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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati 
linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na 
stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu je navrhována zóna bydlení, odpočinku a 
administrativy, zastávky se navrhují vzhledem k dostupnosti těchto oblastí. Na východě areál 
ohraničuje těleso železnice, které se v budoucnu bude rozšiřovat, z toho vyplývá možnost 
propojení tramvajové dopravy a IDS JMK v Židenicích. Součástí řešení je i návrh přemostění 
řeky Svitavy a propojení areálu s okolním územím. Při oddělení trasy individuální 
automobilové dopravy (IAD) od trasy tramvaje, je navrhováno vedení trolejbusové dopravy v 
trase IAD.  
  
Klíčová slova 
místní sběrná komunikace, hromadná doprava, tramvajová trať, automobilová doprava, 
trolejbusová doprava, koridor železnice, přestupní uzel IDS JMK, zastávka, chodník, přechod 
pro chodce, vozovka, křižovatka, dopravní značení  
  

  

  

Abstract 
The thesis deals with design of the tram power collecting route and the tram track of the route 
no. 3 in reconstruction area recently called “Zbrojovka Brno”. Connection to the present 
infrastructure is also considered. Housing, resting, administration sectors and tram stops are 
designed for easy availability in the new area. Because the railroad bounds the area on the 
East and will be extended in the future, joining the tram transport with integrated transport 
system in Židenice is possible. Design includes the new bridge across Svitava river and 
connection with surrounding areas. If we divide individual car transport (IAD) from the tram 
route, the trolley car transportation is designed in place IAD.  
  
Keywords 
Local collecting route, transportation, tram track, car transport, trolley car transport, railroad 
corridor, transfer junction IDS JMK, station, sidewalk, pedestrian crossing, roadway, 
intersection, traffic signs  
… 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Stavba 
 

Název:  Návrh vedení místní sběrné komunikace a tramvajové 
trati linky č. 3 areálem Zbrojovky 

Obec:   Brno - Židenice 
Kraj:   Jihomoravský 
Katastrální území:  Zábrdovice, Husovice 

 

1.2. Zadavatel stavby 
 

Název:    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Adresa:   Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 

1.3. Zhotovitel 
 

Projektant:   Bc. Zuzana Paszandová 
Adresa:   Novodvorská 3064, 738 01 Frýdek – Místek 
Telefon:   +420 736 210 438 
E-mail:    Paszandova.Z@seznam.cz 
 

1.4. Seznam příloh 
 

01 Průvodní zpráva (vč. 09 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů) 
02 Situace koncepčních variantních řešení   1:5 000 
03 Situace dopravního řešení     1:1 000 
04 Podélný profil sběrné komunikace   1:1 000/100 
05 Schematický výkres přemostění řeky Svitavy  1:250 
06 Charakteristické příčné řezy    1:1000, 1:75 
07 Situace – detail vybrané tramvajové zastávky  1:250 
08 Situace svislého a vodorovného dopravního značení 1:500 
09 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů  
10 Koncepty 
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2. ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 
 

Na území města Brna se nachází množství ploch brownfields – opuštěné plochy 
s chátrajícími budovami či halami, dříve využívané převážně pro průmysl. V Židenicích 
zaujímá největší plochu areál bývalé Zbrojovky Brno (25 ha). Areál byl v roce 2007 
vydražen a nyní se zpracovávají urbanistické studie přestavby. Počty obyvatel a 
pracovních příležitostí v novém areálu opravňují k obsluze tramvajovou dopravou. Závlek 
tramvajové trati by měl umožnit rychlejší dostupnost obyvatel areálu do centra. Zároveň je 
potřeba zajistit průjezdnost areálu automobilovou dopravou. 
 

2.1. Cíle diplomové práce 
 

Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové 
trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení 
na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu je navrhována zóna bydlení, 
odpočinku a administrativy. Návrh přihlíží na docházkové vzdálenosti k jednotlivým 
zastávkám, tak aby byla obsloužena většina areálu využívaná k bydlení. Areál je třeba 
dopravně propojit se stávající dopravní infrastrukturou v okolních oblastech. Do obsluhy 
areálu je možno zahrnout trolejbusovou dopravu. 

