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Abstrakt v českém jazyce 

 

 Ve své diplomové práci řeším návrh přestavby stávajícího terminálu VHD Nemocnice – 

Bohunice. Úprava terminálu zahrnuje převedení tramvajové trati ze zastávky Osová do přestupního uzlu, 

zastávka tramvajové trati je konečná úvraťová stanice. V návrhu je zachováno využití dopravního uzlu 

stávajícími městskými i regionálními linkami autobusů a trolejbusů a nově zavedenými regionálními 

linkami autobusů (401, 402, 403, 404) a také je zachován přístup na parkovací plochy Nemocnice 

Bohunice. Úprava zajišťuje bezpečný pohyb cestujících a chodců a jejich bezpečné přecházení 

komunikací. 

 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

In my master thesis I deal with a design reconstruction of the current public transport terminus of 

Nemocnice - Bohunice. Terminus layout includes transfering the tramway line from Osová stop to the 

hub, the new tramway stop is a setting-back track. There is preserved the utilization of hub by existing 

city and regional lines of buses and troley buses and newly established regional bus lines 

(401,402,403,404) and also the entrance to the Bohunice hospital parking in the design. This design 

provides a safe flow of passengers and pedestrians and their safe road crossing. 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1 Stavba 
 
Název: Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně 

s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 
 
Druh:    Dopravní stavba 
 
Trvání stavby:   Trvalá stavba 
 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby 
 
Místo:    Brno, katastr Starý Lískovec 
 
Okres:   Brno - město 
 
Kraj:    Jihomoravský kraj 
 
 

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

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace 
 
Vypracoval:   Bc. Barbora Vaculíková 
 
Adresa:   Nerudova 1572 
    Staré Město 
    686 03 
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2. Zdůvodnění stavby 
 
 
2.1 Účel a cíle 
 
 Účelem a cílem návrhu přestavby stávajícího terminálu VHD              
Nemocnice - Bohunice je nalézt vhodné řešení úpravy terminálu při zavedení 
tramvajové trati ze zastávky Osová tak, aby zastávka Nemocnice – Bohunice byla 
konečnou úvraťovou stanicí, aby bylo zachováno využití uzlu stávajícími městskými i 
regionálními linkami autobusů a trolejbusů, a také aby bylo možno zavedení 
regionálních linek autobusů (401, 402, 403, 404) do terminálu. Při návrhu řešení je 
také třeba dbát na umožnění přístupu na parkovací plochy areálu nemocnice 
Bohunice. 
 
 
2.2 Potřebnost a naléhavost stavby 
 

Zastávka Nemocnice – Bohunice slouží pro výstup a nástup vysokého počtu 
cestujících (až 16 500 osob za den), kteří jsou obsluhováni pouze trolejbusovou        
a autobusovou hromadnou dopravou. Jsou zde zavedeny linky městské a regionální. 
Objevuje se tedy vysoký tlak na pohodlnou a rychlou přepravu osob, která je 
v dnešním stavu nevyhovující. Při projektování a realizaci výstavby komplexů OC 
Campus Square, Campus office park a budov Masarykovy univerzity nebyl kladen 
zřetel na řešení dopravní obslužnosti místa a linky, které nyní obsluhují tyto budovy   
a instituce nedostačují a je třeba tuto situaci řešit. 
 
 

3. Širší vztahy 
 

V zájmové oblasti se vyskytuje mnoho významných, a co se dopravní 
obslužnosti týče, náročných budov a institucí. Nejvýznamnější z nich je Nemocnice 
Bohunice, která patří do soustavy nemocnic Fakultní nemocnice Brno, ale slouží         
i jako krajská nemocnice. Proudí zde denně zaměstnanci, pacienti na ambulantní 
vyšetření nebo dlouhodobější zákroky či návštěvy za hospitalizovanými pacienty. 

Další velmi významnou budovou s vysokým počtem cestujících je komplex 
budov Masarykovy univerzity. Přijíždí sem na výuku jak zaměstnanci, tak studenti      
a jejich počet s postupným dokončováním budov roste. 

Nemalý podíl na výskytu cestujících v dopravním uzlu Nemocnice Bohunice 
mají i zaměstnanci a návštěvníci OC Campus Square a Campus office parku             
a zaměstnanci Moravského zemského archivu. 

