
 

 

  



2 

 

 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3607T009 Konstrukce a dopravní stavby  

Pracoviště  Ústav železničních konstrukcí a staveb  

 

Student  Bc. Anna-Marie Nováková  

Název  Studie rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Veveří  

Vedoucí práce  Ing. Richard Svoboda, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2021  

Datum odevzdání  14. 1. 2022  

V Brně dne 31. 3. 2021  

doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



3 

 

Mapový podklad 

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí 

ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná 

na tramvajových dráhách 

Směrnice T09 Technické podmínky pro výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí DPMB 

a další platné právní předpisy a normy  

Navrhněte vedení tramvajové tratě ulicí Veveří mezi zastávkami Rybkova a Tábor s propojením 

ulicemi Pod Kaštany a Šumavská do ulice Kounicova. 

Trať veďte variantně a proveďte porovnání variant.  

Navrhněte vedení trasy, kolejové rozvětvení včetně napojení ulice Kounicova a rozmístění nových 

zastávek včetně přístupu osob.  

Přílohy: 

1. Průvodní a Technická zpráva 

2. Situace 

3. Vytyčovací výkresy 

4. Podélné profily 

5. Vzorové příčné řezy  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

  



4 

 

Tato práce se zabývá přeložením vedení tramvajové tratě pro linku č. 12 ve městě Brně, 

z ulice Kounicova, na které je trať vedena nyní, na ulici Veveří, do společného vedení s 

linkami č. 3 a 11. Navrhovaná trať je vedena v prostoru místních komunikací. V místech 

křížení ulice Veveří s ulicí Pod Kaštany dojde pomocí tramvajového trojúhelníku 

k odpojení linky č. 12, která dále povede právě ulicí Pod Kaštany a ulicí Šumavská až k ulici 

Kounicova, kde dojde k opětovnému napojení na původní trať a zároveň zde bude zřízen 

další tramvajový trojúhelník, který umožní napojení na uvažované pokračování trati ulicí 

Šumavská. Součástí práce je návrh konstrukce tramvajového svršku, řešení okolních 

komunikací a návrh rozmístění zastávek včetně přístupu osob. 

 

Tramvajová trať, studie, tramvajový svršek, tramvajový trojúhelník, geometrické 

parametry koleje, tramvajová zastávka 

This thesis deals with the relocation of the tram line No. 12 from Kounicova to Veveří 

Street in Brno city. The No. 12 line will run together with lines No. 3 and No. 11. The 

proposed line is run in the local communications area. At the intersection of Veveří with 

Pod Kaštany Street, line No. 12 will be disconnected using the tram triangle, then it will 

run along Pod Kaštany and Šumavská Streets to Kounicova Street, where it will be 

reconnected to the original line and with the help of another tram triangle there will be a 

possibility to continue by the planned track along Šumavská Street. The goal of this thesis 

is to propose a design of tram superstructure construction, provide a solution for 

surrounding roads and propose the location of stops, including access to them. 

 

Tram line, study, tram superstructure, tram triangle, track geometry parameters, tram 

stop 
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Název stavby:   Studie rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Veveří  

Druh stavby:   Dopravní 

Zadavatel: Ústav železničních konstrukcí a staveb 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Místo stavby:  Brno – Veveří 

Brno – Žabovřesky 

Brno – Ponava  

Katastrální území: Brno – Veveří, 610372 

Brno – Žabovřesky, 610470 

Brno – Ponava, 611379 

Městská část: Brno – střed 

Brno – Žabovřesky  

Brno – Královo Pole 

Kraj:    Jihomoravský 

Projektant:  Bc. Anna-Marie Nováková 

 

Cílem diplomové práce je navrhnout přeložení tramvajové tratě pro linku č. 12 z ulice 

Kounicova na ulici Veveří. Trať je ve zvolené variantě až po křižovatku s ulicí Pod Kaštany 

vedena v upraveném profilu místní komunikace na ulici Veveří, na společné dvojkolejné 

trati pro tramvajové linky 3, 11 a 12. V místech křižovatky je trať díky tramvajovému 

trojúhelníku svedena skrze ulici Pod Kaštany a Šumavská až k ulici Kounicova, kde dojde 

k napojení na původní stav. Zároveň zde dojde k navržení dalšího tramvajového 

trojúhelníku, který by sloužil k případnému napojení uvažovaného pokračování trati dále 

po ulici Šumavská východním směrem. 

Diplomová práce je zpracována na motivy idey o zklidnění individuální osobní dopravy na 

ulici Veveří na minimum, čehož by bylo dosaženo pomocí přesunutí automobilové 



12 

 

dopravy na ulici Kounicova, která díky odklonění tramvajové tratě pro to bude z hlediska 

prostoru, bezpečnosti a plynulosti provozu lépe uzpůsobená.  

Změnou vedení tramvajové tratě dojde ke zrušení stávajících tramvajových zastávek 

Nerudova, Tábor a Králova, zároveň dojde k obnovení zastávky Rybkova a ke vzniku 

nových zastávek Pod Kaštany a Chládkova. Součástí návrhu nového vedení tramvajové 

tratě jsou i úpravy místních komunikací, komunikací pro pěší a návrhy tramvajových 

zastávek. 

Zpracovávaná diplomová práce navazuje na již dříve vyhotovenou studii celkové 

rekonstrukce uličního prostoru v ulici Veveří – „Ulice Veveří v úseku od Konečného 

náměstí po ulici Chládkova“ zpracovanou projekční kanceláří PK OSSENDORF s.r.o., 

konkrétně na zvolenou variantu č.3.  

Diplomová práce uvažuje s napojením směrově upraveného vedení tramvajových kolejí 

na stávající stav. Úpravy uličního prostoru navazují na řešené úseky výše zmíněné studie. 