 
 

3. ZÁJMOVÁ OBLAST 
 

Areál Zbrojovky se nachází v Brně – Židenicích, k.ú. Zábrdovice, nedaleko 
historického centra města Brna. Terén v oblasti je rovinnatý 

Na východě je areál vymezen železniční tratí s železniční stanicí Brno - Židenice, 
která je začleněna do integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje (IDS 
JMK). Po této trati jezdí linky S1: Hrušovany u Brna – Kuřim, železniční stanice, S2: 
Křenovice – Dolní Lhota, S3: Vranovice – Níhov, R2: Hlavní nádraží – Březová nad 
Svitavou a R3: Hlavní nádraží – Tišnov. Dále tímto směrem se nachází točna tramvají 
linek číslo 2 a 3 a důležitý přestupní uzel autobusové a trolejbusové dopravy Stará osada. 

Ze severu přitéká řeka Svitava, která dále oblast ohraničuje na západní straně. Přes 
řeku vedou dva mostní objekty, silniční most se napojuje na ulici Gargulákovu a je 
využíván jen pro pěší a cyklistickou dopravu, lávka pro pěší se napojuje na Svitavské 
nábřeží a je v havarijním stavu. 

Na jihu je přestavbový areál vymezen ulicí Lazaretní, která se odpojuje od ulice 
Zábrdovické za Zábrdovickým mostem. Lomí se kolem památkově chráněného objektu 
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kláštera premonstrátů a pokračuje kolem vojenské nemocnice směrem k nádraží Brno – 
Židenice. Do ulice Zábrdovické je dále napojena ulice Šámalova s jednosměrným 
provozem, která vede kolem památkově chráněného objektu městských lázní.  

Páteřní komunikací je zde ulice Zábrdovická/Bubeníčkova, která nyní propojuje velký 
městský okruh (VMO) s centrem Brna. Po komunikaci je vedena tramvajová trať linek 
číslo 2 a 3, v ranních hodinách i číslo 4. 

V areálu se nyní nachází většinou opuštěné průmyslové haly, určené k demolici. 
V návrhu zachovávám některé objekty, které po nutné sanaci mohou dále sloužit novému 
účelu. K zachování jsem určila vstupní objekt do původního areálu, který nyní stále slouží 
jako kancelářská budova, část menší haly naproti vstupního objektu, který může sloužit 
jako sportoviště a průmyslový objekt s komínem, který může sloužit jako muzeum či 
restaurace. 

Celá oblast Zbrojovky se nachází v záplavové oblasti řeky Svitavy. V generelu 
odvodnění města Brna je počítáno s protipovodňovými opatřeními. V novém areálu je 
s těmito opatřeními počítáno a na břehu řeky je navrhnut biokoridor, který může plnit 
rekreační funkci. 

 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

4.1. Variantní řešení 
 

Byly navrženy tři varianty možného vedení trasy komunikace a tramvajové tratě 
v zadané oblasti. Směrové řešení je patrné z přílohy 02 Situace koncepčních variantních 
řešení 

 
VARIANTA A 
 

Trasa začíná na Křižovatce ulic Svitavská, Nováčkova a Husovická, kde se odpojuje 
od vedení tramvajové tratě linky číslo 4. Po překonání řeky je navržena první zastávka. 
Dále pokračuje  450 m v přímé směrem k železniční trati. Pak se stáčí kolmo na Lazaretní 
ulici. Ve staničení 0,685 je navržena druhá zastávka. Od staničení 0,810 vede po trase ulice 
Šámalové kolem městských lázní a je zaústěna do ulice Zábrdovická.  

Trasa je společná pro tramvajovou trať i sběrnou komunikaci. 
 
 
 
 



Návrh vedení místní sběrné komunikace a tramvajové trati  

     v areálu Zbrojovky  

Průvodní zpráva 

Bc. Zuzana Paszandová 

 

5 

 

VARIANTA B 
 

Trasa se odpojuje od ulice Zábrdovické a vede kolem kláštera po ulici Lazaretní. Směr 
mění u původního vstupního objektu do areálu. Zde je navržena první zastávka. Dále 
pokračuje 400 m v přímé k železniční stanici. Směr mění za druhou zastávkou kolem 
objektu Kauflandu a napojuje se na ulici Kopernikova, která je zaústěna do ulice 
Bubeníčkova. 