Poměrná část výše vyjmenovaných osob využívá ke svému přesunu              
za zájmovou činností do této oblasti dopravu osobním automobilem, čemuž však 
kapacitně nejsou uzpůsobeny parkovací plochy v oblasti. Proto je záhodno vyřešit 
dopravování osob veřejnou hromadnou dopravou směrem k efektivnějšímu               
a pohodlnějšímu způsobu, než který funguje nyní.  
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4. Výchozí údaje pro návrh přestupního terminálu 
 
 
4.1 Charakteristika dopravního uzlu 
 

Zastávka leží mimo komunikaci, zastavovací pás pro vozidla VHD má šířku 
9m a nástupiště mají délku 80m a jsou na obou stranách zastavovacího pásu. 
Nástupiště jsou šířky 6m a je zde provedena hmatová úprava a bezbariérový přístup 
do vozidel VHD. Vjezd i výjezd z dopravního uzlu je oboustranný.  
 
 
4.2 Požadavky na přestupní terminál 
 

Je nutné navrhnout terminál tak, aby došlo k závleku tramvajové trati              
ze zastávky Osová. Zastávka Nemocnice – Bohunice bude úvraťová konečná 
stanice, o dalším prodloužení trati se v územním plánu statutárního města Brna 
neuvažuje.  

 
Musí být také zachována možnost zastavování autobusů a trolejbusů všech 

stávajících linek a musí zde být i prostor pro nově zavedené regionální autobusové 
linky 401, 402, 403, 404. 

 
Je nutno zachovat přístup na parkoviště u Nemocnice Bohunice. 

 
 
4.3 Dopravní průzkum a jeho vyhodnocení 
 
 Při vyhodnocování stávající vytíženosti terminálu byly zjištěny dvě hodiny 
s maximálním počtem vozidel VHD a to jedna ráno a jedna odpoledne, kdy v ranní 
hodině tj. od 7:00 do 8:00 a v  a odpolední hodině tj. od 15:00 do 16:00 přijíždí 
vozidla v intenzitách, které jsou uvedeny v tabulce A1. 
 
 
Tabulka A1: Stávající maximální počty vozidel VHD ráno a odpoledne 

Časy výskytu maximálních počtů vozidel VHD: 7:00-8:00 15:00-16:00 

Pracovní dny 
trolejbusy 19 24 

autobusy 59 61 

Pracovní 
dny/prázdniny 

trolejbusy 16 21 

autobusy 54 54 

Soboty, neděle 
trolejbusy 6 6 

autobusy 17 18 
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Při předpokladu zavedení požadovaných linek (viz příloha E – Zpracování 

počtů vozidel VHD v dopravním uzlu Nemocnice – Bohunice) stoupne vytíženost 
dopravního uzlu vozidly VHD na hodnoty uvedené v tabulce A2. 
 
 
Tabulka A2: Předpokládané maximální počty vozidel VHD ráno a odpoledne 

Časy výskytu maximálních počtů vozidel VHD: 7:00-8:00 15:00-16:00 

Pracovní dny 

trolejbusy 19 24 

autobusy 67 67 

tramvaje 26 24 

Pracovní 
dny/prázdniny 

trolejbusy 16 21 

autobusy 62 60 

tramvaje 20 20 

Soboty, neděle 

trolejbusy 6 6 

autobusy 20 21 

tramvaje 10 12 

 

Při dostatečném zajištění dopravní obslužnosti dané oblasti tramvajovou 
dopravou lze tedy předpokládat snížení počtů vozidel u některých autobusových a 
trolejbusových linek. Vozidla v terminálu neparkují, nástupní hrany slouží pouze 
k nástupu a výstupu cestujících. Tato fakta zahrnuji při svém návrhu. 

 
Z důvodu zdvoukolejnění a elektrifikace železniční trati v úseku Střelice – 

Zastávka a prodloužení linky 25 až k vlakové zastávce Starý Lískovec je vhodné v 
rámci IDS JMK zrušit regionální autobusovou linku 405. 
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5. Charakteristiky území z hlediska jejich vlivu na návrh terminálu 
 
5.1 Členitost území 
 
 Území v okolí navrhovaného terminálu je rovinaté, komunikace Netroufalky 
zde stoupá směrem k úrovňové křižovatce s komunikací Jihlavská, která je zřízena 
na vysokém násypu. 
 
 
5.2 Geologické poměry 
 

Na území v okolí zastávky Nemocnice – Bohunice se dle geologických map 
vyskytuje spraš a sprašové hlíny. Dle ČSN 73 6133 jsou to obvykle zeminy ML, MI, 
CL, CI a tvoří zvláštní skupinu zemin. Tyto zeminy jsou podmínečně vhodné do 
násypů a nevhodné do podloží vozovky. Přednostně se vyčleňují pro finální terénní 
úpravy, ozelenění a tvorbu krajiny. Pro jejich užití do zemního tělesa musí být 
posouzeno dle pedologického průzkumu, zda nejde o půdotvorný substrát. 
Pedologický průzkum nebyl proveden. Při výstavbě je nutno počítat s úpravou těchto 
zemin vápnem nebo jejich výměnou. 
 