Ze studie jsou taktéž převzaty návrhy tramvajových zastávek „Rybkova“ a „Chládkova“. 

Tramvajová zastávka „Pod Kaštany“ (ve studii vedena pod názvem „Sono“) je pro účely 

diplomové práce navržena nově.  

 

Celkové situace   1:1000 

Situace   1:500 

Vytyčovací výkresy  1:500 

Podélné profily  1:2000/200 

Vzorové příčné řezy  1:50 

 

Digitální podklady pro vypracování diplomové práce byly poskytnuty online formou 

Magistrátem města Brna se sídlem Kounicova 67, 601 67 Brno. 

 Odborem městské informatiky, Oddělením GIS – podklady obsahující výřez dotčeného 

území a soubory ve formátu DWG – inženýrské sítě, katastr nemovitostí, účelovou mapu 

polohopisné studie a vrstevnice na k.ú. Žabovřesky, Veveří a Ponava. 

Odborem dopravy/investičním odborem – projektová dokumentace na stavbu „P&R 

Šumavská – Akademické náměstí včetně parkovacího domu“, která se zabývá novým 

návrhem parkovacích a parkových ploch v oblasti před budovou právnické fakulty 

Masarykovy univerzity v Brně.  
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Odborem dopravy, Oddělením koncepce a strategie rozvoje dopravy byla poskytnuta 

v uzavřeném formátu technická studie na projekt „Ulice Veveří v úseku od Konečného 

náměstí po ulici Chládkova“, která se zabývá novým návrhem celého uličního prostoru 

ulice Veveří včetně přilehlých křížení v celé délce dle rozsahu. Součástí studie je i návrh na 

nové uspořádání tramvajových zastávek pro stávající tramvajové vedení.  

Dále byla pro vypracování diplomové práce využita směrnice T09 „Technické podmínky 

pro výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí DPMB“ Dopravního podniku města Brna, 

a.s., se sídlem Hlinky 151, 603 00 Brno a další související platné normy, vyhlášky a 

předpisy. 

 

Oblast, kde dochází ke změně vedení tramvajové tratě se nachází severozápadním 

směrem nedaleko od centra města Brna v městských částech Brno – střed, 

 Brno – Žabovřesky a Brno – Královo Pole v Jihomoravském kraji.  

Obrázek 1 - Oblast stavby Brno – střed, Brno – Žabovřesky a Brno – Královo Pole [zdroj: geoportal.cuzk.cz, 

upraveno] 

Ve stávajícím stavu je tramvajová trať směrem z centra vedena po ulici Veveří skrze 

Konečného náměstí, na jehož konci odbočuje doprava na ulici Nerudova. Po průjezdu ulicí 

Nerudova se trať stáčí směrem doleva na ulici Kounicova, po které pokračuje až do jejího 

konce, kde se plynule napojuje na ulici Jana Babáka a pokračuje přímo až do konečné 

smyčky v Technologickém parku.  
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Trať je vedena v tělese pozemních komunikací, směrové a sklonové poměry jsou tedy 

určeny prostorovým uspořádáním tamních komunikací. Na stávající trati se nachází jedna 

tramvajová zastávka „Nerudova“, nacházející se ve stejnojmenné ulici. Konstrukce 

zastávek je podobná vídeňskému typu, ale v tomto případě není komunikace sloužící 

k nástupu cestujících zvýšená na úroveň chodníku.  

Obrázek 2 - Stávající vedení tramvajové trati po ulici Nerudova  

a Kounicova [zdroj: : geoportal.cuzk.cz, upraveno] 

Obrázek 4 - Stávající tramvajová zastávka Nerudova 

směr Technologický park [zdroj: fotogalerie autora] 
Obrázek 3 - Stávající tramvajová zastávka Nerudova 

směr centrum [zdroj: fotogalerie autora] 
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Začátek navrhované úpravy trati se nachází na ulici Veveří v části procházející Konečného 

náměstím. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci funkční skupiny B (sběrná komunikace). 

Dvoukolejná tramvajová trať vedoucí ve středu komunikace je navržena na osovou 

vzdálenost 3,0 m. V oblasti Konečného náměstí dojde pouze k minimálním změnám ve 

směrovém vedení tramvajové tratě se zachováním stávajícího směrového řešení okolních 

pozemních komunikací a chodníků.  

Dále pokračuje ulice Veveří oblastí mezi křižovatkami s ulicemi Nerudova a 

Rybkova/Zahradníkova. Zde se stávající dvoukolejná trať nachází uprostřed dvoupruhové 

komunikace. Jízdní pruh směrem do centra dosahuje šířky 2,5 m, pruh směrem z centra 

pak 3,5 m. Podél jízdního pruhu směřujícího z centra se při chodníku nachází parkovací 

pruh o šířce 3,2 m. Po obou stranách ulice jsou vedeny chodníky. Ve stávajícím stavu se 

v této oblasti podél tramvajových kolejí směrem z centra nachází ostrovní nástupiště pro 

tramvajovou zastávku Rybkova. 

Obrázek 5 - Pohled do ulice Veveří v oblasti Konečného náměstí [zdroj: 

fotogalerie autora] 

Obrázek 6 - Pohled na ulici Veveří jižním směrem od křižovatky s ulicemi Rybkova 

a Zahradníkova [zdroj: fotogalerie autora] 
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Stávající ostrovní nástupiště tramvajové zastávky Rybkova má kryt z asfaltobetonových 

vrstev. Nástupní hrana je tvořena kamenným nástupním obrubníkem a nástupiště je 

vybaveno bezpečnostním zábradlím. Přístup na nástupiště je zajištěn po přechodu pro 

chodce u křižovatky ulice Veveří s ulicemi Rybkova a Zahradníkova. Nástupiště je se šířkou 

2,0m včetně zábradlí navrženo na minimální šířkové rozměry a není vybaveno hmatnými 

prvky pro slabozraké a nevidomé.  