Tato varianta do areálu zasahuje pouze okrajově a začíná i končí na stejné ulici, proto 
je navrženo oddělení tramvajové dopravy od IAD. 

 
VARIANTA C 
 

Trasa začíná na Křižovatce ulic Svitavská, Nováčkova a Husovická, kde se odpojuje 
od vedení tramvajové tratě linky číslo 4. Po překonání řeky je navržena první zastávka, za 
níž trasa mění směr kolmo k ulici Lazaretní. Po 300 m opět mění směr k železniční trati. 
Na přímé délky 150 m je navržená druhá zastávka, pak se směr opět mění a trasa se 
napojuje na ulici Šámalovu a poté je zaústěna do ulice Zábrdovická. 

V této variantě často dochází ke změnám směru v obloucích malých poloměrů, proto 
je navrženo oddělení MHD od IAD. 

 
Při porovnání všech variant a jejich posouzení byla vybrána varianta B, která má 

největší interakci s ostatními stávajícími druhy dopravy – autobusy, trolejbusy a vlaky. 
 

4.2. Návrh vedení   
 

Směrový motiv řešené varianty byl ovlivněn místními podmínkami – památkově 
chráněné objekty kláštera a městských lázní, vstupní objekt Zbrojovky, železniční stanice, 
kruhový objezd na ulici Kopernikova a objekty určeny k transformaci.  

Šířkové uspořádání ulice Lazaretní před klášterem není dostatečné pro vedení 
tramvajové tratě společně s individuální automobilovou dopravou. Stejně tak postrádá 
význam odklon IAD z ulice Zábrdovické a její následný návrat k původnímu směru. Proto 
je navrženo samostatné vedení tramvajové tratě rovnoběžně s ulicí 
Zábrdovickou/Bubeníčkovou a místní sběrné komunikace kolmo na ulici Zábrdovickou. 
Vedení páteřní komunikace tak pokryje obsluhu celého areálu, zejména administrativních 
budov navržených u železničního koridoru.  

Tramvajová trať zasahuje do areálu pouze okrajově na jihu, proto je vhodné vést po 
trase IAD trolejbusovou dopravu. Pro návrh byly zvoleny linky číslo 25 a 26, které nyní 
přijíždějí ze směru Tomkovo náměstí, na Staré osadě se točí a pokračují směrem na 
Vinohrady. V návrhu je počítáno se dvěma trolejbusovými zastávkami. 
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Navrženy jsou 3 tramvajové zástavky. První zastávka ve směru staničení je navržena 
zejména z důvodu obsluhy vojenské nemocnice. Na nově navrženou trasu tramvaje budou 
odkloněny obě tramvajové linky (2 a 3) a vstup do objektu vojenské nemocnice by byl 
návštěvníkům nemocnice vzdálen 300 m. Tramvajové zastávky 

 

4.3. Geometrie trasy 
 

4.3.1. Místní sběrná komunikace 
 

Směrové řešení 
 

Návrhová rychlost na komunikaci je 50 km/h. Vedení je patrné z výkresové 
dokumentace 03 Situace dopravního řešení. 

Přehled o směrovém řešení dává tabulka: 
 

označení staničení  směrový prvek délka 
ZÚ  0,000 000  přímá   127,76m 
TP  0,127 760  A=173,21  50,00m 
PK  0,177 760  R=600,00  44,24m 
KP  0,221 990  A=173,21  50,00m 
PT  0,271 990  přímá   215,84m 
TP  0,487 830   A=111,80  50,00m 
PK  0,537 830  R=250,00  73,87m 
KP  0,611 700  A=111,80  50,00m 
PT  0,661 700  přímá   233,76m 
TP  0,895 460  A=86,60  50,00m 
PK  0,945 460  R=150,00  40,11m 
KP  0,985 570  A=86,60  50,00m 
PT  1,035 570  přímá   69,95m 
KÚ  1,105 520   