 
5.3 Hydrologické poměry 
 

V prostoru zastávky Nemocnice – Bohunice se nevyskytuje žádný vodní tok. 
 
5.4 Ochranná pásma 
 

Nebyla zjišťována. 
 
 
5.5 Urbanistická charakteristika území 
 
 Na území, které dopravně obsluhuje zastávka Nemocnice – Bohunice,           
se vyskytují budovy a instituce s velmi vysokou četností osob. Mezi tyto budovy        
a instituce patří především Nemocnice Bohunice, Kampus Masarykovy univerzity, 
Moravský zemský archiv, OC Campus Square a Campus office park.  
 

 Přiléhající budovy a instituce obsluhované zastávkou Nemocnice – Bohunice 
 Nemocnice Bohunice - 4134 zaměstnanců 

      - 1262 lůžek 
      - 2500 osob  (pacienti, návštěvy, doprovod)  

 Masarykova univerzita - 5810 osob 
 Moravský zemský archiv - 300 osob 
 OC Campus Square - 2500 osob 

 Celkem    16506 osob 
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6. Základní charakteristiky stavby 
 

Tímto návrhem je navázáno na dopravně technickou studii provedenou 
společností Kolejconsult, spol.s.r.o. pro Magistrát města Brna, Odbor územního 
plánování, a to jak ve směrovém řešení, tak i ve výškovém řešení. Podrobný popis 
stavby je tedy uváděn až od staničení km 0,600 00 tramvajové trati. 
 
 
6.1 Tramvajová trať 
 
 Tramvajová zastávka bude konečná úvraťová stanice trati. Je zde navrženo 
poloostrovní nástupiště, dvě dopravní koleje (č.1 a 2) určeny pro nástup a výstup 
cestujících a dvě odstavné koleje (č.3 a 4) délky 40m určeny pro odstavená vozidla. 
Rychlosti na všech kolejích v zastávce jsou 15km/h. 
 Mezi koleje 1 a 2 bude vloženo poloostrovní nástupiště s výškou nástupní 
hrany 0,20m nad TK. 
 
 
směrové poměry 
 
Kolej č. 1 
 
Staničení [km]   popis 
 
0,400 000 – 0,600 000  přímá dl. 200m 
0,600 000    začátek popisovaného úseku 
0,600 000 – 0,622 743  přímá dl. 22,743m 
ZV 0,622 743 – KV 0,629 783 výhybka č.1 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,P,l,b 
0,629 783 – 0,642 591  přímá dl. 12,808m 
KV 0,642 591 – ZV 0,649 631 výhybka č.3 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,p,b 
0,649 631 – 0,761 765  přímá dl. 112,134m 
KV 0,761 765 – ZV 0,768 805 výhybka č. 9 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,p,b 
0,768 805 – 0,804 783  přímá dl. 35,975m 
0,804 783    KÚ – konec úseku 
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Kolej č. 2 
 
Staničení [km]   popis 
 
0,400 000 – 0,600 000  přímá dl. 200m 
0,600 000    začátek popisovaného úseku 
0,600 000 – 0,622 743  přímá dl. 22,743m 
ZV 0,622 743 – KV 0,629 783 výhybka č.2 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,p,b 
0,629 783 – 0,642 591  přímá dl. 12,808m 
KV 0,642 591 – ZV 0,649 631 výhybka č.4 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,l,b 
0,649 631 – 0,662 562  pravostranný oblouk, R=30m, D=0mm, I=89mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=6,997m 
0,662 562 – 0,678 146  levostranný oblouk, R=30m, D=0mm, I=89mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=8,403m 
0,678 146 – 0,761 765  přímá dl. 83,619m 
KV 0,761 765 – ZV 0,768 805 výhybka č. 10 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,P,l,b 
0,768 805 – 0,804 783  přímá dl. 35,975m 
0,804 783    KÚ – konec úseku 
 
 
Kolej č. 3 
 
Staničení [km]   popis 
 
0,676 519    konec výtažné koleje 
0,676 519 – 0,716 519  přímá dl. 40m 
ZV 0,716 519 – KV 0,723 559 výhybka č.5 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,P,l,b 
0,723 559 – 0,739 186  přímá dl. 15,627m 
KV 0,739 186 – ZV 0,746 226 výhybka č.7 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,P,p,b 
0,746 226 – 0,754 045  levostranný oblouk, R12=32m, D=0mm, I=83mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=4,032m 
0,754 045 – 0,761 765  pravostranný oblouk, R13=32m, D=0mm, I=83mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=4,032m 
KV 0,761 765 – ZV 0,768 805 výhybka č. 9 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,p,b 
0,768 805    výměnový styk výhybky č. 9 
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Kolej č. 4 
 