Za křižovatkou se nachází protisměrná tramvajová zastávka Rybkova ve směru do centra. 

Jedná se o konstrukci zastávky podobnou vídeňskému typu, ale v tomto případě 

nedochází k navýšení konstrukce na komunikace sloužící pro nástup cestujících na úroveň 

chodníku. Zastávka tudíž není uzpůsobena pro bezbariérové užívání a díky nepřítomnosti 

hmatných prvků není vhodná pro slabozraké a nevidomé cestující.  

Obrázek 9 - Severní pohled na ostrovní nástupiště 

Rybkova [zdroj: fotogalerie autora] 
Obrázek 8 - Pohled na přístup na ostrovní nástupiště 

zastávky Rybkova [zdroj: fotogalerie autora] 

Obrázek 7 - Zastávka Rybkova směr centrum [zdroj: 

fotogalerie autora] 
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Dále pokračuje ulice Veveří podél areálu fakulty stavební Vysokého učení technického 

přes průsečnou křižovatku s ulicemi Resslova a Hrnčířská k světelně řízené průsečné 

křižovatce s ulicí Pod Kaštany (jedna z větví křižovatky slouží jako vjezd do garáží). Šířky 

pruhů pozemní komunikace podél tramvajové tratě jsou navrženy na minimální rozměry. 

Po obou stranách komunikace se nachází chodníky, případně oddělené travnatým pásem.  

Po levé straně ulice Veveří se v úseky mezi křižovatkami s ulicemi Hrnčířská/Resslova a 

ulicí Pod Kaštany nachází areály autobazaru, jízdárny a další, které jsou na stávající 

komunikaci napojeny obslužnými sjezdy. Po pravé straně komunikace směrem z centra 

se nachází oblast parku a parkoviště, která umožní rozšíření uličního prostoru.  

Za křižovatkou s ulicí Pod Kaštany pokračuje navazuje ulice Veveří ve stejném uspořádání. 

Před další světelnou křižovatkou s ulicemi Tábor a Mučednická dochází k rozdělení 

dopravy vedené z centra do dvou pruhů, kdy jeden samostatný slouží pro odbočení 

doleva, a pro jízdu vpřed a doprava je pruh společný. Před křižovatkou jsou vpravo ve 

Obrázek 11 - Chodník po pravé straně směrem do 

centra [zdroj: fotogalerie autora] 

Obrázek 10 - Chodník po levé straně směrem do centra 

[zdroj: fotogalerie autora] 

Obrázek 12 - Sjezd z ulice Veveří [zdroj: fotogalerie 

autora] 

Obrázek 13 - Sjezd z ulice Veveří k autobazaru [zdroj: 

fotogalerie autora] 
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směru z centra doplněny vedle jízdních pruhů i parkovací zálivy pro šikmé stání. Dále se 

před křižovatkou nachází ostrovní nástupiště tramvajové zastávky Tábor.  

Nástupiště je nově po rekonstrukci s povrchem z cementobetonové zámkové dlažby, 

s bezbariérovým nástupním obrubníkem a bezpečnostním zábradlím. Nástupiště rovněž 

splňuje všechny požadavky na hmatové prvky pro slabozraké a nevidomé. Přístup na 

nástupiště je zajištěn po přechodu pro chodce na straně nástupiště u křižovatky ulic Veveří 

s ulicemi Tábor a Mučednická. 

V úseku před křižovatkou ulice Veveří s ulicemi Tábor a Mučednická se po obou stranách 

táhnou chodníky většinou navazující přímo na jízdní pruh a po obou stranách přibývá 

sjezdů k nemovitostem.  

Za křižovatkou pokračuje ulice Minská. Uliční prostor se mění – na pravé straně 

komunikace směrem z centra vede jeden jízdní pruh, na který navazuje parkovací zálivy 

s kolmým řazením. Po levé straně ulice se obruba přiblížila k tělesu tramvajové tratě a levá 

část komunikace je určena ke společnému pojíždění jak vozidly individuální automobilové 

dopravy, tak tramvají.  

V této oblasti se také nachází stávající tramvajová zastávka Tábor pro směr do centra. 

Nástupní hrana je na úrovni obruby u kolem vedoucího chodníku. Zastávka nevyhovuje 

z hlediska bezbariérovosti ani požadavků pro slabozraké a nevidomé.  

Obrázek 15 - Pohled z čela od křižovatky 

s ulicí Pod Kaštany na nové nástupiště 

tramvajové zastávky Tábor [zdroj: 

fotogalerie autora] 

Obrázek 14 - Přístup na nástupiště tramvajové zastávky Tábor od 

křižovatky ulice Veveří s ulicemi Tábor a Mučednická [zdroj: fotogalerie 

autora] 
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Dále pokračuje komunikace na ulici Minské v podobném uspořádaní až ke křižovatce 

s ulicí Mezníkova, kde dochází k napojení na nově zrekonstruovanou tramvajovou trať.  

Za světelnou křižovatkou ulic Veveří a Pod Kaštany pokračuje ulice Pod Kaštany 

v pravostranném směrovém oblouku východním směrem. Na pravé straně je jeden jízdní 

pruh, navazující na zatravněný pruh a následně parkoviště. Na levé straně komunikace je 

doprava ke křižovatce s ulicí Veveří vedena ve dvou pruzích – samostatným pro jízdu vlevo 

a společným pro jízdu vpravo a rovně. Po levé straně navazuje na komunikaci chodník, 

který odděluje soukromé parkoviště.  

Komunikace pokračuje přímo, přes světelnou křižovatku, kde se mění na ulici Šumavská. 

Za křižovatkou dochází ke zúžení komunikace do dvou pruhů. Po pravé straně 

komunikace se nachází provizorní parkoviště. Po levé straně je vyvýšený parkovací pruh. 