 
Výškové řešení 

 
Terén je rovinatý, nutnost dodržení minimálního podélného sklonu 0,5%. Maximální 

dosažený sklon je 1,65%. Vedení je patrné z výkresové dokumentace 04 Podélný profil 
sběrné komunikace. 
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Přehled o výškovém řešení dává tabulka: 
staničení sklon  délka  poloměr délka tečny 
0,000 000 -0,85%  53,38m R=1500m 11,25m 
0,053 382 +0,65% 162,69m R=12000m 69,00m 
0,216 074 -0,50%  204,96m R=10000m 50,00m 
0,421 038 +0,50% 176,82m R=10500m 60,38m 
0,597 855 +1,65% 236,13m R=5500m 76,59m 
0,833 987 -1,14%  238,63m R=1000m 10,68m 
1,072 620 +1,00% 32,88m 
1,105 520 
 
Šířkové uspořádání 

 
Vozovka je v základním příčném střechovitém sklonu 2,5%, v obloucích se mění na 

jednostranný sklon. Zemní pláň je ve sklonu 3,0%. 
Směrově nerozdělená komunikace s šířkou mezi obrubami 7,00 m 

jízdní pruh   2 x 3,25m = 6,50 m 
vodící proužek  2 x 0,25m = 0,50 m 

 
Trolejbusová zastávka je navržená s šířkou jízdního pruhu 3,50 m.  
Zastávky jsou od sebe vzdáleny dle průměrné docházkové vzdálenosti 400 m. První 

zastávka Zbrojovka je řešena vstřícně jako zastávkový záliv. Zastávka vpravo je navržena 
bez dělícího ostrůvku, s délkou odbočovacího pruhu 25 m, nástupní hranou 19 m a 
připojovacím pruhem délky 15 m. Zastávka vlevo je navržena s dělícím ostrůvkem šířky 
1,00 m, délkou odbočovacího pruhu 20 m, nástupní hranou 19 m a připojovacím pruhem 
15 m. 

Druhá zastávka na trase jsou řešena jako odsazená. Na zastávkách v obou směrech je 
navržen dělící ostrůvek, délka odbočovacího pruhu 25 m, nástupní hrana 19 m a 
připojovací pruh délky 15 m. 

 
Skladba vozovky 
 
Dle TP 170 D1-N-3-IV 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+ 40 mm 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy   ACL 16+ 60 mm 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+ 50 mm 
Štěrkodrť      ŠDA  200 mm 
Mechanicky zpevněná zemina   MZ  200 mm 
Celkem        550 mm 
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Skladba trolejbusových zastávek 
 
Dle TP 170 D1-T-1-IV 
 
Cementobetonový kryt    CB II  200 mm 
Vrstva ze směsi stmelené cementem   SC C8/10 150 mm 
Mechanicky zpevněná zemina   MZ  250 mm 
Celkem        600 mm 

4.3.2. Tramvajová trať 
 

Směrové vedení 
 

Vedení je patrné z výkresové dokumentace 03 Situace dopravního řešení. Návrhová 
rychlost na trati je 50 km/h. Trať je navržena bez převýšení s podmínkou omezení rychlosti 
v obloucích. 

Přehled o směrovém vedení dává tabulka: 
 
označení staničení  směrový prvek délka 
ZÚ  0,000 000  přímá   15,506m 
TK  0,015 506  R=25,00  36,356m 
      V=14km/h, I=93mm, α=83,3210 
KT  0,051 862  přímá   154,588m 
TK  0,206 450  R=60,00  63,574m 
      V=20km/h, I=79mm, α=60,7088 
KT  0,270 024  přímá   432,804m 
TK  0,702 828  R=90,00  136,509m 
      V=25km/h, I=82mm, α=86,9044 
KT  0,839 337  přímá   158,901m 
TK  0,998 238  R=25,00  41,210m 
      V=14km/h, I=93mm, α=94,4462 
KT  1,039 448  přímá   43,168m 
KÚ  1,082 616 
 
Šířkové uspořádání 

 
Dvojkolejná trať s pravostranným provozem s příčným sklonem 2,0%. Základní 

rozchod koleje je 1435 mm. 
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V úsecích ve staničení 0,147 00 – 0,786 50 km mezi zastávkami je trať vedena po 
zvýšeném tramvajovém pásu. Šířka pásu je 7,00 m, osová vzdálenost kolejí je 3,00 m. 
V obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 28 0318.  

