé zálivce k místům retenčních nebo dešťových usazovacích nádrží. 

Další možností je vybudování nových akumulačních zdrojů dešťové vody. I to však nese problémy 
technického i technologického rázu a další náklady s výstavnou nádrží spojených. Voda do nádrží by 
měla být zbavená pevných částic, a to znamená mít vybudovány odbočky z kanalizačního řadu nebo 
samostatnými jímacími prvky, usazovací prvky před akumulačními nádržemi, systémy sledování 
množství vody v nádrží, aby nedošlo k poškození závlahových systémů při jejich nedostatku. Při 
odběru dešťové vody z kanalizačního řádu přílišným odvodem se může snížit množství vody nutných 
pro průtočnost odpadní vody a je proto i tento aspekt při úvahách o separovaných nádržích vzít 
v úvahu. 

Při odhadovaném zálivkovém režimu 4 měsíců a průměrně 1x za 3 dny zálivka je spotřeba vody cca 
500 m³. Při měsíční rezervě by akumulační objem mohl činit 5 000 m³, tj. 2 plavecké bazény v Podolí. 

Dalším podpůrným řešením je eliminace intenzivně udržovaných travních pásů a jejich nahrazení 
extenzivně udržovanou zelení (relevantní v oblastech, kde to koncepce veřejného prostoru připouští). 

                                                           
2 V Pražské kanalizační sítí je v současné době 9 retenčních nádrží a 5 dešťových usazovacích nádrží. 
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2.8. Aktuální zainteresovaní účastníci 

Rozhodující postavení v procesu přípravy a následné výstavby či rekonstrukce tramvajových tratí má 
DPP, kde vystupuje jako: 

 Odborný konzultant při identifikaci nových záměrů a dalších návazných jednání; 

 Zadavatel a investor ověřovacích studii a další technické a ekonomické dokumentace v 
územně plánovacím procesu; 

 Zadavatel a investor projektové dokumentace v územním a stavebním řízení; 

 Investor vlastní realizace záměru; 

 Majitel a správce kolejové infrastruktury a navazujícího příslušenství; 

 Provozovatel zajišťující výkon přepravní služby. 

Do přípravy výstavby a rekonstrukce tramvajových tratí jsou v jednotlivých fázích přípravy zapojeny 
tyto subjekty: IPR, MHMP ÚZR, RHMP, ZHMP, HOM MHMP, TSK hl.m.Prahy a.s., Pražská energetika 
Holding a.s., Pražská plynárenská Holding a.s., Pražská teplárenská Holding a.s., Pražská 
vodohospodářská společnost a.s., Kolektory Praha, a.s., OSI MHMP – odbor strategických investic, 
OTV MHMP – odbor technické vybavenosti, projektant a zhotovitel stavby. 
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3. Posouzení klíčových otázek 

3.1. Analýza přínosů jednotlivých povrchů tramvajových tratí (SWOT) 

3.1.1.  Kamenná dlažba 

Silné stránky Slabé stránky 

- Vhodná do historické části města 
- Vhodná pro úzké komunikace 
- Mechanicky odolná 
- Vysoká životnost 
- Pojížditelná 
- Není nutná fragmentace TP pro 

zastávky 
- Vhodná pro sdružené tramvajové pásy 
- Snadná údržba 
- Nízké provozní náklady  
- Recyklovatelný povrch (resp. opětovně 

využitelný) 
- Materiál odolný klimatickým jevům 
- Vysoká estetická hodnota 
- Možná lokální oprava 

 

- Velká tepelná kapacita (akumuluje 
tepelnou energii a přispívá tak 
k ohřívání města a vzniku tepelných 
ostrovů) 

- Nulová retence vody 
- Téměř nulová kondenzace vzdušné 

vlhkosti 
- Nižší absorpce hluku 
- Vysoké pořizovací náklady (při 

opakovaném použití dlažby již vysoké 
vstupní náklady na pořízení nejsou, je 
nutné však počítat s náklady na 
opětovnou pokládku) 

- Vysoká časová náročnost výstavby 
- Nutná odborná pokládka  
- Nižší komfort pro chůzi 
- Za zhoršených klimatických podmínek 

kluzký povrch  
- Není příliš vhodná v oblastech 

zvýšeného pohybu cyklistů/kočárků 
 
 

Příležitosti Hrozby 

- Vhodné pro oblast PPR (historický ráz) a 
další historicky cenné oblasti 

- Vhodné při obnově stávajícího krytu 
- Lze realizovat nezávisle na počasí i 

v zimním období 
 

- Nedostatek přírodního materiálu 
(vytěžení lomu) 
 

 

3.1.2. Asfaltový kryt 

Silné stránky Slabé stránky 

- Nevyžaduje speciální údržbu (nízké 
provozní náklady) 

- Vhodný i pro úzké komunikace 
- Sjednocený s okolní vozovkou 
- Vhodný pro vyšší intenzitu provozu (za 

předpokladu vhodné konstrukce 
tramvajového spodku) 

- Pojížditelné 
- Není nutná fragmentace TP pro 

zastávky 
- Odolný klimatickým jevům 

- Velká tepelná kapacita (přispívá 
k ohřívání města a vzniku tepelných 
ostrovů) 

- Vysoká prašnost 
- Nižší hluková absorpce 
- Nulová retence vody 
- Téměř nulová kondenzace vzdušné 

vlhkosti 
- Nízká estetická hodnota 
- V případě široké komunikace vytváří 

jednotlivou plochu 
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- Vhodný pro sdružené tramvajové pásy 
- Rychlá výstavba 

 
 
 

- Při opravě nutné frézování, vyfrézovaný 
materiál již není možné na místě znovu 
použít 

- Měknutí povrchu při vyšších teplotách 
- Nevhodné do historického centra města 
- Neekologická výstavba 

 

Příležitosti Hrozby 

- Inovace asfaltových směsí (lepší využití 
recyklátu, vodopropustnost atd.) 

- Tlak na využití 
ekologických/recyklovatelných 
materiálů 

 

3.1.3. Železobetonové panely (panely BKV) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Pojížditelné 
- Nízké náklady na provoz 
- Pohodlné pro pěší 
- Pevné, odolné mechanickému zatížení 
- Provozem BUS po tělese z panelů BKV 

dochází k jejich degradaci 
- Není nutná další povrchová úprava 

 
 

- Dožívající koncepce, stavebně 
nevhodná, která již není nově zřizována 

- Velká tepelná kapacita (přispívá 
k ohřívání města, tepelné ostrovy) 

- Vysoká prašnost 
- Vysoká hlučnost 
- Nevhodné do historického centra (PPR) 
- Nutnost použití těžké mechanizace pro 

výstavbu/rekonstrukci (jeřáb, finišer) 
- Citlivé na uložení do podloží 
- Zneprůstupní podloží (omezený přístup 

k inženýrským sítím) 
- Náročné na recyklaci, resp. likvidaci 
- Omezená životnost upevňovacích pryží 
- Nutnost zřízení přesné výšky podloží 

(náročné na výstavbu i rekonstrukci) 
 

Příležitosti Hrozby 

-  - tato technologie již nebude v budoucnu 
využívána 

 

3.1.4. Vegetační kryt – extenzivní údržba 

Silné stránky Slabé stránky 

- Absorbuje sluneční záření, nižší teplota 
- Snižuje riziko vzniku tepelných ostrovů 

povrchu  
- Zajistí vyšší vlhkost okolí 
- Snižuje prašnost 
- Poutá plynné exhalace 
- Tlumí hluk 
- Má akceptovatelnou estetickou 

hodnotu 
- Umožňuje propojení TT s okolní 

krajinou 

- Nepojížditelné 
- Rizikové pro IZS (může omezit rychlost 

dojezdu IZS) 
- Nevhodné pro úzké komunikace  
- Nelze využít v památkové zóně 
- Nutný alternativní kryt zastávek 

(fragmentace tramvajového pásu) 
- Nevhodné pro sdružené tramvajové 

pásy  
- Nákladná oprava a údržba geometrické 

polohy koleje – podbití kolejí je možné 
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- Velmi rychlá pokládka (možnost využití 
předpěstovaných koberců) 

- Na otevřený kryt lze instalovat kdykoliv, 
není vázáno samotnou dobu 
rekonstrukce trati 

- Zvyšuje absorpci vody 
- Snižuje/zpomaluje povrchový odtok 

(snižuje objem vody odváděný do 
kanalizace) 

- Zvyšuje biodiverzitu 
- Nemá nároky na zálivku/spotřebu pitné 

vody 
- Možná lokální oprava vegetačního krytu 

v případě poškození či odumření rostlin  
- V případě rekonstrukce trati možnost 

opětovného použití rozchodníkové 
vrstvy  

- Nenáročná údržba 

jen po úplném snesení horní části 
odtěžením. 

- Vysoké pořizovací náklady 
- Nákladná oprava existujících sítí nebo 

jejich dodatečné zřizování 
- Nelze využít v památkové zóně 
- Nutné odstraňování náletových rostlin 
- Nutné pravidelné hnojení (1-2x ročně) 

 
 
 

Příležitosti Hrozby 

- Vývoj nových podkladových materiálů 
zajišťujících vyšší retenci vody a živin 

- vyšší efekt na zlepšení mikroklima 
v kombinaci se stromořadím 

- Možnost instalace na LRB betonové 
panely nebo příčné pražce uložené ve 
štěrkovém loži 

- Využití kolejnic s protikorozní úpravou 
(zatím se testuje) 

 

- Vandalismus 
- Poškození vjezdem nekolejového 

vozidla do prostoru tramvajové tratě 
- Koroze kolejnic v případě 

nedostatečného odizolování kolejnice 
od vegetační vrstvy 

- Odumření rostlin z důvodu nedodržení 
pokynů údržby dodavatelem 
(nedostatečné hnojení) 

 

 

3.1.5. Vegetační kryt – intenzivní údržba 

Silné stránky Slabé stránky 

- Absorpce slunečního záření, nižší 
teplota povrchu, vyšší vlhkost 

- Snížení rizika vzniku tepelných ostrovů 
- Snižuje prašnost 
- Poutá plynné exhalace 
- Tlumí hluk 
- Má vysokou estetickou hodnotu 
- Snížení/zpomalení povrchového odtoku 

(snižuje objem vody odváděný do 
kanalizace) 

- Zvýšení absorpce vody 
- Lze aplikovat na otevřený svršek/drážní 

koleje s vyšší trvanlivostí 
- Možnost propojení s okolní krajinou 
- Rychlá pokládka 
- V případě otevřeného svršku pokládka 

nezávislá na rekonstrukci TT 
 

- Potřeba intenzivní údržby (sečení, 
závlaha, hnojení, údržba závlahového 
systému) 

- Vysoké provozní náklady  
- Díky nutnosti zavlažovacího systému 

vysoké pořizovací náklady 
- Rizikové pro IZS (může omezit rychlost 

dojezdu IZS) 
- Nepojížditelné 
- Nelze budovat v památkové zóně 
- Nevhodné pro úzké komunikace 
- Nutný alternativní kryt zastávek 

(fragmentace tramvajového pásu) 
- Nevhodné pro sdružené tramvajové 

pásy 
- Nutnost zajištění zálivky (automatické 

závlahy, dovoz vody) 
- Nutné pravidelné sečení (4-8x ročně) 
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 - Nákladná oprava a údržba geometrické 
polohy koleje – podbití kolejí je možné 
jen po úplném snesení horní části 
odtěžením (nutno provádět cca vždy po 
10 letech) 

- Prodloužení brzdné dráhy v době 
zavlažování povrchu – zvýšené riziko 
nedobrzdění kolejového vozidla náhlou 
změnou adheze (suchá/mokrá 
kolejnice) 

- Vysoké investiční a provozní náklady v 
případě zřizování separátního 
zavlažovacího systému s využitím 
retence dešťových vod, na již 
realizovaných TT by se jednalo o 
nákladný proces vyžadující přeložky 
mnoha sítí. 
 