Před světelnou křižovatkou s ulicí Kounicova dochází opět k rozšíření na tři jízdní pruhy. 

V úseku před křižovatkou se po pravé straně ulice Šumavské nachází několik sjezdů 

k tamním areálům, a to včetně nově vybudovaného výškově napojeného vjezdu 

na podzemní parkoviště supermarketu Lidlu, který bude třeba v návrhu respektovat.   

Ve světelné křižovatce s ulicí Kounicova dochází k napojení na dvoupruhovou pozemní 

komunikace s tramvajovým pásem uprostřed.  

Obrázek 16 - Vjezd do podzemního parkoviště Lidlu [zdroj: fotogalerie autora] 
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Návrh nového vedení tramvajové tratě byl zpracováván ve dvou variantách. Obě varianty 

shodně pracují s vedením tramvajové tratě ve středu komunikace po ulici Veveří a 

s odpojením tratě od stávajícího vedení skrze tramvajový trojúhelník v oblasti křižovatky 

s ulicí Pod Kaštany, svedením až k ul. Kounicova a zde s opětovným napojením. Rozdílným 

faktorem je různě řešené napojení na ulici Kounicova a jiná motivace při rozmísťování 

zastávek.  

 

První varianta uvažuje s pojetím trati jako možným spojením se zamýšlenou stavbou 

vedení tramvajové tratě ulicí Šumavská. Proto by v oblasti křížení ulice Šumavské s ulicí 

Kounicova nedocházelo pouze k připojení na původní kolej, ale díky tramvajovému 

trojúhelníku by zde byla možnost napojit se na uvažovanou trať.  

Pro využitelnost tramvajových tratí s veškerým jejich potenciálem by pak v tomto případě 

bylo žádoucí vystavět v oblasti křižovatky ulic Veveří a Pod Kaštany nikoliv pouze dvě 

nástupiště, pro směr do centra a do Žabovřesk, ale rovnou tři. Což je vhodná varianta 

k obsloužení všech tří směrů.  

V této variantě jsou tedy navržena v oblasti křižovatky ulic Veveří a Pod Kaštany tři ostrovní 

nástupiště, umístěná vždy na výjezdové větvi z křižovatky.  

Dále je pak v této variantě navržený druhý tramvajový trojúhelník v místě křížení ulic 

Šumavská a Kounicova. Projetí trojúhelníkem v přímém směru po ulici Šumavská je 

z hlediska navázání na stávající stav a snahy o zachování co nejvíce zatravněných ploch 

v centru města provedeno skrze tramvajové esíčko.  

 

Varianta č.2 neuvažuje s napojením na plánovanou trať po ulici Šumavská, tudíž se na 

stávající trať napojí v křižovatce ulic Šumavská a Kounicova pouze pomocí směrového 

oblouku.  

Při zachování stávajících linek tramvají a neplánováním obsloužení dalších částí města 

není nutné v křižovatce ulic Veveří a Pod Kaštany počítat s více než dvěma nástupišti.  
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Ovšem stále se v místě křižovatky uvažuje s tramvajovým trojúhelníkem, byť by třetí větev 

sloužila i jen k manipulačním jízdám.  

Nástupištní ostrůvky jsou v této variantě uvažovány vedle sebe u jižní větve křižovatky.  

 

Pro obě varianty bylo zpracováno směrové kolejové řešení (viz výkresové přílohy) a 

z důvodů větší variabilnosti a víc možností pro plánování do budoucna byla jako řešená 

vybrána varianta č.1. 

Pro ulici Veveří je v momentální době zpracovávána technická studie „Ulice Veveří v úseku 

od Konečného náměstí po ulici Chládkova“ která se zabývá řešením celého uličního 

prostoru v daném rozsahu. Varianta č.1 se pokouší se na studii napojit a zároveň dodržet 

všechny normové parametry.  

Návrh tratě ve variantě č.1 začíná ještě před začátkem studie, kde se napojuje na stávající 

stav kolejí. Dále pokračuje ulicí Veveří, kolem zastávek Rybkova, kde dochází ke 

konkrétnějšímu zpracování, skrz křižovatky s ulicemi Rybkova, Zahradníkova, Resslova a 

Hrnčířská jen s minimálními rozdíly v šířkovém uspořádání a vodorovném dopravním 

značení.  

Výraznější odchýlení od studie přichází v momentu, kdy se trať dostává ke křižovatce 

s ulicí Pod Kaštany, kde byla vyvinuta snaha o co nejplynulejší napojení ulic, ale skrze 

nutnost vyhnout se umístění nástupištního ostrůvku do levostranného oblouku zde 

dochází k většímu odklonu pozemních komunikací jak od studie, tak od stávajícího terénu.  

Za křižovatkou dále pokračuje trať po ulici Veveří téměř bez odchylky od studie, až do 

napojení na stávající trať  v oblasti křížení ulice Minské s ulicemi Chládkova a Mezníkova.  

Větev odbočující z ulice Veveří pokračuje po ulici Pod Kaštany, kde nyní dochází k umístění 

nástupištního ostrůvku do pravostranného oblouku dálo do ulice Šumavská až ke křížení 

s ulicí Kounicova. Zde pomocí dalšího tramvajového trojúhelníku dochází k napojení na 

stávající trať v ulici Kounicova a na možné pokračování trati ulicí Šumavská.  