Staničení [km]   popis 
 
0,676 519    konec výtažné koleje 
0,676 519 – 0,716 519  přímá dl. 40m 
ZV 0,716 519 – KV 0,723 559 výhybka č.6 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,p,b 
0,723 559 – 0,739 186  přímá dl. 15,627m 
KV 0,739 186 – ZV 0,746 226 výhybka č.8 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,L,l,b 
0,746 226 – 0,754 045  pravostranný oblouk, R11=32m, D=0mm, I=83mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=4,032m 
0,754 045 – 0,761 765  levostranný oblouk, R14=32m, D=0mm, I=83mm 
     n=10,00V, Lk=0,00m, T=4,032m 
KV 0,761 765 – ZV 0,768 805 výhybka č. 10 JNT2-5°02‘19‘‘ – 50,P,l,b 
0,768 805    výměnový styk výhybky č. 10 
 
 
Celkem je ve stanici položeno 10 nových výhybek, ty jsou blíže popsány v tab. A3. 
 
Tabulka A3: Tabulka výhybek 

číslo druh svršek úhel poloměr směr př pr staničení [km] 

1 J NT2 5°02’19‘‘ 50 P l b ZV1 0,622 743 

2 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L p b ZV2 0,622 743 

3 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L p b ZV3 0,649 631 

4 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L l b ZV4 0,649 631 

5 J NT2 5°02’19‘‘ 50 P l b ZV5 0,716 519 

6 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L p b ZV6 0,716 519 

7 J NT2 5°02’19‘‘ 50 P p b ZV7 0,746 226 

8 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L l b ZV8 0,746 226 

9 J NT2 5°02’19‘‘ 50 L l b ZV9 0,768 805 

10 J NT2 5°02’19‘‘ 50 P l b ZV10 0,768 805 
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sklonové poměry 
 
Výškový systém B.p.v. 
Výšky nivelety vztaženy k temeni kolejnice. 
 
Kolej č.1: 
 
 Staničení [km]   popis 
 
 0,400 000    ZÚ, výška nivelety TK 276,600 m.n.m. 
 0,400 000 – 0,495 465  stoupá 56,53 ‰  
 0,495 465    VO, výška nivelety TK 282,000 m.n.m. 
      Rv=2000m, tz=56,529m, yv=0,799m 
 0,495 465 – 0,664 986  vodorovná 0,00‰  
 0,664 986    VO, výška niveleta TK 282,000 m.n.m. 
      Rv=2000m, tz=9,998m, yv=0,025m 
 0,664 986 – 0,770 000  klesá 10,00 ‰  
 0,770 000    VO, výška nivelety TK 280,950 m.n.m. 
      Rv=2000m, tz=9,998m, yv=0,025m 
 0,770 000 – 0,804 783  vodorovná 0,00 ‰  
 0,804 783    KÚ, výška nivelety TK 280,950 m.n.m. 
 
Koleje č. 2,3,4 mají na příčných řezech stejnou výšku jako kolej č.1. 
 
 
skladba tramvajové trati 
 

kolej 1,2: 
  kolejnice     NT 2 
  upevnění    PA hmoždinky 
  pražec    TB-92 
  štěrk na podbití   Š 16/32, tl. min 80mm 
  štěrkodrť    ŠD 0/32, tl. min 200mm 
  výztužná geotextilie   pevnost 30 kN/m 
  štěrkodrť    ŠD 0/63, tl. min 100mm 
 
 
kolej 3,4: 
  kolejnice    NT 2 
  svěrka     ŽS4 
  podkladnice    R4 pl 
  pražec    SB 6 DP 
  štěrk na podbití   Š 16/32, tl. min 80mm 
  štěrkodrť    ŠD 0/32, tl. min 200mm 
  výztužná geotextilie   pevnost 30 kN/m 
  štěrkodrť    ŠD 0/63, tl. min 100mm 
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 Zemní pláň bude vyspádována a odvodněna do trativodů uvnitř tělesa 
železničního spodku pod sklonem 5,0%. K odvodnění zemní pláně pod kolejí č. 1 
bude využit podélný trativod zřízený u komunikace Netroufalky, zemní pláň pod 
kolejemi 2,3 a 4 bude odvodněna trativodem umístěným mezi kolejemi č. 2 a 4. 
Trativody budou zaústěny do dešťové kanalizace. 
 