Příležitosti Hrozby 

- Možnost využití dešťové vody pro 
zálivku (napojení na 
akumulační/retenční nádrže s dešťovou 
vodou) 

- Vývoj nových vegetačních vrstev 
zajišťujících vyšší retenci vody a živin 

- V kombinaci se stromořadím vyšší efekt 
na zlepšení mikroklima 

- Možnost využití zatravňovacích rohoží 
pro zajištění vyšší odolnosti a 
občasného pojezdu nekolejových 
vozidel (např. v oblasti smyček) 

- Využití kolejnic s protikorozní úpravou 
(zatím se testuje) 

 
 

- Použití nevhodné vegetační vrstvy, 
která může omezit životnost travního 
drnu 

- Riziko poškození při vjezdu vozidla 
- Odumření rostlin v případě 

nedostatečné zálivky  
- Nedostatek vodních zdrojů na zálivku 
- Tlak na odpovědné hospodaření 

s pitnou vodou 
- Riziko koroze kolejnic 

 

3.1.6. Otevřený kolejový svršek – štěrk 

Silné stránky Slabé stránky 

- Snižuje prašnost 
- Tlumí hluk 
- Aplikace na otevřený svršek/drážní 

koleje s vyšší trvanlivostí 
- Nejméně náročné na údržbu a provoz 
- Nízké pořizovací náklady na výstavbu 
- Technologicky méně náročné na 

výstavbu 
- Odolné klimatickým změnám 
- Fragmentace veřejného prostoru (v 

některých oblastech může být výhodou) 
- Větší efektivita provozu tramvají – zejm. 

- Nepojížditelné 
- Nevhodné pro úzké komunikace 
- Nevhodné pro sdružené tramvajové 

pásy 
- Nevhodné do centra města (PPR) 
- Nízká estetická kvalita 
- Výrazná fyzická i vizuální bariéra 
- Nepochozí 
- Nevhodné pro sdružené tramvajové 

pásy 
- Fragmentace veřejného prostoru (záleží 

na konkrétní lokalitě) 
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vyšší rychlost a spolehlivost systému při 
nižší ceně dopravní cesty 

 

 

Příležitosti Hrozby 

 
 

- Prioritizace estetického řešení 
tramvajového svršku 

 

Vyhodnocení SWOT analýzy 

Cílem této SWOT analýzy není provést kvalitativní srovnání jednotlivých povrchů TT, ale především 

srovnání potenciálu jednotlivých typů povrchů. Základní principy, které mají vliv na výběr vhodného 

povrchu tramvajové tratě, jsou popsány v dokumentu Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy. Cílem 

tohoto dokumentu je nastavit základní systém diferenciace jednotlivých povrchů tramvajových tratí 

pro jednotlivé kategorie uličních prostorů a sjednotit postup výběru povrchu TT při plánování 

výstavby, modernizace či rekonstrukce.  

Materiál povrchu tramvajové trati je v rámci projektové přípravy do jisté míry předurčen na základě 

několika parametrů: 

 Dopravní režim území; 

 Umístění tramvajové trati; 

 Architektonický koncept veřejného prostranství, jehož je tramvajová trať součástí; 

 Vliv povrchu TT na kvalitu prostoru, kterým tramvajová trať prochází; 

 Šířka komunikace; 

 Potřeba pojíždění TT; 

 Eliminace fragmentace uličního prostoru. 

Na základě provedené SWOT analýzy však lze ve vazbě na zelené tramvajové pásy konstatovat, že 

využití vegetačního krytu je vhodné do míst, kde je potřeba zvýšit estetickou kvalitu veřejného 

prostoru a zároveň není nutné pojíždění nekolejových vozidel pro tramvajovém svršku. Hlavní přínos 

vegetačního krytu je zlepšení mikroklima díky absorpci slunečního záření a absorpci vody, která se 

postupně uvolňuje do ovzduší a tím přispívá ke snížení rizika vzniku tepelných ostrovů. Dalším 

nesporným přínosem vegetačních TP je snížení hlučnosti, prašnosti, pohlcování exhalací. 

3.2. CBA analýza  

3.2.1. Metodika pro CBA 

Jedním z východisek pro rozhodování o výběru vhodného typu tramvajového pásu bude jeho finanční 

a ekonomická analýza, tzv. Cost benefit analýza. CBA se skládá z finanční a ekonomická analýzy 

a tvoří dva základní nástroje pro posuzování finančního zdraví projektu či aktivity, tj. zda projekt nebo 

jeho varianty jsou finančně udržitelné a společenský přínosné. CBA je zacílena primárně na 

vyhodnocení zelených tramvajových pásů. V socioekonomickém vyhodnocení, dochází ke srovnání 

i s ostatními typy povrchů. 

Podstatou finanční analýzy je: 

 Stanovení investičních nákladů a jejich rozložení do času; 

 Stanovení provozních nákladů v čase s vlivem dopadů vyvolaných nákladů po realizaci 
investic; 

 Určení výše, struktury a časového rozložení finančního zajištění investic a provozu; 
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 Ověření spolehlivosti a reálnosti finančního krytí; 

 Doprovodným výsledkem je výpočet diskontovaných finančních hodnot pro vytvoření 
představy o finanční náročnosti projektu (jeho variant). 

Finanční analýza je významná zejména pro komerční projekty, které tvoří finanční přínosy 

investorům. Ekonomická analýza poskytuje informace o společenských přínosech, a to zejména 

v situacích, kdy vzhledem k nekomerčnímu zaměření projekt není finančně proveditelný, pokud by 

nehospodařil s veřejnými finančními zdroji (s podporou magistrátu, evropskými zdroji apod.). 

Ekonomická analýza (též socioekonomická), by měla prokázat, že projekt, byť nemusí být finančně 

udržitelný, má pozitivní čistý přínos pro společnost, a proto je v zájmu společnosti projekt finančně 

podpořit. 

Předchozí kapitoly se zaměřovaly na pozadí projektu, resp. různých typů tramvajových pásů 

z hlediska technického a technologického, včetně podmínek použitelnosti jednotlivých typů 

v kontextu městského prostředí. V následujících kapitolách bude provedena analýza finančních 

aspektů projektu, jeho sociálně-ekonomické atributy (náklady a přínosy) a to pro každý typ 

tramvajového pásu. 

Východiska pro finanční analýzu 

Pro finanční analýzu byla zvolena metoda diskontovaných peněžních toků (DCF – Discounted Cash 

Flow), v souladu s projekty veřejné správy spolufinancované evropskými fondy a metodikou 

doporučovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 

Pro vzájemné srovnání různých typů tramvajových pásů jsou investiční i provozní náklady přepočítány 

na jednotkový náklad, aby bylo možné provést jejich finanční a ekonomickou analýzu.  

Metoda se řídí následujícími pravidly: 

 V analýze jsou zohledněny pouze peněžní příjmy a výdaje, tj. odpisy, rezervy, cena, 
nepředvídané potřeby technické povahy a další účetní položky, které neodpovídají 
skutečným tokům, se neberou v úvahu; 

 Finanční analýza se provede z hlediska majitele investice – DPP, a to s cílem posoudit 
skutečnou ziskovost investice nezávisle na interních platbách (provozní dotace); 

 Je zvolena odpovídající finanční diskontní sazba (FDR – Financial Discount Rate) k výpočtu 
současné hodnoty budoucích peněžních toků (finanční diskontní sazba odráží náklady 
obětované příležitosti kapitálu a je nastavena na hodnotou 4 % - obvyklá hodnota pro 
projekty veřejné správy); 

 Prognóza peněžních toků projektu zahrnuje období odpovídající době ekonomické životnosti 
projektu a jeho pravděpodobných dlouhodobých dopadů a je stanovena na 15 let; 

 Finanční analýza se provede ve stálých (reálných) cenách, tj. s cenami stanovenými 
v základním roce 2019 (vzhledem k nedostatku dostupných ekonomických dat); 

 Analýza se provede v cenách bez DPH, a to jak při nákupu (náklady), protože investor je 
plátcem DPH a je schopen DPH získat zpět. 
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Hlavní pravidla pro klíčové ukazatele finanční analýzy 

Výpočet diskontovaného čistého příjmu 

 Diskontovaný čistý příjem operace se vypočte odečtením diskontovaných nákladů od 
diskontovaného příjmu a případně přičtením zbytkové hodnoty investice; 

 Diskontovaný čistý příjem operace se vypočte za konkrétní referenční období; 

 Výpočet diskontovaného čistého příjmu vychází z hodnot bez daně z přidané hodnoty. 

Stanovení příjmů 

Investice tramvajových pásů je investicí bez příjmů. Příjmy jsou tvořeny krytím nákladů, a to jak 

investičních, tak provozních a to tak, že netvoří zisk. 

Stanovení nákladů 

Investiční a provozní náklady se stanovují na měrnou jednotku, kterou je m² příslušného typu 

tramvajového pásu. 

Investiční náklady představují dle dostupných zdrojů celkové investiční náklady, tj. dodavatelské 

náklady a náklady DPP. 

Investiční náklady jsou přepočítány z běžných metrů na m². 

Provozní náklady zahrnují náklady na zatravnění, zavlažování a náklady na vodné. Z poskytnutých 

zdrojů jsou přepočítány na m². 

Zbytková hodnota investice 

Životnost materiálů použitých pro různé druhy tramvajových povrchů přesahují referenční období 

pro výpočty finanční a ekonomické analýzy. V rámci referenčního období se bude obnovovat pouze 

zavlažovací technologie. 

Ve výpočtu analýz se použije zůstatková hodnota obnovené zavlažovací technologie. 

V rámci finanční analýzy budou počítány tyto ukazatele: 

 Finanční čistá současná hodnota (FNPV-C); 

 Index rentability (FNPV/Investice); 

 Vnitřní výnosové procento (FRR-C); 

 Návratnost; 

 Udržitelnost. 

Východiska pro ekonomickou analýzu 

Standardním postupem v souladu s mezinárodní praxí je posun od finanční analýzy k ekonomické 

analýze. V rámci ekonomické analýzy jsme zvážili tyto aspekty: 

 Určení beneficientů; 

 Fiskální korekce; 

 Konverze z tržních cen na stínové ceny; 

 Vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality. 
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Fiskální korekce 

Investiční ani provozní náklady a příjmy neobsahují daně a dotace, které jsou transferovými platbami, 

neboť pro společnost nepředstavují reálné ekonomické náklady ani přínosy. Ceny za vstupy a výstupy 

se uplatňují bez DPH. Žádné dotace a jiné transfery se do analýzy nezahrnují a ceny neobsahují přímé 

ani nepřímé daně. 

Konverze z tržních cen na stínové ceny 

V případě projektu tramvajových pásů se konverze z tržních na stínové ceny neuplatní a bude se 

vycházet z tržních cen. DPP dodavatele na výstavbu tramvajových tratí soutěží, a tak lze 

předpokládat, že ceny budou tržní a transparentní. 

Vyhodnocení netržních dopadů a korekce o externality 

U realizace různých typů tramvajových pásů nelze určit jejich tržní hodnotu, a proto je třeba stanovit 

přínosy a újmy, tzv. externality projektu. 

Externality budou stanoveny na základě definovaných beneficientů a převedením přínosů a újmu do 

finanční podoby.  

V rámci ekonomické analýzy budou spočítány tyto ukazatele: 

 Čistá současná hodnota ekonomické návratnosti ENPV 0,05; 

 Index rentability ENPV/I; 

 Poměr přínosů a nákladů (B/C); 

 Vnitřní výnosové procento ERR. 
 

3.2.2. Identifikace beneficientů 

Vzhledem k tomu, že je tato koncepce věnována především výsadbě a údržbě zelených tramvajových 

pásů, byly v rámci CBA identifikovány následující hlavní skupiny dotčené primárně výstavbou 

zelených TP: 

 Beneficienti – ti, kteří profitují z přínosu výstavby zelených tramvajových pásů; 

 Nositelé újmy – ti, kterých se výstavba zelených tramvajových pásů může negativně 

dotknout. 

Určení beneficientů 

Na základě rozboru beneficientů lze specifikovat základní skupinu beneficientů, kteří jsou výstavbou 

zelených TP přímo dotčeni. Jsou to: 

 Veřejnost (obyvatelé a návštěvníci Prahy); 

 Magistrát HMP; 

 Městské části; 

 DPP; 

 Pražské vodovody a kanalizace a.s. 