V řešených oblastech mimo technickou studii byl zpracován celý uliční prostor kolem 

vedené trati, včetně napojení křižovatek, sjezdů, zatravněných pásů a chodníků. 
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bod staničení [km] bod  popis parametry 

ZÚ1 0,000 000  začátek úpravy  

 0,000 000 - 0,032 110  přímá dl. 32,110m  

ZO11 0,032 110 - 0,131 228 KO11 
oblouk 

R=1000m  

V=50km/h; D=0mm; 
I=30mm; alfas=6,3101g; 

do=99,118m  

 0,131 228 - 0,407 853  přímá dl. 
276,642m 

 

ZO12 0,407 853 - 0,576 194 KO12 
oblouk 

R=5000m  

V=50km/h; D=0mm; 
I=6mm; alfas=2,1434g; 

do=168,341m  
 0,576 194 - 0,648 684  přímá dl. 72,490m  

ZV01 0,648 684 - 0,653 384 KV01 výhybka č.1 
JNT1-5°19'02''-50-P-p-b, 

přímá větev 
 0,653 384 - 0,668 338  přímá dl. 14,954m  

ZO13 0,668 338 - 0,691 054 KO13 
oblouk 

R=45,838m 

V=15km/h; D=0mm; 
I=58mm; alfas=31,5486g; 

do=22,716m 

ZV06 0,691 054 - 0,695 754 KV06 výhybka č.6 JNT1-5°19'02''-50-L-l-b 
 0,695 754 - 0,760 569  přímá dl. 64,815m  

ZO14 0,760 569 - 0,810 875 KO14 
oblouk 

R=250m 

V=45km/h; D=0mm; 
I=96mm; alfas=12,8104g; 

do=50,306m  
 0,810 875 - 0,880 999  přímá dl. 70,124m  

ZO15  0,880 999 - 0,901 607 KO15  
oblouk 

R=246,5m  

V=45km/h; D=0mm; 
I=97mm; alfas=5,3221g; 

do=20,607m  

 0,901 607 - 1,071 443  přímá dl. 
169,836m 

 

ZO16 1,071 443 - 1,100 804 KO16 
oblouk 

R=296,5m 

V=50km/h; D=0mm; 
I=100mm; alfas=6,3040g; 

do=29,361m  

KÚ1 1,100 804  konec úpravy  

     

 

bod staničení [km] bod  popis parametry 

ZÚ3 0,000 000  začátek úpravy  

ZV01 0,000 000 - 0,004 641 KV01 výhybka č.1 JNT1-5°19'02''-50-P-p-b 

ZO31  0,004 641 - 0,036 166 KO31  
oblouk 
R=25m  

V=10km/h; D=0mm; 
I=48mm; alfas=80,2786g; 

do=31,525m 

KV03 0,036 166 - 0,040 807 ZV03 výhybka č.3 JNT1-5°19'02''-50-L-l-b 
 0,040 807 - 0,047 466  přímá dl. 6,659m  



23 

 

ZO32 0,047 466 - 0,085 772 KO32  
oblouk 

R=126,15m 

V=30km/h; D=0mm; 
I=85mm; alfas=19,3314g; 

do=38,306m 

ZO33 0,085 772 - 0,129 882 KO33  
oblouk 

R=1000m  

V=50km/h; D=0mm; 
I=30mm; alfas=2,8082g; 

do=44,110m  

 0,129 882 - 0,284 042  přímá dl. 
154,484m 

 

ZO34 0,284 042 - 0,302 043 KO34 
oblouk 

R=1000m  

V=50km/h; D=0mm; 
I=30mm; alfas=1,1459g; 

do=18,001m  
 0,302 043 - 0,310 832  přímá dl. 8,789m  

ZV07 0,310 832 - 0,315 472 KV07 výhybka č.7 JNT1-5°19'02''-50-L-p-b 

ZO35  0,315 472 - 0,359 278 KO35  
oblouk 

R=28,85m  

V=10km/h; D=0mm; 
I=41mm; alfas=96,6635g; 

do=43,805m  
 0,359 278 - 0,369 174  přímá dl. 9,896m  

KV012 0,369 174 - 0,373 874 ZV12 výhybka č.12 JNT1-5°19'02''-50-L-l-b 
 0,373 874 - 0,380 073  přímá dl. 6,199m  

ZO36 0,380 073 - 0,400 772 KO36 
oblouk 

R=1000m  

V=50km/h; D=0mm; 
I=30mm; alfas=1,3177g; 

do=20,699m 
 0,400 772 - 0,407 971  přímá dl. 7,199m  

KÚ3 0,407 971  konec úpravy  

 

 

bod staničení [km] bod  popis parametry 

ZÚ5 0,000 000  začátek úpravy  

ZV05  0,000 000 - 0,004 641 KV05 výhybka č.5 JNT1-5°19'02''-50-L-p-b 

ZO51 0,004 641 - 0,036 943 KO51  
oblouk 

R=28,85m  

V=10km/h; D=0mm; 
I=41mm; alfas=71,2809g; 

do=32,303m 
 0,036 943 - 0,037 616  přímá dl. 7,199m  

KÚ5 0,037 616  konec úpravy  

 

bod staničení [km] bod  popis parametry 

ZÚ7 0,000 000  začátek úpravy  

ZV07 0,000 000 - 0,004 700 KV07 výhybka č.7 JNT1-5°19'02''-50-L-p-b 

ZO71  0,004 700 - 0,015 451 KO71 
oblouk 
R=30m  

V=10km/h; D=0mm; 
I=40mm; alfas=22,8148g; 

do=10,751m  
 0,015 451 - 0,046 820  přímá dl. 31,368m  
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ZO72 0,046 820 - 0,055 418 KO72 
oblouk 
R=25m 

V=10km/h; D=0mm; 
I=48mm; alfas=21,8962g; 

do=8,599m  

KV09 0,055 418 - 0,060 118 ZV09 výhybka č.9 JNT1-5°19'02''-50-P-l-b 
 0,060 118 - 0,067 830  přímá dl. 7,712m  

