Vozovna Orionka opět ožije. Místní se mohou
těšit na kulturní program.
29.09.2020
Vozovna Královské Vinohrady nebo-li vozovna Orionka, jak se jí přezdívá podle továrny na čokoládu, která
se nacházela v sousedství, je dnes nevyužívaným areálem ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy
(DPP).

Vozovna Královské Vinohrady nebo-li vozovna Orionka, jak se jí přezdívá podle továrny na čokoládu, která
se nacházela v sousedství, je dnes nevyužívaným areálem ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy
(DPP). Jak již sám název napovídá, vozovna se nachází v katastrálním území Vinohrad na pomezí
městských částí Praha 3 a Praha 10, v těsné blízkosti tramvajové zastávky Orionka.
Areál původně sloužil jako vozovna tramvají. Nejstarší tzv. Horní hala z roku 1897 představovala jednolodní
budovu o 5 kolejích pro celkem 25 vozů. Střední a Dolní hala, které byly zprovozněny o rok později,
umožnily odstavit dalších 45 vozů. Součástí vozovny byly také administrativní a obytná budova, a dílna
vrchního vedení. Jako tramvajová vozovna přestal areál fungovat v roce 1933, kdy většina kolejí byla
odstraněna. Areál poté sloužil už jen jako garáže a dílny pro vrchní vedení. K opětovnému vzkříšení areálu
došlo v letech 1949-1955, kdy Dolní hala byla využívána jako vozovna trolejbusů. Poslední pražský
trolejbus vyjel v roce 1972 z točny, která se nacházela přímo před areálem vozovny. Později byl na tomto
místě postaven památník a okolí pojmenováno jako „Náměstí u Orionky“.
V současné době je areál vozovny využíván jen částečně jako garáže, dílny k údržbě vozidel a jako
kancelářské a skladovací prostory DPP. V minulých letech se uvažovalo o přestavění areálu na muzeum
DPP, z ekonomických důvodů ale nakonec vzniklo muzeum v bývalé vozovně ve Střešovicích.
Hlavní město Praha vnímá významnou polohu areálu a jeho nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Proto se
pro něj rozhodlo najít nové využití, které areál otevře veřejnosti. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
aktuálně prověřuje možnosti dočasného využití areálu na dobu dalších 10 let. Bývalá vozovna by měla
sloužit kulturním a komunitním aktivitám s hlavním zaměřením na děti a mládež.
Pokud jste aktivní v kultuře, programech pro děti a mládež nebo pořádáte komunitní a sousedské akce,
pak se zúčastněte virtuálního kulatého stolu 1. 10. od 18 hodin pomocí platformy ZOOM. Registrace
zde: http://bit.ly/vozovnanaorionce
Pokud bydlíte v okolí Orionky a zajímá Vás dočasné využití vozovny, přijďte na jedno ze dvou setkání ke
strategickému plánu, kde se bude Orionka také řešit:
6. 10. ZŠ Nám. Jiřího z Poděbrad 7 a 7. 10. ZŠ Nám. Jiřího z Lobkovic 22.