Přínosy pro beneficienty jsou shrnuty v následující tabulce. U každého přínosu je zhodnoceno, zdali 

má kvantitativní (ocenitelný) nebo kvalitativní (neocenitelný) charakter. 
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Beneficienti Přínosy Kvalitativní 
Q/ 
Kvantitativní 
CZK 

Dodatečný popis 

Veřejnost 
(obyvatelé a 
návštěvníci 
Prahy) 

Zlepšení kvality prostředí Q Zatravněné koleje jsou esteticky 
přínosné, pohled do zeleně je pro 
člověka příjemný a uklidňující, zelené 
tramvajové pásy zvyšují estetickou 
kvalitu prostoru. Důležité je vlastní 
vizuální působení přírodního 
prostředí. Nejedná se jen o účinek 
zelené přírodní barvy, ale spíše 
o určité vizuální charakteristiky, 
které napomáhají tomu, že při 
pohledu na přírodní prostředí 
dochází k regeneraci mentálních 
i fyzických 
sil. Bylo dokonce prokázáno, že 
pohled na přírodní prvky zmírňuje 
negativní 
vliv pracovního stresu a přispívá 
k celkové spokojenosti. 

Příjemnější klima v místě 
instalace zelených TP 

Q Ozeleněné kolejiště má vliv na klima: 
transpirací vody ochlazuje okolní 
vzduch, snižuje prašnost, podloží je 
chráněno před přímým osluněním, 
zelené plochy se ve srovnání 
s asfaltem méně zahřívají a v noci se 
rychleji ochlazují. Kromě toho se 
devět desetin srážek, které na 
ozeleněné kolejiště dopadnou, 
zachytí v půdě. Každý čtvereční metr 
ozeleněného kolejiště tak teoreticky 
může ochladit 44 tisíc krychlových 
metrů vzduchu o 10°C. Mikroklima 
se díky zeleným plochám zlepšuje. 
Fotosyntéza přeměňuje nečistoty 
(CO2) v kyslík (tzv. efekt zelených 
plic). Zvyšováním vlhkosti vzduchu 
se snižuje množství vzdušného 
prachu a díky tomu je celkové 
zatížení životního prostředí zmírněno 
i během extrémních klimatických 
podmínek. 

Zdravotní přínosy díky 
snížení prašnosti 

Q Travní porost je schopen podstatně 
snižovat prašnost. Částice prachu, 
které usedají na listy trav/rostlin, 
jsou kondenzovány rosou. Dle 
zahraničních studií se pacienti 
v nemocnicích, kteří mají okna 
směřující do zeleně, rychleji 
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uzdravují. Nedávné studie 
přesvědčivě dokazují, že bydlení 
a práce v zónách bohatých na zeleň 
snižují úmrtnost obecně, zvláště pak 
na rakovinu a srdeční či plicní 
choroby. Zatím není k dispozici 
výzkum, který by přímo potvrdil, zda 
mají zatravněné koleje přímý 
pozitivní efekt na zdraví lidí, nechá 
se jeho pozitivní dopad 
předpokládat. 

Zdravotní přínosy díky 
snížení hluku 

Q Dlouhodobé vystavování lidského 
organismu zvýšenému hluku má 
dopad na zdravotní stav. Zvyšuje se 
především riziko infarktu (zvýšení 
tepu, krevního tlaku, stažení 
cév), nedostatku potřebných 
minerálů a člověk často trpí stavy 
úzkosti, depresemi a snížené 
pozornosti. Hluk rovněž ovlivňuje 
kvalitu spánku, může také dojít 
k degradaci sluchových 
orgánů. I když zatím není k dispozici 
výzkum, který by přímo zjistil, jestli 
mají zatravněné koleje přímý 
pozitivní efekt na zdraví lidí, nechá 
se jeho pozitivní dopad 
předpokládat. 

Městské části Zlepšení kvality prostředí Q Zatravněné koleje jsou esteticky 
přínosné, pohled do zeleně je 
příjemný a uklidňující. MČ na jejichž 
území se zelené tramvajové pásy 
nacházejí, jsou pozitivně vnímány 
veřejností, jsou-li tramvajové pásy 
udržovány a je zachován jejich 
estetický přínos.  

PVK Snížení odtoku dešťové 
vody do kanalizace 

CZK V rámci urbanizovaných celků stále 
dochází ke zvyšování množství 
zpevněných ploch, což vede ke 
zvýšení objemu a rychlosti odtoku 
srážkové vody do jednotné 
kanalizační sítě. Odvádí-li se odpadní 
voda a srážková voda společně, 
jedná se o jednotnou kanalizaci 
a srážkové vody se vtokem do této 
kanalizace stávají odpadními 
vodami. Zatravněné plochy mají 
jedinečnou schopnost propouštět 
vodu do půdy. Dochází tak ke 
zpomalení odtoku dešťové vody do 
kanalizační sítě a tím klesá zatížení 
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zařízení na čištění vod. Snížení 
množství odtékající dešťové vody do 
kanalizační sítě vede k poklesu 
množství odpadní vody. 
Zatravněný úsek může zadržet něco 
mezi 50 % (tenká vrstva) a 90 % 
(tlustá vrstva) povrchové (dešťové) 
vody a pomalu ji vrací zpátky do 
okolního prostředí. Čím nižší stupeň 
nasycení terénu, tím je větší 
zadržovací schopnost systému. 

Magistrát 
HMP 

Vyhodnocení přínosů 
investic do budování 
zelených TP 

Q/CZK Centralizovaný systém financování 
výstavby, a především údržbu 
zelených TP, umožní MHMP 
v dlouhodobém měřítku vyhodnotit 
a kvantifikovat přínosy zelených TP 
jakožto jedno z opatření proti 
klimatické změně vůči celkovým 
nákladům na jeho realizaci. 
Centralizovaný způsob financování 
údržby ZP umožní objektivní 
vyhodnocení jeho přínosů. 

 Zefektivnění financování 
údržby zelených TP 

CZK V případě centralizace financování 
údržby zelených TP v rámci 1 
kapitoly rozpočtu tak MHMP získá 
přehled o celkové výši nákladů na 
údržbu zelených TP napříč celým 
územím HMP a zamezí tomu, aby 
DPP financoval údržbu zelených TP 
z prostředků určených na zajištění 
obslužnosti tramvajové dopravy. 
Centrální evidence nákladů na 
údržbu zelených TP zajistí HMP 
souhrnný přehled o výši nákladů na 
adaptační opatření a umožní 
v dlouhodobém horizontu 
vyhodnotit jejich přínosy. 

DPP Prioritizace veřejné 
dopravy 

Q Vybudování zelených TP vede 
k přirozené prioritizaci kolejové 
dopravy, vzhledem k nemožnosti 
pojíždění nekolejovými vozidly. 
Vegetační TP jsou pojížditelné 
výhradně pro kolejová vozidla. Jedná 
se o obecný benefit otevřeného 
svršku (tedy i bez vegetačního krytu). 

Snížení nákladů na údržbu CZK V případě extenzivně udržovaných 
TP není potřeba zajišťovat zálivku, 
DPP tak nevznikají vícenáklady 
spojené s údržbou (zálivkou) 
zelených TP. 

Rychlá pokládka CZK Pokládka zelených TP je poměrně 
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rychlá a je možné ji uskutečnit 
prakticky kdykoliv, pokud to 
klimatické podmínky dovolí. 
Pokládka zeleného TP nevyžaduje 
instalaci v rámci rekonstrukce TT, ale 
může být realizována 
později/dodatečně. 

 

Určení nositelů újem 

Na základě dopadu výstavby zelených tramvajových pásů byli určeni následující nositelé újem: 

- DPP; 

- Účastníci silničního provozu; 

- IZS. 

Nositel újmy Újma Kvalitativní 
Q/ 
Kvantitativní 
CZK 

Dodatečný popis 

DPP Zvýšené požadavky na 
údržbu zelených TP 

CZK Vegetační tramvajové pásy mají 
oproti ostatním typům povrchů vyšší 
nároky na údržbu. Extenzivní TP 
vyžadují pravidelné hnojení. 
Intenzivně udržovaná zeleň vyžaduje 
pravidelnou zálivku, sečení, případně 
hnojení a vertikutaci. 

Omezení pojízdnosti 
tramvajových pásů 

Q Zatravnění tramvajových pásů 
znemožňuje jejich pojíždění 
nekolejovými vozidly, tvoří tudíž 
fyzickou překážku v dopravě. (Platí v 
případě, kdy je zatravnění navrženo 
v místě, kde by jinak byl zpevněný 
kryt. V případě, že se jedná o 
zatravnění v místě, již byl otevřený 
svršek, není tato újma relevantní). 

Zvýšené náklady na 
údržbu zelených TP 

CZK Intenzivně udržované TP vyžadují 
pravidelnou zálivku a tím se zvyšují 
náklady na zajištění provozu 
tramvajové dopravy. 

Účastníci 
silničního 
provozu 

Omezení pojízdnosti 
tramvajových pásů 

Q Zatravnění tramvajových pásů 
znemožňuje jejich pojíždění 
nekolejovými vozidly a znemožnění 
sdružení zastávek pro TRAM a BUS, 
dochází k omezení průchodnosti. 
(Platí v případě, kdy je zatravnění 
navrženo v místě, kde by jinak byl 
zpevněný kryt, v případě, že se jedná 
o zatravnění v místě, kde již byl 
otevřený svršek, není tato újma 
relevantní). 
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IZS Nemožnost pojíždění 
vegetačních TP vozidly IZS 

Q Při vzniku dopravní zácpy nelze 
prioritizovat průjezd IZS po 
tramvajovém pásu z důvodu jeho 
nepojízdnosti pro nekolejová vozidla, 
zvyšuje se tak riziko pomalejšího 
dojezdu IZS. Dochází k omezení 
průchodnosti. (Platí v případě, kdy je 
zatravnění navrženo v místě, kde by 
jinak byl zpevněný kryt, v případě, že 
se jedná o zatravnění v místě, kde již 
byl otevřený svršek, není tato újma 
relevantní). 

 

3.2.3. Stanovení socio-ekonomických benefitů 

Pro stanovení socioekonomických benefitů různých typů TP a jejich finanční vyjádření je v současné 

době mimořádně obtížné, neboť neexistuje cílené měření ukazatelů socioekonomických dopadů. 

V případě vegetačních povrchů se hovoří o snížení hlučnosti, snížení prašnosti, zadržení dešťové vody, 

zlepšení tepelného komfortu, posílení životního prostoru živočichů. 

Zelené tramvajové pásy v současnosti zabírají 119 tisíc m² což je 0,024 % plochy hlavního města 

Prahy, a to ne souvislé plochy, ale dílčích ploch v rámci silničních koridorů po městských částech.  

Stávající projekty se soustředí především na technickou a technologickou stránku zatravnění (jaké 

rostliny, jaké substráty, jak hnojit, zalévat). Socioekonomické aspekty jsou především v rovině 

verbální a textové komunikace bez řádného měření a vyhodnocení. 

V rámci studie a jejím rozsahu byly shromážděny přínosy a újmy zejména vegetačních povrchů TP 

a analyzovány informační zdroje pro socioekonomický dopad. 

Socioekonomické přínosy 

Environmentální přínosy: 

 Snížení dopadu na změnu klimatu (teplota, hlučnost, prašnost, vlhkost); 

 Eliminace rychlého odtoku srážkové vody; 

 Snížení přetížení kapacity vodních toků a následně snížení nákladů na protipovodňová 

opatření; 

 Posílení přirozených funkcí krajiny (travní porost významnou měrou snižuje prašnost, částice 

prachu, které usedají na listy trav, jsou kondenzovány rosou, zároveň jsou listy trav schopny 

snižovat hlučnost prostředí, během roku trávník produkuje vysoké množství kyslíku, díky 

tomu, že travnaté plochy spotřebovávají půdní dusík, brání tím jeho splavování do 

podzemních vod a tím je chrání před znečištěním, zároveň travní povrch vytváří životní 

prostor pro řadu mikroorganismů, ale i pro vyšší druhy živočichů – např. hmyz. 

 

Environmentální přínosy mají multiplikační dopady, pro které jsme neidentifikovali metriku jejich 

měření. Obtížnost měření je dána zejména lokálním spolupůsobením v rámci silniční sítě, kde výrazně 

převládají negativní dopady silniční sítě.  
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Ekonomické přínosy 

 Úspora provozních nákladů/údržby (v případě extenzivně udržovaných TP); 

 V dlouhodobém horizontu úspora nákladů na výstavbu stokových sítí (je však nutné zohlednit 

náklady na vybudování retenčních nádrží); 

 Snížení nákladů na čištění vody odvedené do kanalizační sítě (je však nutné zohlednit náklady 

na vybudování retenčních nádrží); 

 Snížení nákladů na rekonstrukce kanalizace a ČOV (je však nutné zohlednit náklady na 

vybudování retenčních nádrží); 

 Snížení nákladů na spotřebu pitné vody na závlahu. 