KÚ7 0,067 830  konec úpravy  

 

bod staničení [km] bod  popis parametry 

ZÚ9 0,000 000  začátek úpravy  

ZV11  0,000 000 - 0,004 641 ZV11 výhybka č.11 JNT1-5°19'02''-50-L-p-b 

ZO91 0,004 641 - 0,045 393 KO91 
oblouk 

R=28,85m  

V=10km/h; D=0mm; 
I=41mm; alfas=89,9254g; 

do=40,752m 

ZV09 0,045 393 - 0,050 033 ZV09 výhybka č.9 JNT1-5°19'02''-50-P-l-b 

KÚ9 0,050 033  konec úpravy  

 

Řešený návrh se na začátku úseku na Konečného náměstí napojuje na základní osovou 

vzdálenost 3,0m. Na stejnou osovou vzdálenost se napojuje i ukončení návrhu na ulici 

Kounicova. Ukončení na ulici Minské se napojuje na osovou vzdálenost 3,5m, která je zde 

z důvodu vedení individuální automobilové dopravy po kolejích. Dále dochází z důvodu 

rozšíření průjezdných průřezů tramvajových tratí ve směrových obloucích k rozšíření 

osových vzdáleností dle ČSN 28 0318.  

 

Veškeré hodnoty výšek jsou vztaženy k hladině Baltu po vyrovnání (B.p.v.). Koleje jsou 

navrženy bez převýšení, a proto se uvažují výšky v sudých kolejí shodné s výškami 

v lichých.  

Niveleta koleje byla navržena tak, aby co nejpřesněji kopírovala niveletu stávající vozovky 

a zároveň aby byly dodrženy požadavky normy ČSN 73 6412.  

 

V koleji č.1 bylo navrženo celkem 5 lomů sklonu nivelety. Začátek tratě navazuje na 

stávající komunikaci nadmořskou výškou 245,827m n.m. B.p.v.. Konec úseku je 

v nadmořské výšce 244,660m n.m. B.p.v.. 

Staničení 
výška  parametry lomu sklonu 

následující sklon   délka  

0,000 000 245,827 m n.m.   začátek úseku 
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 + 27,10 ‰   196,698 m 

0,196 698 
251,157 m n.m.   Rv=8000m; tz=134,123; yv=1,124m 

 - 6,43 ‰   476,800 m 

0,673 498 
248,089 m n.m.   Rv=500m; tz=2,858; yv=0,008m 

 + 5,00 ‰   118,954 m 

0,792 452 
248,684 m n.m.   Rv=18000m; tz=92,463; yv=0,237m 

 - 5,27 ‰    182,719 m 

0, 975 171 
247,721 m n.m.   Rv=8000m; tz=55,371; yv=0,192m 

 - 19,12 ‰   93,481 m  

1,068 652 
245,934 m n.m.   Rv=2000m; tz=20,507; yv=0,105m 

 - 39,62 ‰   32,152 m 

1,100 804 244,660 m n.m.  konec úseku 

 

V koleji č.3 byly navrženy celkem 4 lomy sklonu nivelety. Začátek tratě navazuje na kolej 

č.1 nadmořskou výškou 248,249m n.m. B.p.v.. Konec úseku navazuje na stávající 

komunikace v nadmořské výšce 241,741m n.m. B.p.v.. 

Staničení 
výška  parametry lomu sklonu 

následující sklon   délka  

0,000 000 
248,249 m n.m.   začátek úseku 

 - 6,43 ‰   19,775 m 

0,019 775 
248,122 m n.m.   Rv=500m; tz=2,033; yv=0,004m 

 - 14,56 ‰   128,946 m 

0,148 721 
246,244 m n.m.   Rv=3000m; tz=33,419; yv=0,186m 

 - 36,84 ‰   102,453 m 

0,251 175 
242,470 m n.m.   Rv=5000m; tz=49,930; yv=0,249m 

 - 16,87 ‰    95,993 m 

0, 347 168 
240,851 m n.m.   Rv=500m; tz=7,878; yv=0,062m 

 + 14,64 ‰   60,803 m  

0,407 971 241,741 m n.m.  konec úseku 

 

V koleji č.5 byl navržen pouze 1 lom sklonu nivelety. Začátek tratě navazuje na kolej č.2 

nadmořskou výškou 248,201m n.m. B.p.v.. Konec úseku navazuje na kolej č.3 

v nadmořské výšce 247,883m n.m. B.p.v.. 

Staničení 
výška  parametry lomu sklonu 

následující sklon   délka  
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0,000 000 
248,201 m n.m.   začátek úseku 

 - 5,00 ‰   24,030 m 

0,024 030 
248,081 m n.m.   Rv=500m; tz=2,391; yv=0,006m 

 - 14,56 ‰   13,586 m 

0,037 616 247,883 m n.m.  konec úseku 

 

V koleji č.7 byl navržen pouze 1 lom sklonu nivelety. Začátek tratě navazuje na kolej č.3 

nadmořskou výškou 241,464m n.m. B.p.v.. Konec úseku navazuje výškově na stávající 

komunikace v nadmořské výšce 240,397m n.m. B.p.v.. 

Staničení 
výška  parametry lomu sklonu 

následující sklon   délka  

0,000 000 
241,464 m n.m.   začátek úseku 

 - 16,87 ‰   33,163 m 

0,033 163 
240,905 m n.m.   Rv=500m; tz=5,575; yv=0,003m 

 - 14,64 ‰   34,666 m 

0,067 830 240,397 m n.m.  konec úseku 

 

V koleji č.9 nebyl navržen žádný lom sklonu nivelety. Začátek tratě navazuje na kolej č.4 

nadmořskou výškou 241,242m n.m. B.p.v.. Konec úseku navazuje výškově na kolej č.7 

v nadmořské výšce 240,510m n.m. B.p.v.. 