 
6.2 Komunikace Netroufalky, vjezd do zastávky Nemocnice – Bohunice 
 
 Komunikace Netroufalky je navržena v přímém směru, je zvoleno pracovní 
staničení této komunikace s počátkem v bodě křížení s komunikací Labská 
staničením km 0,000 00, tento bod je dle staničení tramvajové trati v km 0,412 704. 
Navrhovaná trasa komunikace je podrobněji popsána od staničení km 0,600 00 
tramvajové trati. Ve staničení km 0,0382 99 dojde k úpravě stávajícího vjezdu na 
parkoviště k budovám Campus office parku a v km 0,413 15 bude zbudován nový 
vjezd do zastávky Nemocnice – Bohunice. 
 
 
směrové řešení 

Komunikace Netroufalky je vedena v přímé v délce 430m, kdy ve staničení km 
0,430 00 je napojena na stávající komunikaci. 
 
směrové prvky komunikace Netroufalky: 

staničení  označení  prvek     délka 
0,000 00  ZÚ   přímá     430m 
0,430 00  KÚ   konec úseku 
 

 

výškové řešení 
 
 Výškově je komunikace vedena podle tramvajové trati s plynulým napojením 
na niveletu stávající komunikace v km 0,430 00. 
 
 
příčné uspořádání 
 
 Příčné uspořádání v návrhu je v návaznosti na podklady pro územní plánování 
statutárního města Brna. Šířkově je komunikace uzpůsobena pro realizaci 
odbočovacích pruhů v návaznosti na další výstavbu v plochách mezi komunikacemi 
Labská a Jihlavská. Po levé straně ve směru staničení je navržena komunikace pro 
chodce a cyklostezka. 
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 komunikace Netroufalky 

 jízdní pruh   2 x 3,25m 

 odvodňovací proužek  2 x 0,50m(součástí je vodící proužek 0,25m) 

 dělící ostrůvek         2,50m 

 jízdní pruh   2 x 3,25m 

 odvodňovací proužek  2 x 0,50m(součástí je vodící proužek 0,25m) 
  celkem       17,50m 
 
 - sklon vozovky je střechovitý s osou v dělícím ostrůvku 
 - komunikace je vedena v obrubách v celé délce úpravy 
   – obrubník silniční CSB H25 100/15/25 
 
 
skladba vozovky 
 
 konstrukce vozovky dle TP 170 je (D1-N-2-IV-PIII) 

 asfaltový beton – obrusná vrstva  ACO 11 +  40mm 

 asfaltový beton – podkladní vrstva  ACP 16 +  110mm 

 štěrkodrť frakce 0/32    ŠD 0/32  150mm 

 štěrkodrť frakce 0/64    ŠD 0/64    min. 150mm 
CELKEM:        450MM 

 
  Edef,2 na vrstvě štěrkodrtí = 100 MPa 
  Edef,2 na zemní pláni = 45 MPa 
 

Skladba vozovky ve vjezdech jak k parkovišti, tak do zastávky Nemocnice – 
Bohunice je stejná jako u komunikace Netroufalky. 
 
konstrukce dělících ostrůvků 
 
 -  ve středech dělících ostrůvků je zeleň 

- konstrukce ostrůvku v přechodu pro chodce je stejná jako konstrukce 
chodníků 

 
odvodnění 
 
 Odvodnění tělesa komunikace je zajištěno drenáží DN 200 ústící do uličních 
vpustí. 
 Odvedení povrchových vod z komunikace je zajištěno podélným a příčným 
sklonem komunikace, voda je svedena do uličních vpustí, které jsou napojeny na 
dešťovou kanalizaci. 

Návrh a provedení nové dešťové kanalizace není součástí tohoto návrhu, 
provedení uličních vpustí bude určeno na základě rozhodnutí o vhodném napojení na 
stávající kanalizaci. 
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6.3 Komunikace pro příjezd k parkovacím plochám Nemocnice Bohunice 
 
 Směrově i výškově je komunikace vedena podle směru a nivelety stávajícího 
nástupiště. Výška obrubníku nad komunikací je 0,12m.  
 
 
příčné uspořádání 
 

V případě, že bude komunikace využívána jako komunikace obsluhující 
parkovací dům Nemocnice Bohunice, tak je navrženo toto příčné uspořádání: 
 
 místní komunikace MO2a 7,0/50 

 jízdní pruh   2 x 3,00m 

 odvodňovací proužek  2 x 0,50m(součástí je vodící proužek 0,25m) 
  celkem         7,00m 
 