Pozitivní dopady na kvalitu života 

 Snížení hluku a tím i dopadů na lidské zdraví; 

 Zlepšení mikroklimatu v urbanizovaném území; 

 Zvýšení vlhkosti vzduchu; 

 Eliminace vzniku tepelných mostů; 

 Zvýšení pobytového komfortu v okolí zeleného tramvajového pásu. 

Bezpečnostní újmy 

 Omezená průchodnost pro složky IZS (platí pouze v případě, že dojde ke zřízení vegetačního 

krytu v místě, kde byl původně zpevněný kryt); 

 Neprůchodnost pro další účastníky silničního provozu (platí pouze v případě, že dojde ke 

zřízení vegetačního krytu v místě, kde byl původně zpevněný kryt). 

Vzhledem k neprostému nedostatku dat pro socioekonomické ukazatele jsme zvolili náhradní postup 

založený na expertním odhadu bodového hodnocení navržených ukazatelů. Pro tramvajové pásy byla 

navržena soustava ukazatelů, ke kterým se pro každý typ tramvajového pásu přiřazuje ordinální 

stupnice 1 až 5 a následně se spočítá průměr sledovaných hodnot. 

Stupnice je zvolena triviálně, aby poskytovala srozumitelný význam, bod 1 znamená dosažení 

nejlepšího stavu, bod 5 stavu nejhoršího. 

Používané zkratky pro jednotlivé povrchy TT použité v jednotlivých tabulkách níže: 

Typ povrchu tramvajové tratě  Zkratka 

TT Dlažba (dodávka) – W-tram TT D D 

TT Dlažba (vlastní) – W-tram TT D V 

TT litý asfalt – W-tram  TT LA 

TT betonové pražce ve štěrku (otevřený svršek) TT BP Š 

TT betonové pražce ve štěrku s litým asfaltem TT BP Š LA 

TT betonové pražce ve štěrku se zatravněním bez závlahy TT BP Š BZ 

TT betonové pražce ve štěrku se zatravněním se závlahou TT BP Š SZ 
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Socioekonomické 
dopady 

FA TT 
DD 

FA TT 
DV 

FA TT 
LA 

FA TT BP 
Š 

FA TT BP Š 
LA 

FA TT BP Š 
BZ 

FA TT BP Š 
SZ 

Hluk 5 5 4 3 4 2 2 

Teplota 4 4 5 3 5 2 2 

Prašnost 5 5 5 3 5 2 2 

Vlhkost 5 5 5 3 5 1 1 

Srážková voda 4 4 5 3 5 1 1 

Mikroklima 4 4 5 3 5 2 1 

Estetika 3 3 4 5 4 2 1 

Celkem  30 30 33 23 33 12 10 

Průměr 4,29 4,29 4,71 3,29 4,71 1,71 1,43 
Tabulka 10 Bodové ocenění Jednotkové náklady na jednotlivé povrchy TT 

 

Obrázek 11 Socioekonomické dopady jednotlivých typů tramvajových tratí 

Z hlediska společenského přínosu mají největší význam a nejlepší společenský přínos zatravněné 

tratě. Je však pochopitelné, že je nelze vzhledem k provozním dopadům budovat celoplošně, ale 

pouze tam, kde jsou k tomu předpoklady. Přesto jak ukazuje finanční i ekonomická analýza budování 

zatravněných tramvajových tratí má své opodstatnění zejména v oblasti estetické, mikroklimatu a 

retence dešťové vody. Budování zatravněných tratí by zcela určitě nemělo být v rozvojových 

koncepcích opomenuto. 

3.2.4. Finanční analýza investic TT 

Kapitola se soustředí na zjištění investičních nákladů na jednotlivé typy povrchů tramvajových pásů. 

Náklad bude stanoven na k jednotkovému ukazateli, který byl zvolen vzhledem k dostupnosti 

podkladů, na m². Z poskytnutých podkladů od DPP lze investiční náklady na rekonstrukce 

tramvajových tratí pro jednotlivé povrchy shrnout takto: 

Typ povrchu tramvajové tratě  Zkratka 1bm m² 

TT Dlažba – dodávka (W-tram) TT D D 78 200,00 10 680,00 

TT Dlažba – vlastní (W-tram) TT D V 71 800,00 9 810,00 

TT litý asfalt (W-tram) TT LA 74 500,00 10 180,00 

TT betonové pražce ve štěrku (otevřený svršek) TT BP Š 45 000,00 6 150,00 

TT betonové pražce ve štěrku s litým asfaltem TT BP Š LA 58 000,00 7 920,00 

TT betonové pražce ve štěrku se zatravněním bez závlahy TT BP Š BZ 50 500,00 6 900,00 

TT betonové pražce ve štěrku se zatravněním se závlahou TT BP Š SZ 51 570,00 7 070,00 
Tabulka 11 Srovnání nákladů na rekonstrukci jednotlivých povrchů TT 
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Pro potřeby sjednocení jednotek běžné metry převádíme na metry čtverečné, a to mediánem šířky 

dvoukolejných tramvajových tratí. Medián má hodnotu 7.32 m šířky TT. Medián je zvolen z důvodů 

vyloučení širokých tramvajových tratí, jako je např. Milady Horákové (13,14 m) nebo Českomoravská 

(11,40 m). Převod na m² je dán dostupností dat provozního charakteru, které jsou v m2 a ze kterých 

nelze odvodit běžné metry bez zkreslení. 

Uvedené hodnoty představují náklady daného typu povrchu na 1 m² a zahrnují skutečné náklady 

dodavatelů akcí roku 2019 a náklady DPP včetně dopravy.  

Pro detailnější následné analýzy by bylo vhodné mít investiční náklady strukturované po hlavách 

obvyklého rozpočtu, které by umožnily podrobnější sledování nákladů a jejich vývoj v čase. 

Celkové investiční 
náklady projektu (na 
m2) 

TT D D TT D V TT LA TT BP Š 
TT BP Š 

LA 
TT BP Š 

BZ 
TT BP Š 

SZ 

1 Projektová činnost 
      

  

2 Pořízení pozemků               

3 
Stavby a 
konstrukce 

10 680  9 810   10 180   6 150  7 920  6 900  6 990  

4 
Stroje a zařízení 
(závlahový systém) 

             150  

5 
Rezerva (nečekané 
události) 

              

6 Instalace               

7 Publicita               

8 Autorský dozor               

9 Služby               

10 
Rozpočet projektu 
(bez DPH) 

 10 680  9 810  10 180  6 150  7 920  6 900   7 070  

11 DPH 2 243  2 060  2 138  1 292  1 663  1 449   1 485  

12 
Celkové náklady 
projektu vč. DPH 

 12 923  11 870  12 318  7 442  9 583  8 349   8 555  

Tabulka 12 Celkové náklady na výstavbu jednotlivých typů povrchů TT 

V rámci TT betonové pražce ve štěrku se zatravněním se závlahou se vyskytuje technologie 

závlahového systému. Přepočtené náklady na m² vycházejí z nákladů projektu Zatravnění TT 

Poděbradská s automatickým zavlažováním.  

Součástí investičních nákladů jsou i náklady na likvidaci původních povrchů (relevantní v případě 

rekonstrukce TT). Konkrétní porovnání výše nákladů na likvidaci povrchů tramvajového svršku: 
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Typ povrchu TT Způsob likvidace Náklady na likvidaci/recyklaci 

Kamenná dlažba Recyklace *430 Kč/m² – Odstranění 
dlažby z velkých kostek 
z tramvajového tělesa3 
 

Asfaltový povrch Skládka *174,81 Kč/m² Odstranění 
asfaltového krytu do tl. 40 mm 
vč. odvozu a skládkovného 
*228,38 Kč/m² Odstranění 
asfaltového krytu do tl. 150 
mm vč. odvozu a skládkovného 
*668,68 Kč Odstranění 
asfaltového krytu do tl. 220 
mm vč. odvozu a skládkovného 
 
**189,50 Kč/m² Bourání 
živičných povrchů tl. vrstvy 5 –
10 cm v ploše nad 10 m2 
**31,70 Kč/t přesun hmot do 5 
km 
** 300 Kč/t - poplatek za 
skládku  obal. kam. asfalt  do 
30x30 
** 985 Kč*/t – poplatek obal. 
kam. Asfalt nad 30x30  

Vegetační kryt Skládka **140 Kč/t – poplatek za 
skládku zemina 
* 384 Kč/t Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a 
kameniva 
*Cena za odstranění 
vegetačního krytu není 
k dispozici, nechá se 
předpokládat obdobná cena 
jako u štěrkového lože) 

Štěrk (resp. kolejové lože 
z drceného kameniva) 

Skládka *132 Kč/m² – odstranění 
kolejového lože z kameniva 
hrubého drceného  
* 384 Kč/t Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a 
kameniva 

Železobetonové panely skládka *500,33 Kč/m² Odstranění 
betonového podkladu pod 

                                                           
3 * Ceny vychází z výkazu výměr RTT Klapkova (CÚ 2016), ** Ceny vychází z cenové soustavy RTS 

DATA (CÚ 2019) 
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kolejovými panely do tl. 250 
mm vč. odvozu a skládkovného 
 
**7610 Kč/m³ – bourání 
konstrukcí z betonu prostého 
ve výkopu, odvoz do 10 km, 
uložení na skládku 
** 1235 Kč/t - poplatek za 
skládku suti – železobeton 
 

 

Doporučení pro zvýšení vypovídací schopnosti podkladových materiálů 

Pro vyšší vypovídací schopnost podkladových informací o investicích by bylo vhodné investiční 

náklady a zdroje financování sledovat alespoň v hrubém životním cyklu: 

 Přípravné fázi – od záměru do projektové a stavební dokumentace; 

 Realizační fázi – odstranění podkladových materiálů, pokládku nových materiálů, vegetační 

skladbu, technologie, zdroje a účastníky financování. 

3.2.5. Finanční analýza provozu TT 

Kapitola je zaměřena na stanovení provozních nákladů jednotlivých typů povrchů tramvajových pásů. 

S ohledem na poskytnuté zdroje se bude počítat jednotkový náklad vztažený na m² plochy 

tramvajového pásu. Jednotka byla stanovena na základě dostupných zdrojových dat.  

Východiskem pro určení provozních nákladů jsou tyto zdroje dat: 

Přehled zatravněných TT 

MČ Název akce m2 
bm 

dvou-
kolejně 

bm  
jedno-
kolejně 

Průměrná 
šířka 

zatravnění 
(m) 

Rok 
realizace 

zatravnění 
Závlaha 

Praha 1+6 Jelení – Keplerova 5 497,00 850,00 1 700,00 6,47 1995 BZ4 

Praha 10 Černokostelecká 5 815,00 846,00 1 692,00 6,87 2002 BZ 

Praha 5 
TT Hlubočepy – 
Barrandov 

10 495,00 1 186,00 2 372,00 8,85 2004 SZ5 

Praha 9 Českomoravská 8 490,00 745,00 1 490,00 11,40 2004 BZ 

Praha 9 Sokolovská 4 2 600,00 347,00 694,00 7,49 2005 SZ 

Praha 6+7 
Milady Horákové (křiž. 
Špejchar-
obrat.Špejchar) 

978,80 120,00 240,00 8,16 2010 SZ 

Praha 17 Makovského 2 165,00 288,00 576,00 7,52 2010 SZ 

Praha 6 
Jugoslávských 
partyzánů, Podbabská 

4 621,00 660,00 1 320,00 7,00 2011 SZ 

Praha 6 
Milady Horákové 
(křiž.Špejchar-Prašný 
Most) 

8 538,00 650,00 1 300,00 13,14 2013 SZ 

                                                           
4 BZ – zatravnění bez zavlažování 
5 SZ – zatravnění se zavlažováním 
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Praha 7 
Milady Horákové 
(Sparta - Let.nám.) 