Staničení 
výška  parametry lomu sklonu 

následující sklon   délka  

0,000 000 
241,242 m n.m.   začátek úseku 

 - 14,64 ‰   50,033 m 

0,050 033 240,510 m n.m.  konec úseku 

 

 

 

Kryt tramvajové tratě je v celém úseku navržen z asfaltobetonových vrstev z důvodu 

častého pojíždění automobilovou a autobusovou dopravou. Kryt tramvajové tratě je 

proveden ve vodorovném příčném sklonu.  
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Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+MOD 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,4 kg/m2 - - ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+MOD 60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,4 kg/m2 - - ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podklad. Vrstvy 

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2 

ACP 22+ 

- 

90 mm 

- 

ČSN 73 6121 

ČSN 73 6129  

Celkem konstrukce  190 mm  

V místě styku žlábku kolejnice s AB krytem bude v krytu vedle žlábku i hlavy kolejnice 

profrézován žlábek na šířku 10mm a výšku 20mm. Žlábek bude následně zalit zálivkou na 

bázi polyuretanů nebo polymerů.  

 

Svršek tramvajové tratě se dle směrnic T09 města Brna skládá ze žlábkových kolejnic NT3 

– použitých v přímých úsecích a v obloucích s R>50m a žlábkových kolejnic NT1 použitých 

v obloucích s R<50m. Kolejnice jsou opatřeny oboustrannými pryžovými bokovnice mi a 

jsou uloženy na pryžovou podložku. Upevnění kolejnic na panel DZP je tvořeno systémem 

W 21SH – kdy jsou kolejnice upevněny pomocí pružných svěrek Skl 21. Svěrky a příložky 

jsou uchyceny pomocí svěrkových šroubů a matic.  

2x Žlábkové kolejnice NT1/NT3 

2x Oboustranné pryžové bokovnice (lepeno ke kolejnici) 

Upevněno systémem W 21 SH 

      Včetně ochranných plastových krytek svěrek 

Pryžová podložka 

Železobetonový panel DZP 

180mm 

 

 

 

10mm 

200mm 

Vrstva z hrubě drceného kameniva fr. 4/8 80mm 

Antivibrační rohož 20mm 

Štěrkodrť fr. 16/32 150mm 

Štěrkopísek fr. 0/32 

Přehutněná zemní pláň 

150mm min. 

-  

Celkem konstrukce 790mm min.  

Těleso tramvajové trati je vymezeno železobetonovými prefabrikáty tvaru L 

400x300x100mm, uloženými do sedlového betonového lože C20/25-XF3 (dle ČSN EN 

206+A1), které podpírají antivibrační rohož tvořící vanu pro uložení DZP panelů.   

Kolejový rošt je v nulovém příčném sklonu. Pláň spodku tělesa tramvajové tratě se svažuje 

ve sklonu 4,00% k trativodu, vedenému v ose os kolejí.  
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číslo kolej druh svršek úhel poloměr směr Př. staničení [km] 

1 01 J NT1 5°19'02'' 50 P p 0,648 684 

2 02 J NT1 5°19'02'' 50 P l 0,649 065 

3 03 J NT1 5°19'02'' 50 L l 0,040 807 

4 04 J NT1 5°19'02'' 50 L p 0,046 053 

5 02 J NT1 5°19'02'' 50 L p 0,694 203 

6 01 J NT1 5°19'02'' 50 L l 0,695 754 

7 03 J NT1 5°19'02'' 50 L p 0,310 832 

8 04 J NT1 5°19'02'' 50 L l 0,317 560 

9 07 J NT1 5°19'02'' 50 P l 0,060 118 

10 08 J NT1 5°19'02'' 50 P p 0,060 678 

11 04 J NT1 5°19'02'' 50 L p 0,375 361 

12 03 J NT1 5°19'02'' 50 L l 0,373 874 

 

Odvodnění spodku tramvajové tratě je provedeno pomocí podélných trativodů. Trativod 

je osazen v ose os kolejní č. 1 a 2 v celé délce trati a v ose os kolejí č. 3 a 4 mimo počáteční 

úsek, který je součástí kolejového trojúhelníku. V oblasti kolejového trojúhelníku bude 

odvodnění svedeno pomocí příčných sklonů pláně tělesa tramvajového spodku do 

společného trativodu umístěného mezi kolejemi.  

Trativod se bude skládat z trativodního žebra o šířce dna 0,400m a minimální výšce žebra 

0,300m. Trativodní žebro bude na podkladním betonu C25/30-XF3 o tloušťce 50mm 

vyplněno separační výztužnou geotextílií 300g/m2. Drenážní trouba DN 150 vhodná do 

dynamicky zatížených konstrukcí bude obsypána štěrkem fr. 11/22mm.  

 

 

Nástupiště tramvajové zastávky Rybkova směrem z centra na ul. Minskou má navrženou 

konstrukci klasického ostrovního nástupiště, stejně tak jako všechny tři nástupní ostrůvky 

pro nově vzniklou tramvajovou zastávku Pod Kaštany.  

Jedná se o nástupiště šířky 3,0m s délkou nástupní hrany 47,0m. Nástupní hrana je 

tvořena bezbariérovým železobetonovým obrubníkem přímým s výškou nástupní hrany 
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200mm nad temenem kolejnice. V případě nástupiště zastávky Pod Kaštany ve směru 

jízdy na ulici Kounicova a pak dále do Technologického parku se bude jednat o nástupní 

hranu tvořenou zaoblenými obrubami dle daného poloměru.  

Strana nástupiště přiléhajícího k okolnímu jízdnímu pruhu je vybavena bezpečnostním 

třímadlovým zábradlím z ocelových profilů, výšky 1,10m nad povrchem pochozí dlažby. 

Zábradlí je zapuštěno do betonových patek z betonu C25/30-XF4. Mezi zábradlím a 

hranou komunikace je bezpečností odstup 0,25m.  