 - sklon vozovky je střechovitý 
 - komunikace je vedena v obrubách v celé délce úpravy 
   – obrubník silniční CSB H25 100/15/25 
 

V případě, že bude komunikace využívána pouze jako komunikace obsluhující 
parkovací pluchu u Nemocnice Bohunice, tak je navrženo toto příčné uspořádání: 
 
 místní komunikace MO2 6,0/30 

 jízdní pruh   2 x 2,75m 

 vodící proužek   2 x 0,25m 
  celkem         6,00m 
 
 - sklon vozovky je střechovitý 
 - komunikace je vedena v obrubách v celé délce úpravy 
   – obrubník silniční CSB H25 100/15/25 
 
skladba vozovky 
 
 konstrukce vozovky dle TP 170 je (D1-N-2-V-PIII) 
 

 asfaltový beton – obrusná vrstva  ACO 11 +  40mm 

 asfaltový beton – podkladní vrstva  ACP 16 +  70mm 

 štěrkodrť frakce 0/32    ŠD 0/32  150mm 

 štěrkodrť frakce 0/64    ŠD 0/64    min. 150mm 
CELKEM:        410mm 

 
  Edef,2 na vrstvě štěrkodrtí = 100 MPa 
  Edef,2 na zemní pláni = 45 MPa 



01 Průvodní zpráva 
Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 
                                                                                                                                                                              

15 

odvodnění 
 
 Odvodnění tělesa komunikace je zajištěno drenáží DN 200 ústící do uličních 
vpustí. 
 Odvedení povrchových vod z komunikace je zajištěno podélným a příčným 
sklonem komunikace, voda je svedena do uličních vpustí, které jsou napojeny na 
dešťovou kanalizaci. 

Návrh a provedení nové dešťové kanalizace není součástí tohoto návrhu, 
provedení uličních vpustí bude určeno na základě rozhodnutí o vhodném napojení na 
stávající kanalizaci. 
 
 
6.4 Komunikace pro pěší, cyklostezka, přechody pro chodce 
 
 Komunikace pro pěší na levé straně komunikace je navržena v šířce 2,85m.   
U přechodů pro chodce a míst pro přecházení jsou navrženy prvky a úpravy pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. U přechodů pro chodce jsou 
navrženy varovné pásy šířky 0,4m a signální pásy šířky 0,8m. U míst pro přecházení 
jsou navrženy varovné pásy šířky 0,4m a signální pásy šířky 0,8m s odstupem 0,4m 
od varovného pásu. Je zabezpečena dostupnost míst určených k občanské 
vybavenosti, veřejných WC, zastávek VHD i nástupiště tramvajové zastávky. Návrh 
zajišťuje bezpečný a plynulý pohyb chodců a jejich bezpečné přecházení komunikací 
v zájmové lokalitě. 
 
 Cyklostezka vedená po levé straně komunikace navazuje svými rozměry 3,5m 
na cyklostezku podél budov OC Campus Square a Campus office parku vedle 
chodníku. Cyklostezka je od chodníku oddělena chodníkovým obrubníkem                 
a varovným pásem o šířce 0,4m. 
 
konstrukce chodníku 
 
 - zámková betonová dlažba tl. 60mm            60mm 
 - štěrkopísek fr. 4/8               50mm 
 - štěrkodrť fr. 0/32             100mm 
 - štěrkodrť fr. 0/64     min. 150mm 
   CELKEM:              360mm 
 
 - obrubník chodníkový CSB T10 100/10/25 
 
konstrukce cyklostezky 
 
 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO11           50mm 
 - recyklovaný materiál              50mm 
 - štěrkodrť fr. 0/32             100mm 
 - štěrkodrť fr. 0/64     min. 150mm 
   CELKEM:              350mm 
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6.5 Zastávky VHD 
 
 Zastávka pro autobusy a trolejbusy je zachována v původním místě, ale oproti 
původnímu stavu je zkrácena nástupní hrana na 48m. Šířky nástupišť jsou 
zachovány v původních rozměrech a to 6m. Nástupiště na pravé straně přechází do 
nástupiště z prostoru, který slouží pro rozptyl cestujících a pěších je zde zřízeno 
zábradlí o délce 86m pro zabránění vstupu chodců do nově navržené komunikace. 
Je zde zajištěn bezbariérový přístup na obě nástupiště, jsou zde navržena opatření 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, úprava nástupiště zajišťuje 
jejich pohodlný a bezpečný nástup do vozidel VHD. 
 
konstrukce zastávky a nástupiště 

- konstrukce zastávky je ponechána původní 
 - konstrukce nástupiště je také zachována původní 