830,50 100,00 200,00 8,31 2013 SZ 

Praha 9 Poděbradská 2 107,90 288,00 576,00 7,32 2013 SZ 

Praha 6 Bělohorská 8 911,30 1 570,00 3 140,00 5,68 2014 BZ 

Praha 10 Průběžná 3 260,00 432,00 864,00 7,55 2014 BZ 

Praha 10 V Olšinách 2 289,00 389,00 778,00 5,88 2014 BZ 

Praha 6 Evropská I. 9 165,00 1 621,00 3 242,00 5,65 2013 BZ 

Praha 6 
Střešovická - Na 
Petřinách 

16 013,50 2 570,00 5 140,00 6,23 2015 BZ 

Praha 6 Evropská II 6 103,00 656,00 1 312,00 9,30 2013 BZ 

Praha 8 Sokolovská 1 4 216,90 586,00 1 172,00 7,20 2016 BZ 

Praha 10 Vršovická 8 147,40 1 466,00 2 932,00 5,56 2016 BZ 

Praha 3 Vinohradská 1 551,30 276,00 552,00 5,62 2018 SZ 

Praha 9 Kolbenova 7 259,00 912,00 1 824,00 7,96 2018 SZ 

CELKEM 
 

119 054,60 16 558,00 33 116,00 159,14 
  

Tabulka 13 Přehled zatravněných TT 

 

Náklady na údržbu zatravněných tramvajových tratí (v Kč bez DPH) 

 
Údržba zatravnění Údržba zavlažování Vodné Celkem 

2014 1 065 174,50 346 401,00 762 808,74 2 174 384,24 

2015 1 130 742,10 369 721,00 844 557,80 2 345 020,90 

2016 1 497 119,24 367 516,00 939 300,39 2 803 935,63 

2017 497 488,40 431 073,00 1 047 605,59 1 976 166,99 

2018 993 828,45 444 174,00 1 051 366,00 2 489 368,45 

Celkem 5 184 352,69 1 958 885,00 4 645 638,52 11 788 876,21 
Tabulka 14 Náklady na údržbu zatravněných TT 

 

Příspěvky městských částí na údržbu zatravněných částí (v Kč) 

  MČ P17 MČ P9 MČ P10 
celkem 
MČ+HMP 

Náklady DPP (po 
odečtu) 

2014 219 418,98 N/A N/A 348 682,98 1 825 701,26 

2015 177 570,34 N/A 34 310,00 525 404,84 1 819 616,06 

2016 212 099,18 90 336,48 40 705,00 758 627,16 2 045 308,47 

2017 233 220,20 93 561,80 17 824,00 600 427,90 1 375 739,09 

2018 184 014,97 93 495,66 12 388,00 289 898,63 2 199 469,82 

Celkem 1 026 323,67 277 393,94 105 227,00 2 523 041,51 9 265 834,70 
Tabulka 15 Příspěvky MČ na údržbu zatravněných TT 
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Zdroje jsou po letech na všechny zatravněné tramvajové tratě a je třeba hodnoty převést na m² 

a alikvotní roky a provést roční sjednocení prostřednictvím mediánu.  

Bez zavlažování m² 
m²  

kumulovaně 
Poměr zatravnění 

2013 35 070,00 35 070,00 
 

2014 14460,3 49 530,30 60,50 % 

2015 16013,5 65 543,80 66,96 % 

2016 12364,3 77 908,10 70,67 % 

2017 0 77 908,10 70,67 % 

2018 0 77 908,10 65,44 % 

      
 

Se zavlažováním     
 

2013 32 336,20 32 336,20 
 

2014 0 32 336,20 39,50 % 

2015 0 32 336,20 33,04 % 

2016 0 32 336,20 29,33 % 

2017 0 32 336,20 29,33 % 

2018 8810,3 41 146,50 34,56 % 

      
 

Celkem 119 054,60 119 054,60 
 

 

V roce 2018 v Praze bylo ozeleněných 77 908 m² tramvajových pásu bez zavlažování, což tvořilo 

65,44 % celkové plochy ozeleněných tramvajových pásů a 41 146 m² tramvajových pásů se 

zavlažováním, což představuje 34,56 % celkové ozeleněné plochy tramvajových pásů.  

Celková zatravněná plocha by při využití hydrofilních minerálních vláken dokázala pojmout od 3,5 až 

do 16,1 tis. m³ vody a postupně ji uvolňovat pro rostliny a vzdušnou vlhkost. Pro lepší představu o 

fyzických mírách, spotřeba vody za rok na zavlažování je 20,4 tis. m³, což představuje 8,6 plaveckých 

bazénů v Podolí na plochu 119 tis. m², tj. 9,6 fotbalových hřišť nebo 0,024 % území Prahy. 

Na nákladech na údržbu zelených TP se společně podíleli městské části Prahy 9, 10 a 17, Hlavní město 

Praha a DPP takto: 

12,04% 9,66%

78,30%

11,77% 9,02%

79,21%

0,00%

50,00%

100,00%

MČ Praha HMP DP

Zdroje financování provozních nákladů

Bez závlažování Se závlažováním
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  MČ Praha HMP DP Celkem 

Bez zavlažování         

  132 751 78 206 1 104 573 1 315 531 

  141 882 209 947 1 218 477 1 570 306 

  242 493 293 618 1 445 391 1 981 502 

  243 528 180 786 972 216 1 396 529 

  189 707 0 1 439 310 1 629 017 

celkem 950 361 762 557 6 179 967 7 892 886 

  12,04 % 9,66 % 78,30 % 100,00 % 

Se zavlažováním 
     86 668 51 058 721 128 858 853 

  69 998 103 578 601 139 774 715 

  100 648 121 868 599 918 822 434 

  101 078 75 036 403 524 579 638 

  100 192 0 760 159 860 351 

celkem 458 583 351 540 3 085 868 3 895 991 

  11,77 % 9,02 % 79,21 % 100,00 % 

Celkem 1 408 945 1 114 097 9 265 835 11 788 876 
Tabulka 16 Podíl úhrady nákladů na údržbu zelených TP 

Výsledné jednotkové hodnoty pro TT bez zavlažování a se zavlažováním jsou následující: 

Roky m² BZ m² SZ m² celkem 
Zatravnění 

Kč/m² 
Zavlažování 

Kč/m² 
Vodné 
 Kč/m² 

2014 49 530 32 336 81 867 13,01 10,71 23,59 

2015 65 544 32 336 97 880 11,55 11,43 26,12 

2016 77 908 32 336 110 244 13,58 11,37 29,05 

2017 77 908 32 336 110 244 4,51 13,33 32,40 

2018 77 908 41 147 119 055 8,35 10,79 25,55 
Tabulka 17 Vývoj nákladů na údržbu zelených ZP 

Výsledné jednotkové ceny jsou tyto: 

  Zatravnění Kč/m² Zavlažování Kč/m² Vodné Kč/m² 

Průměr 10,20 11,53 27,34 

Medián 11,55 11,37 26,12 
Tabulka 18 Jednotkové ceny nákladů na údržbu zelených TP 

 
  

Provozní náklady na údržbu zelených TT pásů 
Bez zavlažování 

m² 
Se zavlažováním m² 

Celková plocha zatravnění 77908,1 41146,5 

Zatravnění SZ 11,55 11,55 

Zavlažování  0,00 11,37 

Vodné 0,00 26,12 

Celkem provozní náklady SZ (na m2) 11,55 49,04 
Tabulka 19 Celkové provozní náklady na údržbu zavlažovaných zelených TP 
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Doporučení pro zvýšení vypovídací schopnosti podkladových materiálů 

Pro vyšší vypovídací schopnost podkladových informací o provozu by bylo vhodné provozní náklady 

a zdroje financování sledovat alespoň v členění: 

 Údržba – drobné opravy, úklid, 

o u vegetačního povrchu – sečení, hnojení, vertikutace, dodavatelsky i vlastními silami; 

 Opravy – dosetí rostlin, opravy povrchů; 

 Likvidace zbytků, zejména pokud jsou nebezpečné. 

3.2.6. Výpočty kriteriálních ukazatelů 

Metodika doporučuje tři klíčové ukazatele – vnitřní výnosové procento, čistou současnou hodnotu 

a návratnost investice a kapitálu. Vzhledem k situaci, kdy se jedná o čisté nákladové projekty, vnitřní 

výnosové procento ani návratnost nemají smysl, mezi ukazatele zařadíme celkové investiční náklady 

provozní náklady po referenční dobu (15 let), čistý a diskontovaný tok hotovosti, čistou současnou 

hodnotu, zůstatkovou hodnotu. Finanční hodnoty jsou vztaženy na m² plochy TT. 

Ukazatele budou stanoveny pro všechny typy povrchů tramvajových pásů a bude zaznamenáno jejich 

vzájemné porovnání. 

Celkové investiční a provozní náklady typů 
povrchů TT (Kč) 

FA TT DD FA TT DV FA TT LA FA TT BP Š 
FA TT BP Š 
LA 

FA TT BP Š 
BZ 

FA TT BP Š 
SZ 

 Stavby a konstrukce 10 680,00 9 810,00 10 180,00 6 150,00 7 920,00 6 900,00 6 900,00 

 Stroje a zařízení (závlahový systém) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

 Rozpočet projektu (bez DPH) 10 680,00 9 810,00 10 180,00 6 150,00 7 920,00 6 900,00 7 050,00 

 DPH 2 242,80 2 060,10 2 137,80 1 291,50 1 663,20 1 449,00 1 480,50 

 Celkové náklady projektu vč. DPH 12 922,80 11 870,10 12 317,80 7 441,50 9 583,20 8 349,00 8 530,50 

Tabulka 20 Celkové investiční náklady jednotlivých povrchů TP 

  

Provozní náklady na údržbu zelených TT 
pásů 

FA TT DD FA TT DV FA TT LA FA TT BP Š 
FA TT BP Š 
LA 

FA TT BP Š 
BZ 

FA TT BP Š 
SZ 

 Zatravnění BZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,28 173,28 

 Zavlažování  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,48 

 Vodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391,77 

 Celkem provozní náklady BZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,28 735,54 

 Reinvestice BZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Tabulka 21 Provozní náklady na údržbu zelených TP 

V případě povrchu vegetačního se zavlažováním, uvažujeme s reinvesticí závlahové technologie po 6 

letech provozu. Zůstatková hodnota v 15 letem referenčním období pak činí 300,- Kč/m2.  

Finanční analýza (ROI návratnost investic) FA TT DD FA TT DV FA TT LA FA TT BP Š FA TT BP Š 
LA 

FA TT BP Š 
BZ 

FA TT BP Š 
SZ 

  Investice (rozpočet) 10 680,00 9 810,00 10 180,00 6 150,00 7 920,00 6 900,00 7 050,00 

  Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,13 

  Provozní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,28 735,54 

  Provozní příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Čistý tok hotovosti  -10 680,00 -9 810,00 -10 180,00 -6 150,00 -7 920,00 -7 073,28 -7 685,41 

 Kumulativně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Diskontovaný čistý tok hotovosti  -10680,00 -9810,00 -10180,00 -6150,00 -7920,00 -7028,44 -7537,38 

 Finanční vnitřní výnosové procento (FIRR) N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A 

 Finanční čistá současná hodnota investice  -10 680,00 -9 810,00 -10 180,00 -6 150,00 -7 920,00 -7 028,44 -7 537,38 

Tabulka 22 Finanční analýza 

http://www.praha.eu/


   

59 
 

 Obrázek 12 Grafické znázornění nákladů na 1m2  dle typu TP 

Z investičních nákladů zřetelně vyplývá nejdražší investice do povrchu TT s dlažbou, a to jak 

dodavatelskou, tak vlastní. Pokládka dlažby jakožto ruční práce investici jednoznačně prodražuje. 

Úspor lze dosáhnout dodáním vlastní dlažby (uchovávané na vlastních deponiích), kdy se investice 

zlevní o cca 8 %. 

Nákladově náročný je rovněž povrch z litého asfaltu, který je o 5% levnější než dodavatelská dlažba, 

ale o 4 % dražší než povrch s vlastní dlažbou. 

Zřetelně nákladově nižší jsou otevřené povrchy postavené na betonových pražcích a zasypané 

štěrkem, případně doplněné vegetačním krytem, a to téměř o 36 %. Výjimkou jsou povrchy na 

pražcích se štěrkem a zalité litým asfaltem. 

Čistý tok hotovosti představuje kumulovanou diskontovanou hodnotu investic a provozních nákladů 

během formálně stanovené doby životnosti povrchu (15 let). Reálně povrchy mají životnosti násobně 

delší, a pokud není třeba zajistit opravy kolejového svršku, pak ke znehodnocení nedochází, a to ani 

u vegetačního povrchu. 

Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, kromě povrchu vegetačního, všechny povrchy jsou 

bezúdržbové, resp. údržbou je odstranění sněhu v zimním období. To je však součástí zimní údržby 

a explicitně se k tramvajovým pásům nesleduje. 