Ve staničení 0,592 – 0,637 tramvaj mimoúrovňově kříží železniční trať. Prostor pod 
železničním mostem je navržen dle průjezdních průřezů. 

Od km 0,800 00 se tramvaj napojuje na ulici Kopernikovu, kde bude trať na 
sdruženém tělese s komunikací.  

 
Zastávky jsou navrhovány dle průměrné docházkové vzdálenosti 300 m.  
První zastávka vojenská nemocnice je navržena jako odsazená, druhé dvě Zbrojovka a 

Židenice nádraží jsou vstřícné. Délka nástupní hrany je 40,00 m. Minimální šířka 
nástupiště je 2,5 m. 

 
Skladba tramvajové trati 
 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 11+ 100 mm 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO 16+ 100 mm 
Panel DZP        200 mm 
Kamenná drť frakce 4/8    ŠD  50 mm 
Štěrk frakce 16/32     ŠD  70 mm 
Antivibrační rohož       50 mm 
Geotextilie     
Štěrkodrť      ŠD  150 mm 
Geotextilie  
Štěrkopísek      ŠP     min.100 mm 
Celkem        820 mm 

 

4.3.3. Pěší doprava 
 

Chodníky jsou navrhovány v násobku šířky 750 mm, s minimální šířkou 1,5 m. Od 
místní sběrné komunikace jsou odděleny zeleným dělícím pásem minimální šířky 1,5 m. 
Přechody pro chodce jsou navrženy v šířce 4,00 m, s proměnnou délkou dle šířky 
přecházeného místa. Maximální vzdálenost mezi obrubami na komunikaci se silniční 
linkovou dopravou je 7,00 m. Pro bezpečnost chodců na přechodech větší délky jsou 
vkládány dělící ostrůvky. 
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Skladba chodníku a zastávek 
 
Betonová dlažba, šedá    DL  60 mm 
Lože z kamenné drti frakce 4-8   L  40 mm 
Štěrkodrť      ŠD    min. 150 mm 

 

4.3.4. Vodící zařízení – obrubníky 
 

Betonový obrubník silniční 
 

Základní rozměry jsou 100/15/25 cm, uložení do betonového lože podél komunikace a 
tramvajové trati.V místech přechodů a hranic mezi zastávkami a chodníky jsou umístěny 
obrubníky 100/15/15 cm.  

U nástupních hran jsou použity kaselské obrubníky HK 100/33/40 cm. Výška nástupní 
hrany je 200 mm 

 
Betonový obrubník chodníkový 
 
Základní rozměry jsou 100/10/25 cm, uložené do betonového lože na hranici chodníků 

a zelených pásů. 
 

4.4. Křižovatky 
 

Pro propojení dopravní infrastruktury v nově navrženém areálu a sběrnou komunikací 
jsou navrženy dvě úrovňové křižovatky. Zakružovací poloměry jsou navrženy dle vlečných 
křivek. Pro bezpečnost chodců a usměrnění jejich pohybu v okolí křižovatek jsou navrženy 
ochranné ostrůvky. Dva ostrůvky kapkovitého tvaru na obslužné komunikaci a oblý na 
sběrné komunikaci.  

Křížení s tramvajovou tratí je řízeno světelnou signalizací, kde si tramvaj vynucuje 
přednost. 

 

4.5. Mostní objekty 
 

Trasa musí překonat řeku Svitavu, pro tento účel je navržena nová konstrukce mostu. 
Most začíná na km 0,830 062 a končí na km 0,884 912. Délka přemostění je 54,850 m, 
délka nosné konstrukce 40,00 m. Jako nosná konstrukce byl navržen dvoutrámový 
předpjatý nosník z betonu C 35/45, který je prostě uložen na mostních ložiscích. Tvar a 
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rozměry jsou patrné s přílohy 05 Schematický výkres přemostění řeky Svitavy a 06d Řez 
mostní konstrukcí. 

 

4.6. Demolice 
 

Celý původní areál Zbrojovky Brno je určen k demolici, kromě objektů určených 
k transformaci. 

Pro návrh šířkového uspořádání sběrné komunikace je důležitá průchodnost ulicí 
Šámalovou. Tu z jedné strany ohraničuje památkově chráněný objekt městských lázní a 
z druhé objekty garáží, ty budou určeny k demolici. 