- nástupištní hrana je opticky zvýrazněna reliéfní barevnou betonovou dlažbou 
(stávající stav) 

 
 Nástupiště tramvajové trati je délky 37m a začíná ve staničení km 0,768 805 
tramvajové trati. V čele nástupiště je zřízeno zábradlí pro zabránění vstupu 
nepovolaných osob do kolejiště, na nástupišti jsou provedeny úpravy pro osoby         
s omezenou schopností pohybu a orientace, úprava nástupiště zajišťuje jejich 
pohodlný a bezpečný nástup do vozidel VHD. Nástupiště je šířky 9,3m a je 
spádováno sklonem 2% do středu nástupiště odkud je srážková voda odvedena 
mikroštěrbinovou odvodňovací troubou do kanalizace. Na nástupišti jsou zřízeny 3 
oboustranné přístřešky pro cestující o rozměrech 7,00x3,40m. 
 
konstrukce nástupiště 
 
 - zámková betonová dlažba tl. 60mm            60mm 
 - štěrkopísek fr. 4/8               50mm 
 - štěrkodrť fr. 0/32             100mm 
 - štěrkodrť fr. 0/64     min. 150mm 
   CELKEM:              360mm 
 
 - obrubník silniční CSB H30 100/15/30 
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6.6 Ostatní objekty 
 
6.6.1. Mostní objekty 
 
 Mezi ostatní konstrukce jsou zařazeny mosty, které musí být zřízeny pro 
převedení komunikace Jihlavská a její přípojné větve. Mosty budou dva a budou 
deskotrámové z předpjatého betonu. Návrh mostů je nad rámec této práce, proto 
nejsou řešeny. Je zde zahrnuta pouze finanční rezerva v příloze 09 Hrubý výkaz 
výměr s propočtem finančních nákladů, protože výstavba těchto mostů je nezbytná 
pro realizaci návrhu přestupního uzlu Nemocnice - Bohunice v této podobě. 
 
6.6.2.a Budova měnírny 
 
 Budova měnírny o rozměrech 10,00x30,00m je umístěna do prostoru mezi 
tramvajovou trať a parkovací plochy areálu Nemocnice Bohunice. Přístup k měnírně 
je zajištěn právě z parkovacích ploch. 
 
6.6.2.b Budova DPMB 
 

Budova DPMB o rozměrech 10,00x40,00m slouží z jedné části jako zázemí 
pro zaměstnance DPMB a z druhé části jako veřejné WC a prodejní místo. Tato 
budova je taktéž umístěna mezi tramvajovou trať a mezi parkovací plochu 
Nemocnice Bohunice. Mezi budovami měnírny a budovou DPMB je prostor zeleně.  

 
Finanční náklady nejsou zahnuty v příloze 09 Hrubý výkaz výměr s propočtem 

finančních nákladů, protože nejsou nezbytně nutné pro realizaci návrhu přestupního 
uzlu Nemocnice – Bohunice. 
 
 
6.7 Demolice 
 
 Bude provedeno kompletní rozebrání vrstev komunikace Netroufalky              
od vjezdu na parkoviště k budovám Campus office parku po křižovatku s komunikací 
Jihlavská. Dále bude zrušeno násypové těleso, jehož zrušení souvisí s výstavbou 
mostů převádějící komunikaci Jihlavskou a její přípojnou větev. 
 Taktéž je třeba rozebrat dělící ostrůvek na komunikaci Netroufalky a také 
komunikace stávajícího vjezdu/výjezdu ze zastávky Nemocnice – Bohunice a části 
komunikace přivádějící dopravu z tohoto vjezdu k parkovacím plochám u Nemocnice 
Bohunice. 
 Dále se rozebere část nástupiště na levé straně zastavovací plochy pro 
vozidla VHD, komunikace pro pěší a obruby ohraničující prostor zeleně mezi 
zastávkou Nemocnice – Bohunice a komunikací Netroufalky a část chodníku 
spojující nástupiště na pravé straně s chodníkem k budovám Masarykovy univerzity. 
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6.8 Bilance základních výměr a náklady 
 

Bilance základních výměr a jejich náklady jsou zpracovány v samostatné 
příloze: 

 Část D - 09 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů. 
 
 
6.9 Realizace stavby 
 
 Doporučuji provedení stavby rozdělit na několik etap. 
 
 V první etapě bude zrealizována komunikace obsluhující parkovací plochy       
u Nemocnice Bohunice. Bude provedena úprava nástupiště na straně u budov 
Masarykovy univerzity a zrealizován přechod pro chodce v této části. 
 