Pouze u povrchu vegetačního se zavlažováním se projevují zvýšené provozní náklady dané péčí 

o závlahový systém (jarní a zimní příprava systému), sečení, hnojení a zavlažování. Zavlažování 

spotřebovává vodu, která se dnes odebírá z vodovodního řadu a je nákladově významná (1 m³ vody 

stojí 48,96 Kč/2019). 

Cestou ke snížení nákladů je volba bez závlahových povrchů nebo povrchů s vysokou nasákavostí, 

která může snížit spotřebu pitné vody. 

Volba povrchu TT primárně není určena finanční náročností povrchu, ale zásadami a pravidly, které 

stanovují typ povrchu v městské zástavbě. Rozhodování o povrchu lze předpokládat zejména 

u vegetačního typu povrchu, kde u typu se zavlažováním vzrůstají náklady jednak investiční 

o zavlažovací technologii a provozní o péči povrchu a vodné na zalévání. 

10 680,00 9 810,00 10 180,00

6 150,00
7 920,00 6 900,00 7 050,00

-10 680,00 -9 810,00 -10 180,00

-6 150,00
-7 920,00 -7 073,28 -7 685,41

-15 000,00

-10 000,00

-5 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

FA TT DD FA TT DV FA TT LA FA TT BP Š FA TT BP Š LA FA TT BP Š BZ FA TT BP Š SZ

Investiční rozpočet na 1m2 typu TP a Čistá současná hodnota 
hotovostního toku po 15 letech 

5. Čistý tok hotovosti (15 let) 5. Čistý tok hotovosti (15 let)
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Parametrem pro rozhodování bude volba druhu vegetace, zda půjde o typy trav, které vyžadují 

zálivku, nebo suchomilné rostliny (séda). Ukazatel návratnosti investice za dané situace čisté 

nákladové aktivity postrádá smysl.  

3.2.7. Vyhodnocení – komparativní přehled výhod a nevýhod jednotlivých povrchů  

Níže uvedená tabulka shrnuje základní výhody a nevýhody jednotlivých typů povrchů TT 

Typ povrchu TT Výhody Nevýhody 

Kamenná dlažba Stabilní, vysoká životnost,  
lze opakovaně použít, 
pojížditelná 

Finančně náročná, 
Náročná výstavba, nulová 
retence vody, hlučnost 

Litý asfalt Rychlá výstavba, odolný, 
pojížditelný, vhodný pro vyšší 
intenzitu provozu 

Velká tepelná kapacita, nulová 
retence vody, nízká estetická 
hodnota, vysoká prašnost 

Otevřený svršek se štěrkem Nízké pořizovací i provozní 
náklady, tlumí hluk, rychlá 
výstavba, odolné klimatickým 
změnám 

Nepojížditelná, nelze využít v 
památkové zóně a užších 
komunikacích, fyzická i vizuální 
bariéra 

Betonové pražce se štěrkem a 
zatravněním (extenzivní 
údržba) 

Absorpce slunečního záření,  
snižuje prašnost, poutá 
exhalace, tlumí hluk, absorbuje 
vodu, nevyžaduje zálivku 

Nepojížditelná, nelze využít v 
památkové zóně a užších 
komunikacích 
 

Betonové pražce se štěrkem a 
zatravněním a zavlažováním 
(intenzivní údržba) 

Estetická hodnota, absorpce 
slunečního záření, snižuje 
prašnost, poutá exhalace, 
tlumí hluk, absorbuje vodu 
 

Nepojížditelná, nákladná 
údržba, vysoká spotřeba pitné 
vody, nelze využít v památkové 
zóně a užších komunikacích 
 

Tabulka 23 Komparativní přehled výhod a nevýhod jednotlivých povrchů TT 

3.3. Strategické výzvy a hrozby 

Městské prostředí tvořené převážně nepropustnými povrchy má za následek tvorbu specifického 

klimatu, které se projevuje změnami v hydrologii, a vzniku tzv. městského tepelného ostrova (UHI – 

Urban Heat Island), kdy dochází ke zvýšení teploty vzduchu v mezní a přízemní vrstvě atmosféry nad 

městem nebo průmyslovou aglomerací v porovnání s venkovským okolím. Vznik tepelného ostrova je 

spojen s převahou umělých povrchů s velkou tepelnou kapacitou (asfalt, beton), jež zároveň 

nepropouštějí vodu (dochází tak k rychlému odtoku dešťové vody z území do kanalizace, vlhkost 

vzduchu je nízká a je nedostatečné množství vody pro výpar) a dochází ke zvýšení množství aerosolů 

v atmosféře. Tento efekt začíná působit v případech, kdy je velká část vegetace nahrazena 

nepropustnými povrchy, na nichž se sluneční energie mění na již dále nevyužitelné teplo. 

Problematika městského klimatu se dostává do popředí s častým výskytem extrémně vysokých 

teplot. Je tudíž nezbytné prostřednictvím preventivních opatření vzniku teplotních ostrovů 

předcházet, a to například vhodně zvolenou architekturou, územním plánováním a příměstskou 

zelení. Vegetační plochy mohou přispívat ke zlepšení mikroklima ve městech a snižovat teplotu. 

Základním mechanismem je odpařování vody (evapotranspirace), která snižuje teplotu okolního 

prostředí. Sídelní zeleň spolu s vodními plochami nabízí potenciál k adaptaci města na klimatickou 

změnu. 

Adaptace na klimatickou změnu se tak stává jednou ze strategických výzev, na které se musí město 

připravit. Jedním z adaptačních opatření na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka je 
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výstavba zelených tramvajových pásů. Vybudováním kvalitní trati, vysazením vegetace a udržováním 

jejího stavu je důležité pro zajištění jejího pozitivního efektu v dlouhodobějším horizontu. Naopak 

žádná či nedostatečná údržba může mít za následek vytvoření špatného obrazu celé stavby. 

Výstavbou zelených tramvajových pásů se může zlepšit celková tvář města a obohatí se životní 

a pracovní prostředí, zároveň je zmírněn dominantní efekt technické stavby (tramvajové trati) a sníží 

se dělící efekt tramvajové trati ve městě (hlavně pokud jsou na samostatném tělese). 

Rozvoj tramvajových tratí je jednou ze strategických priorit DPP, s cílem zajistit komplexní rozvoj 

tramvajových tratí v Praze, nahradit silně exponované autobusové tahy (zejména do sídlištních 

celků), vytvořit nové systémové vazby, a to nejen ve směru do centra, ale i na okraji širšího centra 

(tangenciální vazby, které odlehčí přetíženému centru města) a rozšířit tramvajovou síť i do nově se 

rozvíjejících oblastí. 

V rámci plánovaného rozvoje (výstavby či rekonstrukce TT) je nezbytné při volbě povrchu zohlednit 

požadavky v oblasti životního prostředí a maximalizovat výstavbu zelených tramvajových pásů na 

místech, kde je jejich využití vhodné a ekonomicky udržitelné. Z ekologického hlediska je důležitá 

preference nízkonákladových a trvale udržitelných společenství. Použití extenzivní zeleně, která 

vyžaduje minimální údržbu s nízkou frekvencí sečení, zajistí snižování nákladů, přitom jejich 

ekologická a estetická funkce zůstává na vysoké úrovni.  

K tomu, aby byl maximalizován přínos vegetačních tramvajových pásů, lze využít výsledky výzkumu 

a pilotních projektů, jejichž výstupem by mělo být ověření vhodné rostlinné skladby substrátů či 

substrátových desek, které zajistí dlouhou životnost rostlin, snížení nároků na údržbu a optimalizaci 

nákladů na výstavbu a následnou údržbu. Při každé práci se zelení je důležitá volba vhodných druhů 

a kultivarů a jejich správné založení, jedině tak je zajištěna jejich dlouhodobá životnost a odpovídající 

estetické působení. 

Při plánování zelených tramvajových pásů je nutné zohlednit i požadavky na snížení, či případnou 

eliminaci spotřeby pitné vody pro zálivku. Do budoucna je možné zvážit budování akumulačních 

nádrží k jímání dešťové vody a jejich napojení na závlahový systém. Přesto, že budování 

akumulačních nádrží je poměrně nákladné, lze předpokládat, že s ohledem na prodlužující se období 

sucha, dlouhodobé snižování hladiny spodních vod povede ke zvýšenému tlaku na snížení využití 

pitné vody pro zálivku, v extrémním případě může dojít k plošnému zákazu zalévání z pitných zdrojů. 

Je tudíž vhodné, aby se volení zástupci města zabývali dlouhodobou koncepcí nakládání s pitnou 

vodou a připravili návrh alternativního řešení na území hlavního města Prahy. 

Zvyšující se poptávka po zvýšení kvality a využití veřejného prostoru nahrává rozvoji zelených ploch, 

tedy i zelených tramvajových pásů, díky kterému se kvalita veřejného prostoru zcela 

neoddiskutovatelně zvyšuje. Způsob a rozsah využívání veřejných prostor lze považovat za indikátor 

jejich kvality, a tudíž do značné míry i za indikátor kvality fungování města. Kvalitativnímu standardu 

veřejných prostranství a jejich logice je třeba podřídit mj. i vedení dopravní infrastruktury a zohlednit 

dopad na vnímání její podoby z pohledu kvality prostoru. Plochy městské zeleně jsou nedílnou 

součástí organismu města. Jejich význam stoupá především s rozrůstáním města a také se změnou 

životního stylu a způsobu trávení volného času. Důležité je především propojení jednotlivých prvků 

městské zeleně do systému, který posílí jak ekologické a environmentální, tak také společenské 

funkce zeleně. Zeleň spoluvytváří charakteristický obraz území, ovlivňuje jeho mikroklimatický režim, 

rekreační hodnotu, obyvatelnost, hygienické podmínky, stejně jako její biologickou i estetickou 

úroveň. 
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Nedostatek vodních zdrojů na údržbu zelených tramvajových pásů je výzvou i hrozbou zároveň. 

Hrozbou v případě, že nebude realizováno žádné alternativní řešení místo využití pitné vody k zálivce 

např. prostřednictvím budování retenčních nádrží či přizpůsobení skladby rostlin ve vegetačních 

pásech tak, aby jejich potřeba dodatečné zálivky byla minimalizována či zcela eliminována. Hledání 

vhodného řešení pro optimální skladbu rostlin a vegetačního substrátu by měla být věnována náležitá 

pozornost, neboť vhodné řešení může do budoucna eliminovat slabé stránky vegetačních pásů. 

Plánovaná výstavba komunikační sítě by měla reflektovat potřeby rozrůstající se pražské aglomerace 

a přizpůsobit kapacitu komunikací jak pro osobní automobily, tramvaje i další prostředky MHD. 

Sdílení tramvajového tělesa i autobusy MHD je tak nezbytné dlouhodobě plánovat a uzpůsobit těmto 

potřebám i povrch tramvajové trati, neboť dodatečné úpravy povrchu tramvajové trati, vynucené 

potřebou sdílení tramvajového tělesa, znamenají zvýšené náklady. 