Nový návrh počítá s rozšiřováním železničního koridoru, jeho rekonstrukce a s novým 
železničním mostem. Ten by byl situován blíž k nádražní budově a vynutí si demolici 
skladového objektu. 

 

4.7. Odvodnění 
 

Povrch komunikace je odvodněn příčným a podélným sklonem. Voda z koruny 
komunikace bude svedena do uličních vpustí. Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem, 
který svede vodu do podélných trativodů. Drenáž je tvořena PVC trubkou DN 100 mm na 
loži z kamenné drti frakce 4-8. 

Stejně je odvodněna i tramvajová trať. 
 

4.8. Dopravní značení 
 

Svislé dopravní značení bude osazeno v nejnutnějším rozsahu. V místě křížení 
tramvajové tratě se sběrnou komunikací je nutno osadit světelnou signalizaci pro chodce, 
automobily i tramvaj. 

Řešení dopravního značení je patrné z výkresové dokumentace 08 Situace svislého a 
vodorovného dopravního značení. 
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5.   ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo navrhnout místní sběrnou komunikaci a tramvajovou trať, které 
povedou nově navrženým areálem Zbrojovky a tím tuto oblast dopravně propojí s okolím. 

Navržená tramvajová trať propojuje obytnou oblast areálu s centrem města Brna 
tramvajovými linkami číslo 2 a 3. Zároveň je vytvořena nová návaznost na železniční linky 
IDS JMK S1, S2, S3 přestupním terminálem Brno – Židenice. Tímto se přeprava osob 
hromadnou dopravou v daném území zkvalitní a zrychlí. 

Navrhovaná místní sběrná komunikace tvoří osu zájmového území, vymezuje v areálu 
hranici mezi klidovou zónou bydlení a zónou určenou pro administrativu a skladování. 

 Trolejbusová doprava obslouží oblasti, které nemůže pokrýt doprava tramvajová, jako 
jsou administrativní budovy v severní části areálu. Oba druhy dopravy se propojují na 
zastávkách Zbrojovka, kde přestupní vzdálenost je 100 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
V Brně 2013      Bc. Zuzana Paszandová 
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6.  PŘÍLOHY 
 

6.1. Fotodokumentace  
 

                 
 

                              Místa pořízení fotografii 
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   Obr. 1 – Pohled na vstup do budovy kláštera z ulice Lazaretní 
 

         
 
  Obr. 2 – Pohled na ulici Šámalovu (směr ulice Zábrdovická) 
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    Obr. 3 – Místo vjezdu IAD do areálu 
 

         
 
          Obr. 4 – Nádražní budova a přednádraží prostor Brno – Židenice 
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      Obr. 5 – Pohled na místo přemostění řeky Svitavy 
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Příloha 09 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů 
 

Položka m.j. počet m.j. cena/m.j. cena 

Odstranění asfaltového povrchu m
2
 2630 350 920500 

Odstranění stávajících chodníků m2 1240 100 124000 

Konstrukce asfaltové vozovky m2 9260 2500 23150000 

Konstrukce vozovky na zastávkách m2 640 1000 640000 

Tramvajový pás m2 7700 3200 24640000 

Konstrukce chodníku+zastávek m2 7540 1300 9802000 

Obrubníky - silniční m 3820 200 764000 

Obrubníky - chodníkové m 4700 110 517000 

Betonové lože obrubníků m 8520 120 1022400 

Svislé dopravní značení ks 40 3000 120000 

Vodorovné dopravní značení m2 990 340 336600 

Světelná signalizace ks 10 80000 800000 

Konstrukce mostu m2 650 40000 26000000 

Přístřešky na nástupištích ks 8 95000 760000 

Trativody m 2900 300 870000 

Osetí zeleně m2 5175 200 1035000 

Zasazení stromu ks 20 1500 30000 

Zemní práce m3 4000 300 1200000 

   

Celkem 92731500 

 
 

Cena je počítána orientačně s rezervami pro místní sběrnou komunikaci, tramvajovou 
trať, zelené dělící pásy a chodníky v blízkosti komunikací. 

Pro zjednodušení není počítáno s odstraněním hal a budov v areálu, ani se sanací 
objektů určených k zachování. 
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