Vnější strany nástupiště jsou lemovány kamennými obrubníky 1000x200x250 uloženými 

do betonového sedlového lože z betonu C20/25-XF3. Svislé spáry budou vyplněny 

cementovou maltou MC 25-XF4 o tl. 10mm. Obruby budou z vnější strany nástupišť 

osazeny do výšky 0,15m nad povrch okolní komunikace.  

V místě přístupu na nástupiště bude snížená obruba na rozdíl výšek 0,02m. Přístup na 

nástupiště je označen varovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby. Bezbariérový přístup 

na nástupiště je zajištěn pomocí rampy o délce 3,0m. Nástupní hrana je označená 

reflexním varovným pásem o š. 0,3m. 

Povrch nástupiště je tvořen cementobetonovou zámkovou dlažbou.  

Cementobetonová zámková dlažba  60 mm ČSN 73 6131 

Lože z hrubě drceného kameniva fr. 4/8 30 mm ČSN 73 6131 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDa 200 mm min. ČSN EN 13242 

Přehutněná zemní pláň - 

 

Celkem konstrukce 290 mm min.  

Povrch zastávek bude ve sklonu 2,0% směrem k okolnímu jízdnímu pruhu. Zemní pláň se 

bude svažovat ve sklonu 3,0%. 

Zastávku budou dále vybaveny označníky, odpadkovými koši a zastávkovým přístřeškem.  

 

 

Nástupiště tramvajové zastávky Rybkova směrem do centra je navržené jako nástupiště 

vídeňského typu se zvýšeným jízdním pruhem sloužícím zároveň jako nástupiště.  
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Jedná se o nástupiště šířky 4.7m s délkou nástupní hrany 47,0m. Nástupní hrana je 

tvořena bezbariérovým železobetonovým obrubníkem přímým s výškou nástupní hrany 

200mm nad temenem kolejnice. 

Od okolního chodníku je nástupiště odděleno kamennými obrubníky 1000x200x250 

uloženými do betonového sedlového lože z betonu C20/25-XF3. Svislé spáry vyplněny 

cementovou maltou MC 25-XF4 o tl. 10mm. Obruby budou osazeny do výšky 0,02m nad 

povrch nástupiště. Dále pak varovným pásem š. 0,4m a městskými ocelovými sloupky o 

šířce 0,10m.  

Konstrukce nástupiště je z pojížděné cementobetonové zámkové dlažby  

Cementobetonová zámková dlažba  80 mm ČSN 73 6131 

Lože z hrubě drceného kameniva fr. 4/8 40 mm ČSN 73 6131 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDa 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDa 

200 mm 

150 mm min. 

ČSN EN 13242 

ČSN EN 13242 

Přehutněná zemní pláň - 

 

Celkem konstrukce 470 mm min.  

Povrch zastávek bude ve sklonu 2,0% směrem od tramvajové trati. Zemní pláň se bude 

svažovat ve sklonu 3,0% do trativodu pozemní komunikace.  

 

 

Komunikace pro silniční vozidla jsou navrhována v základní šířce 3,0m s okolními 

cyklopruhy o šířkách 1,5m.  

Skladba vozovek je navržen z asfaltových vrstev dle TP 170 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+MOD 40 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,4 kg/m2 - - ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+MOD 60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,4 kg/m2 - - ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 90 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik 1,0kg/m2 - - ČSN 73 6129 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDA min 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem konstrukce  min 540 mm  
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Konstrukce krytu vozovek je navržená ve sklonu 2,5% k vnější obrubě zemní pláň vozovek 

bude mít příčný sklon 3% k podélnému trativodu umístěnému u vnějších hran 

komunikace. 

Trativod se bude skládat z trativodního žebra o šířce dna 0,400m a minimální výšce žebra 

0,500m. Trativodní žebro bude na podkladním betonu C25/30-XF3 o tloušťce 50mm 

vyplněno separační výztužnou geotextílií 300g/m2. Drenážní trouba DN 150 vhodná do 

dynamicky zatížených konstrukcí bude obsypána štěrkem fr. 11/22mm.  

 

Komunikace pro chodce jsou navrhované na základní šířku 2,5m.  

Povrch pochozích ploch je navrhnut z cementobetonové zámkové dlažby.  

Cementobetonová zámková dlažba  60 mm ČSN 73 6131 

Lože z hrubě drceného kameniva fr. 4/8 30 mm ČSN 73 6131 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 ŠDa 200 mm min. ČSN EN 13242 

Přehutněná zemní pláň - 

 

Celkem konstrukce 290 mm min.  

Na rozhraní jízdních pruhů a chodníků budou osazeny kamenné obrubníky 1000x200x250 

uložené do betonového sedlového lože z betonu C20/25-XF3. Svislé spáry budou vyplněny 

cementovou maltou MC 25-XF4 o tl. 10mm. Obruby budou osazeny do výšky 0,15m nad 

povrch okolní komunikace a u míst pro přecházení nebo přechodů pro chodce dojde ke 

snížení obruby na výšku 0,02m nad povrchem komunikace.  

Na rozhraní chodníků a okolních zatravněných ploch bude uložen betonový obrubník 

1000x100x250 ve výšce 0,10m nad povrchem chodníku. Obrubník bude uložený do 

sedlového betonového lože C20/25-XF3 a svislé spáry budou prováděny na sraz. 

 

Zpevněné zatravněné plochy jsou zasypané zpětně zeminou vhodnou do zásypu 

hutněnou po vrstvách 300mm. Na povrchu je vrstva ohumusování o tl. 150mm, doplněna 

osetím travním semenem.  
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• ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

• ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí 

• ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla 

provozovaná na tramvajových dráhách 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 73 6425-1 8 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 

• T09 – Technické podmínky pro výstavbu a rekonstrukce tramvajových tratí DPMB 

včetně příloh 

 

 

 