Mezi hlavní výzvy v oblasti rozvoje zelených tramvajových pásů jednoznačně patří: 

 Eskalující potřeba adaptace urbanizovaného prostředí na klimatickou změnu; 

 Nová výstavba a plánované rekonstrukce TT; 

 Zvyšující se poptávka veřejnosti po zvýšení podílu zelené infrastruktury v urbanizovaném 

prostředí; 

 Vývoj inovativních materiálů (vegetační substráty, substrátové desky) pro pokládku 

vegetačních pásů; 

 Implementace výsledků pilotních projektů v oblasti druhové skladby rostlin a vegetačních 

vrstev zelené tramvajové pásy; 

 Tlak na snížení či úplnou eliminaci spotřeby pitné vody využívané k zálivce intenzivně 

udržovaných vegetačních pásů; 

 Inovativní postupy hospodaření s dešťovou vodou a její další využití např. k zálivce 

intenzivně udržovaných vegetačních pásů (např. výstavba akumulačních nádrží a jejich 

napojení na závlahový systém); 

 Dotační tituly na opatření v oblasti životního prostředí (podpora péče o přírodu a krajinu, 

zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, hospodaření s vodou, protipovodňová ochrana 

intravilánu) 

 

Hlavní hrozby v oblasti rozvoje zelených tramvajových pásů lze zařadit: 

 Nedostatek vody k zálivce/v extrémním případě zákaz využívání pitné vody k zálivce; 

 Nedostatek finančních prostředků na výstavbu a údržbu zelených tramvajových pásů; 

 

Hlavní přínosy zelených tramvajových pásů: 

 Zlepšení mikroklima (zvýšení vlhkosti vzduchu, zvýšení evapotranspirace, snížení teploty 
vzduchu, fotosyntéza přeměňuje nečistoty (CO2) v kyslík (tzv. efekt zelených plic); 

 Snížení hluku (v závislosti na návrhu zatravněné dráhy, použité vegetaci a použitému 

železničnímu svršku je možné dosáhnout snížení hluku vytvářeného dopravou); 

 Snížení prašnosti (zvyšováním vlhkosti vzduchu se snižuje množství vzdušného prachu); 

 Zlepšení koloběhu vody – snížení rychlého povrchového odtoku vody a zajištění její 

cirkulace v prostředí, zatravněný úsek může zadržet něco mezi 50 % až 90% povrchové 

(dešťové) vody a pomalu ji vrací zpátky do okolního prostředí. Čím nižší je stupeň 

nasycení terénu, tím je větší zadržovací schopnost systému. 
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4. Závěrečná doporučení 

4.1. Vhodnost využití zelených tramvajových pásů 

Plochy městské zeleně jsou nedílnou součástí organismu města. Jejich význam stoupá především 

s rozrůstáním měst a také se změnou životního stylu a způsobu trávení volného času. Důležité je 

především propojení jednotlivých prvků městské zeleně do systému, který posílí jak ekologické 

a environmentální, tak také společenské funkce zeleně. 

Dopravní stavby v intravilánu měst, včetně kolejových drah, představují významnou zastavěnou 

plochu, která v mnoha oblastech determinuje charakter městského klima a tím kvalitu životního 

prostředí. Komunikace společně s další městskou zástavbou jsou rozhodujícím faktorem 

mikroklimatických změn a tvorby městských tepelných ostrovů (UHI).  

Kolejová doprava může poskytnout svoji zastavěnou plochu zpět do životního cyklu, respektive do 

utváření životního prostředí a mikroklima urbanizované krajiny, a to prostřednictvím zelených 

tramvajových pásů. 

Tramvajová trať, resp. tramvajové těleso nesmí být navrhováno jako samostatný prvek, ale musí 

být vnímáno jako integrovaná vizuální součást veřejného prostranství, kterým prochází, neboť 

spoluvytváří prostředí veřejných prostranství, kterými prochází.  

Hluk ve městech je považován za jeden ze základních stresujících faktorů. Vliv veřejných prostranství 

na eliminaci hluku v sídlech významně roste. Veřejné prostranství, zejména s vhodně členěnými 

prvky vegetace, nebo v kombinaci s technickými opatřeními (členěné fasády, protihlukové zdi, 

propustné povrchy) působí jako pohlcovač hluku a bariéra vůči šíření zvukových vln. Zásadním a 

nejúčinnějším opatřením proti hlučnosti však zůstává omezení primárního zdroje hluku – dopravy (až 

80 % hluku vyvolává automobilová doprava). Důležitý je i psychologický aspekt snižování hluku zelení 

– stromy a keře způsobují příjemné šumění, které dokáže maskovat vzdálené zdroje hluku 

v kombinaci s vegetačním krytem TT tak dochází ke zvýšení pobytového komfortu v blízkosti 

tramvajové trati. 

V návaznosti na koncepční materiál Povrchy tramvajových tratí hl. m. Prahy a dosavadní zkušenosti 

provozovatele tramvajové dopravy v Praze lze konstatovat, že zelené tramvajové pásy je vhodné 

využívat především: 

 Na ulicích v širším centru města, kde spoluvytváří reprezentativní vzhled ulice; 

 Na širších ulicích, které nevyžadují propojení mezi oběma částmi ulice (včetně pěších); 

 Na ulicích, kde se nepředpokládá pojíždění nekolejových vozidel po tramvajovém tělese (a to 

jak IZS, tak ostatními prostředky MHD); 

 V místech, kde je potřeba zvýšit estetický dojem veřejného prostoru, kterým prochází 

tramvajová trať a vnést do tohoto prostoru více zeleně.  

Hlavním přínosem zelených tramvajových pásů je jejich schopnost: 

 Zlepšit mikroklima, a to především tak, že dochází ke zvýšení absorpce slunečního záření, 

retenci vody a jejímu postupnému uvolňování do ovzduší, čímž dochází ke snížení teploty a 

zvýšení vlhkosti, čímž se eliminuje riziko vzniku tepelného ostrova, opařování navíc zajišťuje 

stálé mírné proudění vzduchu a tím provětrávání prostoru. V místě s dostatkem zeleně je pak 

teplota a celkové klima subjektivně vnímána jako snesitelnější; 

 Snížit hluk (instalace vegetačního krytu tramvajového pásu může oproti betonovému krytu 

snížit hluk až o 5-9 dB); 
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 Snížit prašnost; 

 Pohlcovat exhalace; 

 Zajistit retenci vody a zpomalit odtok dešťové vody do kanalizační sítě. 

S ohledem na lokalitu, kterou tramvajová trať prochází, nebo má do budoucna procházet, je dále 

nutné zvážit typ vegetačního krytu – buď intenzivně udržovaného vegetačního krytu (trávník), nebo 

extenzivně udržované zeleně (např. rozchodník, mechy, traviny).  

Intenzivně udržovaná zeleň je při tvorbě městského prostoru vzhledově atraktivnější, nicméně 

vyžaduje pravidelnou péči (sečení cca 4-8 x ročně v závislosti na vývoji počasí, pravidelnou zálivku, 

případně vertikutace, dosévání a hnojení), což ve svém důsledku znamená zvýšené provozní náklady. 

V případě nedostatečné zálivky hrozí odumření travního drnu a nutnost jeho kompletní výměny. 

Stanovení seče, výživy, mulčování, provzdušňování, závlahy a odpovídajícího technického vybavení by 

mělo být součástí plánu péče o zeleň. 

Závlahu lze zajistit buď automatickým závlahovým systémem, který je instalován do tramvajového 

tělesa v průběhu výstavby, nebo rekonstrukce tramvajového tělesa (v Praze je využíván závlahový 

systém tryskový). Rozvoz vody a ruční kropení hadicí je nejen finančně, ale zejména organizačně 

náročné a není příliš efektivní. Nejvhodnější doba pro zálivku jsou časně ranní hodiny, kdy je nízká 

teplota a voda dopadající na povrch se nestihne tak rychle vypařit a vsákne se do půdy. Zavlažování 

v poledních či odpoledních hodinách je přinejmenším nevhodné, a to z toho důvodu, že se velká část 

vody vypaří ještě předtím, než se stihne vsáknout do půdy. Při nedostatečné závlaze se voda 

nedostane ke kořenovému systému a rychle se odpaří.  Intenzivně udržovaný vegetační kryt je 

poměrně choulostivý na extrémní teplotní výkyvy a v případě dlouhotrvajících teplotních extrémů 

hrozí jeho zaschnutí a nutnost následné obnovy (což vede k dalšímu zvýšení provozních nákladů). 

V případě, že není automatický závlahový systém vybudován, lze závlahu zajistit i využitím tramvaje 

mazačka (tramvaj nástavbou pro rozvoz dešťové vody). 

Extenzivně udržovaný kryt nevyžaduje oproti intenzivně udržovanému vegetačnímu krytu takovou 

péči a má výrazně nižší nároky na zálivku. V případě, že je tramvajový kryt osázen např. rozchodníky, 

které jsou velmi nenáročné a dobře snáší období sucha, je přidanou hodnotou tohoto povrchu také 

to, že rostliny v průběhu roku mění barvu a estetický přínos je tak ještě výraznější. Extenzivně 

udržovaný vegetační kryt navíc zvyšuje biodiverzitu. S ohledem na zvyšující se nároky na snížení 

spotřeby pitné vody k zálivce se nechá předpokládat, že využití extenzivně udržovaných povrchů 

bude do budoucna více preferováno. Využití rozchodníků je v Praze pilotně ověřováno v oblasti Ládví 

(u zastávky Střelničná), a v případě přidělení dotace TAČR bude od roku 2020 realizován další pilotní 

projekt, jehož výstupem by mělo být srovnání jednotlivých typů vegetačních pásů a pro ně vhodných 

vegetačních vrstev. Na základě výsledků tohoto pilotního ověření tak bude mužné rozhodnout, jaké 

rostliny, s jakým vegetačním podkladem, mohou být v jednotlivých místech osazeny.  

V případě vybudování vegetačního krytu TP je nutné počítat s tím, že tento povrch není vhodný pro 

pojíždění, tzn., že při rozhodování o volbě tramvajového povrchu je nezbytné zohlednit i potřeby 

integrovaného záchranného systému či dalších nekolejových vozidel.  

Při aplikaci vegetačního krytu je navíc nutné v místech zastávek, čí křížení se silniční komunikací 

aplikovat jiný vhodný typ povrchu, který bude pojízdný/pochozí (např. dlažba nebo asfalt). 

Z hlediska provozu a pravidelné údržby se jeví jako nejvhodnější nejjednodušší řešení, která 

nekombinují více různorodých materiálů vkládaných tramvajového tělesa. 
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4.2. Návrh variant optimálního řešení životního cyklu povrchů TT 

Délka životního cyklu povrchu tramvajové trati je dána jak životností tramvajového svršku, tak 

životností kolejnic, které vlivem zatížení a působení klimatických vlivů degradují. Na extrémně 

zatěžovaných úsecích, zejména v místech, na kterých se nacházejí tramvajové oblouky, je životnost 

trati nižší (obvykle 10 let), bez ohledu na použitý materiál povrchu tramvajové trati.  

Cílem provozovatele tramvajové dopravy je optimalizovat životnost tramvajových tratí i jejích 

komponentů, a to prostřednictvím využití moderních materiálů, technologií a dodržováním 

technologických postupů při výstavbě/modernizaci či rekonstrukci tramvajové trati. 

U vegetačního krytu tramvajové trati lze životnost tohoto typu povrchu prodloužit především 

řádnou údržbou (pravidelným hnojením, případně sečením a zálivkou). Dalším faktorem, který do 

jisté míry determinuje životnost vegetačního krytu, je kvalita vegetační vrstvy, na které je vegetační 

kryt pěstován a vhodná rostlinná skladba. Je tudíž nezbytné sledovat výstupy výzkumných projektů 

(např. projekt pilotní projekt Zelené vlásečnice města), které se zabývají zkoumáním vhodné rostlinné 

skladby a vegetační vrstvy pro budování zelených tramvajových pásů. Vhodná vegetační vrstva může 

mít zásadní vliv na životnost rostlin pěstovaných na tramvajovém pásu. Dlouhodobé pozorování 

a ověření předpokladů v praxi tak může do budoucna snížit investiční náklady na výstavbu 

i následnou údržbu vegetačních pásů a umožnit investorovi výběr nejvhodnější skladby vegetačního 

krytu pro zvolené území. 

Nedílnou součástí životního cyklu povrchu tramvajové trati je jeho odstranění v případě 

rekonstrukce tramvajové trati. Odtěžený materiál z tramvajového svršku je zhotovitelem stavby 

zlikvidován (recyklován či skládkován). Velké stavební společnosti provádějící rekonstrukce a 

výstavbu tramvajových tratí obvykle disponují vlastními deponiemi a středisky pro nakládání 

s neobnovitelnými zdroji (např. využití asfaltového recyklátu). Výrobci obaloven se snaží reagovat na 

trendy v oblasti asfaltových technologií a některé sami vytvářejí. Jedním z opakovaně zmíněných 

trendů je vyšší využití recyklátu. 

U vegetačního krytu se v praxi příliš neosvědčil využití plastových rohoží pod vrstvu travního koberce, 

které sice zvýšily odolnost povrchu proti poškození (ojedinělému vjezdu nekolejového vozidla na 

tramvajový svršek), po delší době však travní povrch do rohože prorostl a při rekonstrukci, tak 

výrazně komplikovat recyklaci a likvidaci tohoto povrchu. 