 Ve druhé etapě bude provedeno částečné zúžení středového ostrůvku             
a rozšíření komunikace Netroufalky v tomto místě a částečné zrušení ostrůvku. Bude 
provedeno zkrácení nástupní hrany u levého nástupiště na 48m a bude zrealizován 
nový vjezd do zastávky VHD Nemocnice – Bohunice. 
 
 Ve třetí etapě bude provedena kompletní demolice napojení komunikace 
Netroufalky na komunikaci Jihlavskou (provoz na zastávce Nemocnice – Bohunice    
a přístup k parkovacím plochám u nemocnice je zajištěn), budou zrealizovány mosty 
pro převedení komunikace Jihlavská a její přípojné větve. 
 

Ve čtvrté etapě bude postavena komunikace Netroufalky s přiléhajícím 
jednostranným chodníkem a cyklostezkou, která bude niveletou napojena na niveletu 
stávající komunikace u vjezdu na zastávku VHD Nemocnice – Bohunice. Poté bude 
zrealizována tramvajová trať. 
 
 V páté etapě proběhne realizace nástupiště tramvajové trati a přilehlé 
chodníkové plochy pro cestující a pro chodce spojující stávající pravé nástupiště        
a nástupiště tramvajové trati, úpravy přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 
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7. Přehled dotčených parcel 
 
 Níže uvádím parcely, kterých se návrh dotýká. Většina z nich je bez omezení 
vlastnického práva. V tabulce A4 jsou uvedeny parcely s omezením vlastnických 
práv. 
 
Tabulka A4: Parcely s omezením vlastnického práva 

Číslo parcely Omezení vlastnického práva 

1681/2 Věcné břemeno (podle listiny) 

1681/7 Věcné břemeno (podle listiny) 

1681/8 Zástavní právo smluvní 

1681/35 Věcné břemeno (podle listiny) 

1678/12 Věcné břemeno (podle listiny) 

1678/55 Věcné břemeno (podle listiny) 

1678/186 Věcné břemeno (podle listiny) 

1684/21 Věcné břemeno (podle listiny) 

 
Parcely, kterých se dotýká úprava dopravního uzlu Nemocnice – Bohunice 
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Parcely, kterých se dotýká realizace úseku komunikace a tramvajové trati mezi 
křížením s komunikacemi Labská a Jihlavská 
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Parcely, kterých se dotýká realizace úseku komunikace a tramvajové trati v křížení 
s komunikací Jihlavská 
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8. Fotodokumentace 
 

Pro zdokumentování současného stavu byl prostor zachycen na několika 
fotografiích z pěti stanovišť. 

 
 

Popis jednotlivých stanovišť: 
 
Stanoviště číslo 1 

Vjezd na parkoviště k areálu 
Campus office park 

 
Stanoviště číslo 2 
 Vjezd pod budovu 

OC Campus Square 
 
Stanoviště číslo 3 
 Nadchod nad komunikací Netroufalky 

mezi OC Campus Square 
a budovami MU 

 
Stanoviště číslo 4 

Začátek nástupiště zastávky 
Nemocnice - Bohunice 

 
Stanoviště číslo 5 

Střed nástupiště zastávky Nemocnice - Bohunice 
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Stanoviště číslo 1 
 

 
Obr. 1 Napojení komunikace Netroufalky na komunikaci Jihlavská 

 

 
Obr. 2 Vjezd a výjezd ze zastávky Nemocnice – Bohunice a z parkoviště Nemocnice Bohunice 
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Obr. 3 pohled na obě nástupiště zastávky Nemocnice - Bohunice 

 

 
Obr. 4 Komunikace Netroufalky i s chodníkem a s cyklostezkou 

 
 



01 Průvodní zpráva 
Terminál VHD Nemocnice – Bohunice v Brně s úvraťovou konečnou stanicí tramvaje 
                                                                                                                                                                              

29 

Stanoviště číslo 2 
 

 
Obr. 5 Vjezd/výjezd ze zastávky Nemocnice – Bohunice i s napojením účelové komunikace 

areálu MU 

 
Stanoviště číslo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6 Pohled na komunikaci Netroufalky 
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Obr. 7 Pohled na zastávku Nemocnice - Bohunice 

 
Stanoviště číslo 4 

 
Obr. 8 Výjezd ze zastávky Nemocnice – Bohunice směrem k podjezdu pod budovou 
          OC Campus Square 
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Stanoviště číslo 5 
 

 
Obr. 9 Pohled na výjezd ze zastávky, na nástupiště a povrch vozovky v zastávce 

 

 
Obr 10 Pohled na výjezd ze zastávky, na nástupiště a povrch vozovky v zastávce 
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