Délka předpokládané životnosti dlouhodobého majetku 

Dlouhodobý majetek Průměrná doba životnosti  

Tramvajové tratě – železniční spodek 30 let 

Tramvajové tratě – železniční svršek 15 let (v některých případech může být více, viz 
tabulka níže) 

Tabulka 24Předpokládaná životnost dlouhodobého majetku 

Délka životnosti jednotlivých povrchů TT 

Název povrchu Průměrná doba životnosti 

Kamenná dlažba Až 70 let 

Železobetonové panely 15 let 

Živičné povrchy 15-20 let 

Vegetační kryt 15 let 

Otevřený kolejový svršek se štěrkem až 30 let 
Tabulka 25 Délka životnosti jednotlivých povrchů TT 
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Z materiálů využívaných k zakrytí tramvajového svršku (živičný povrch, kamenná dlažba, štěrk 

a beton), lze pro výstavbu tramvajových tratí opakovaně využívat pouze kamennou dlažbu, případně 

zákrytové panely. Ostatní materiály (živičný povrch, beton či štěrk) se po jejich vytěžení stávají 

odpadem, neboť jejich opětovné využití na výstavbu či rekonstrukci tramvajové trati již není možné. 

Jedním z nejčastějších způsobů je využití recyklátu jako podkladního a zásypového materiálu ve 

stavebnictví. Díky systémům recyklace se některý stavební odpad může vrátit do stavebnictví jako 

plnohodnotný materiál. Jediným materiálem, používaným na zakrytí tramvajového svršku, který 

může být pro výstavbu tramvajových tratí využit opakovaně, je kamenná dlažba, jejíž životnost může 

být až 70 let, případně zákrytové panely 

V případě rekonstrukce tramvajové trati je vždy nutné počítat s náklady na odstranění původního 

povrchu a jeho následný odvoz a likvidaci (recyklaci či skládkování). Výše nákladů na likvidaci se liší 

v návaznosti na typ odpadu. 

 

Jednou ze základních povinností stanovených osobám odpovídajícím za přípravu a provádění staveb 

podle stavebního zákona je ochrana životního prostředí a zdraví lidí, která je mimo jiné vázána na 

předcházení vzniku a řádné nakládání s odpady vznikajícími při stavebních činnostech souvisejících 

s uskutečňováním nových staveb a zejména se změnami dokončených staveb a odstraňováním 

staveb. 

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, nazývané 

v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“, 

mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a stanoveném nakládání s nimi významným zdrojem 

úspor primárních surovin.  

Při přípravě dokumentace staveb a jejich provádění odpovědnými osobami (projektantem, 

autorizovaným inspektorem, stavebníkem, stavbyvedoucím, stavebním dozorem apod.) je vhodné 

dodržovat doporučené postupy, které jsou dané Metodickým návodem odboru odpadů Ministerstva 

životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Tímto 

metodickým návodem jsou stanoveny doporučené postupy, které, pokud budou dodržovány, směřují 

k vysoké úrovni ochrany zdraví lidí při nakládání s odpady a ke snížení rizika znečišťování nebo 

ohrožení životního prostředí. 

Stavební a demoliční odpady jsou v katalogu odpadů vedeny pod číslem 17. Tato komodita obsahuje 

zdivo, keramické obklady, beton, střešní tašky, dřevo, sklo, plasty (bavíme se zde o odpadu 

s demolicí, ne o lahvích piva a PET lahvích), asfaltové směsi, výrobky z dehtu, kovy (včetně jejich 

slitin), vytěžená zemina, hlušina (nezužitkovatelný výkopový materiál) a kamení. Dále pak izolační 

materiály a stavební materiály s obsahem azbestu. 

 

Vybrané odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci: 

17 01 01 Beton 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 

03 
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Vybrané odpady, které jsou podmíněně vyloučeny recyklace: 

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do 

zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění 

nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle 

zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady 

 

Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci:  

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu  

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest 

 

4.3. Návrh na aktualizaci opatření v koncepčních dokumentech 

Na obecné úrovni je nutné akcentovat téma adaptace na klimatickou změnu a zohlednění potřeb 

adaptace městského prostoru ve všech úrovních plánování. 

Doporučení/návrhy na aktualizace strategických dokumentů: 

Z analýzy strategických dokumentů (viz kap. 2.1) a strukturovaných rozhovorů vyplynulo, že stávající 
podoba těchto dokumentů zásadním způsobem rozvoj vegetačních tramvajových pásů neomezuje.  

S ohledem na vzrůstající potřebu implementace jednotlivých adaptačních opatření omezujících 
dopady nadcházející klimatické změny, navrhujeme napříč strategickými dokumenty, zejména: 

 Plán udržitelné mobility; 

 Strategie rozvoje veřejných prostranství HMP;  

 Povrchy tramvajových tratí hlavního města Prahy. 

Akcentovat environmentální přínosy výstavby zelených tramvajových pásů, zejm. jejich dopad na 
zlepšení mikroklima, snížení hluku, snížení prašnosti a u extenzivně udržovaných zelených 
tramvajových pásů navíc i snížení nároků na zálivku a spotřebu pitné vody).  

Do budoucna může mít na realizaci výstavby a údržby zelených TP zásadní dopad i konečná podoba 

připravované Koncepce hospodaření s vodou, neboť v případě intenzivně udržovaných tramvajových 

pásů je k zálivce využívána voda pitná. Přípravě této koncepci je tedy v souvislosti s plánovaným 

rozvojem zelených TP třeba věnovat náležitou pozornost a vyhodnotit její dopad na výstavbu, resp. 

následnou údržbu zelených tramvajových pásů. 

http://www.praha.eu/


   

68 
 

4.4. Návrh optimalizace systému financování a údržby zelených tramvajových pásů  

Z dosavadních zkušeností DPP, jakožto provozovatele tramvajové dopravy vyplývá, že stávající 

způsob financování údržby tramvajových tratí s vegetačním krytem není vyhovující, neboť není 

jednotný (na vlastní údržbu či náklady s ní spojené přispívají jednotlivé MČ, avšak každá za jiných 

podmínek – viz kap. 2.6) a náklady na údržbu zelených tramvajových pásů, které nepokryjí příspěvky 

jednotlivých MČ, musí DPP hradit z vlastních prostředků určených na zajištění tramvajové dopravy. 

Při postupně vzrůstajícím podílu zelených tramvajových tratí je tento způsob financování dlouhodobě 

neudržitelný, neboť v budoucnu budou náklady na údržbu zelených tramvajových pásů, s ohledem na 

jejich vzrůstající množství, stále stoupat. 

Vzhledem k tomu, že budování zelených tramvajových pásů je jedním z podpůrných opatření 

v oblasti adaptace hlavního města na nadcházející klimatickou změnu, měly by být i náklady, spojené 

s realizací toho typu opatření a jeho následnou údržbou, hrazeny z prostředků rozpočtové kapitoly 

životní prostředí/klimatická opatření, nikoliv z provozních prostředků na zajištění provozu tramvajové 

dopravy. Zpracovatel této koncepce tudíž doporučuje MHMP a DPP projednat možnosti změny 

financování údržby zelených tramvajových pásů. 

V případě, že by výstavba a následná údržba zelených TP byla financována ze samostatné kapitoly 
rozpočtu určené pro financování klimatických opatření, bylo by možné: 

 Sledovat celkovou výši prostředků vynaložených na adaptační opatření na klimatickou 
změnu; 

 Provádět průběžné vyhodnocení přínosu těchto opatření, v daném případě tedy zelených TP 
a to v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu, vůči jasně identifikovaným 
skutečným nákladům. 

S ohledem na skutečnosti popsané v kap. 2.6 doporučujeme aplikovat na území hlavního města Prahy 
(tj. všech MČ): 

a) Jednotný způsob financování tak, aby náklady s údržbou spojené, byly hrazeny z rozpočtu 
HMP kapitoly životní prostředí/klimatická opatření, ideálně tak, aby správce tramvajových 
tratí (DPP) měl za partnera jeden subjekt, se kterým nastavuje podmínky údržby 
a financování zelených TP. V tomto případě by takovým subjektem mohl být MHMP, který 
centrálně koordinoval požadavky jednotlivých MČ na rozvoj zelených TP; 

b) Vyčlenit samostatnou část rozpočtu na financování opatření přispívajících na implementaci 
adaptačních opatření reagujících na klimatickou změnu, ze kterých MHMP hradil DPP 
náklady spojené s realizací opatření reagujících na klimatickou změnu, tzn. takových úprav, 
které jsou nad rámec úprav nezbytných pro řádný provoz tramvajových tratí a jejich následný 
provoz. Evidence prostředků využitých na financování adaptačních opatření by HMP umožnil 
zpětně vyhodnocovat přínosy jednotlivých opatření, která byla implementována; 

c) Usilovat o získání podpory se strukturálních fondů EU; 
d) Jednotný způsob údržby zelených TP, ideálně tak, aby údržbu zajišťoval DPP, který má na 

tuto činnost dostatečné technické, materiální i personální zajištění (ať již vlastní, nebo 
dodavatelsky zajištěné). 

Domníváme se, že v případě uskutečnění výše popsaný kroků, by nastavený systém byl výrazně 

časově i ekonomicky efektivnější a pro všechny zúčastněné strany přehlednější, zároveň by 

nedocházelo k „lepení“ rozpočtu a úhrady nákladů na údržbu zelených TP z prostředků na zajištění 

tramvajové dopravy jako takové. 

Zpracovatel koncepce navrhuje HMP a provozovateli tramvajové dopravy sledovat možnosti 

získání podpory ze strukturálních fondů na realizaci opatření v oblasti ochrany a péče o přírodu 
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a krajinu a zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, jejichž cílem je omezit riziko nepříznivých 

účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní 

dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu a posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce 

znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu. Aktuální programové 

období se již chýlí ke konci, nicméně probíhá příprava budoucího programového období. Mezi 

strategickými cíli příštího programového období 2021-2027  bude mj. efektivní, dostupná 

a k životnímu prostředí šetrná doprava, nechá se tudíž předpokládat, že bude podporován rozvoj 

a zkvalitnění liniové dopravní infrastruktury (vč. měst a jejich zázemí) a ochrana péče o přírodu 

a krajinu a ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství. Rýsuje se reálná možnost získat 

investiční prostředky z fondů EU v oblasti dopravy a životního prostředí (např. budování 

akumulačních a retenčních nádrží na dešťovou vodu). Je však nutné průběžně vývoj nastavení 

jednotlivých operačních programů v programovém období 2021-2027 a včas připravovat projektové 

záměry v souladu s podmínkami jednotlivých poskytovatelů podpory (zejm. Ministerstva dopravy 

a Ministerstva životního prostředí. 

4.5. Rizika doporučených změn 

S ohledem na finanční náročnost výstavby a údržby zelených tramvajových pásů může být hlavním 

dopadem rozšíření výstavby zelených tramvajových pásů nárůst investičních a provozních nákladů 

s jejich výstavbou a provozem spojených. Tato skutečnost klade na všechny účastníky podílející se na 

plánování a realizaci výstavby vegetačních tramvajových pásů vyšší nároky v oblasti důsledného 

plánování a především sledování výsledků pilotních projektů a implementace jejich výsledků do 

praxe. Rizika doporučených změn lze formulovat takto: 

- Růst investičních nákladů na výstavbu; 

- Vyšší náklady na údržbu (zdroje personální i materiální); 

- Zpřísnění podmínek využívání pitné vody pro zálivku; 

- Nedosažení předpokládaného efektu pro oblast životního prostředí. 

 

4.6. Závěr 

Z provedené analýzy zelených TP vyplynul jejich jednoznačný environmentální přínos (absorpce 

slunečního záření, vyšší vlhkost, snížení rizika vzniku teplotních ostrovů, poutání exhalací). Jejich 

dalšími nezpochybnitelnými přínosy jsou eliminace hluku, snížení prašnosti, zvýšení estetické 

hodnoty veřejného prostoru a to i přes vyšší vstupní náklady na výstavbu a následnou údržbu. 

Zpracovatel studie tudíž doporučuje další výstavbu zelených TP za předpokladu, že budou využívány 

nejnovější poznatky výzkumu a ověření teoretických předpokladů v praxi, aby tak došlo k optimalizaci 

rostlinné skladby a vegetační vrstvy, vedoucí k zajištění dlouhodobé životnosti vegetačního krytu, 

vysoké estetické kvalitě zelených TP a zároveň optimalizaci celkových investičních a provozních 

nákladů. Nezbytným předpokladem pro výstavbu a údržbu zelených TP je zajištění systémového 

financování ze strany HMP a to jak na úrovni investiční, tak úrovni provozní a jednotný systém údržby 

zelených TP na celém území HMP. 
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