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Studie prodloužení tramvajové trati do městské části Brno-Lesná FAST VUT BRNO 

  Bc. Daniela Pěknicová 

Abstrakt: 

Práce je zaměřena na návrh řešení prodloužení tramvajové tratě linky č. 5 ve městě Brně, která je 

nyní ukončena obratištěm na zastávce Štefánikova čtvrť na ulici Merhautova v katastrálním území 

Černá Pole. Navrhovaná tramvajová trať vede v prostoru místních komunikací a končí nově 

navrženým obratištěm na ulici Okružní v katastrálním území Lesná. V rámci práce je navržena 

konstrukce tramvajového svršku, řešení okolních komunikací a možnost napojení na Halasovo 

náměstí. 

 Abstract: 

This master’s degree thesis is aiming to provide design solution within extension of tram line no.5 in 

the town of Brno,which nowadays ends by balloon loop at Štefánikova čtvrť stop at Merhautova street 

in Černá Pole district. Proposed tram line is designed in the limits of local urban roads and ends by 

newly designed balloon loop at Okružní street in Lesná district. Within the framework of this thesis new 

tram super structure is designed together with surrounding urban rous and connection to Halasova 

náměstí. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Studie prodlouţené tramvajové trati do městské části Brno-Lesná 

 

Druh stavby:  Dopravní 

Zadavatel:  Vysoké učení technické v Brně 

    Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

    Ústav ţelezničních konstrukcí a staveb 

Místo stavby:  Brno Černá Pole km 0,000 - 0,400 

    Brno Lesná km 0,400 – 2,805 

Katastrální území: Brno Černá Pole, 610771 

    Brno Lesná, 610887 

Okres:   Brno město (městská část Brno-sever) 

Kraj:   Jihomoravský 

Projektant:  Bc. Daniela Pěknicová 

1.2 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je navrhnout prodlouţení tramvajové tratě z konečné zastávky s obratištěm Štefánikova 

čtvrť v městské části Brno Černá Pole v profilu místní komunikace do zastávky Haškova v městské 

části Brno Lesná. Toto prodlouţení je zahrnuto v územním plánu města Brna. Zadání diplomové práce 

vzešlo z toho územního plánu.  

Prodlouţením tramvajové trati se předpokládá zrušení autobusové linky v tomto směru. S návrhem 

tramvajové trati jsou spojeny také úpravy místní komunikace, návrh tramvajových zastávek a 

odvodnění tramvajové trati. V rámci výstavby se uvaţuje také zřízení nového odvodnění tramvajové 

tratě.  

1.3 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE  

 3. Celková situace, Situace 1:500 

 4. Vytyčovací výkres 1:1000 

 5. Podélný profil 1:2000/200 

 6. Vzorové příčné řezy 1:50 
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1.4 PODKLADY 

Podkladem pro vypracování diplomové práce byly mapové podklady dodány Statutárním městem 

Brno, Obor městské informatiky, oddělení GIS se sídlem Kounicova 67 Brno. Podklady byly zapŧjčeny 

v digitální formě na CD disku se soubory obsahující výřez digitální mapy města Brna - hranice k.ú, 

stav KN, ÚMPS, měřené body, inţenýrské sítě, vyhlazené vrstevnice a to na části k.ú. Lesná, 

Husovice, Černé Pole a Obřany. 

2 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Začátek stavby je v oblasti stávajícího tramvajového obratiště v katastrálním území Brno Černá Pole 

na ulici Merhautova, kde je navrţeno napojení tramvajové linky č. 5. Trať je vedena po této 

komunikaci přes ţelezniční trať do katastrálního území Brno Lesná a dále ke křiţovatce, kde je 

navrţeno odbočení tramvajové tratě na ulici Okruţní pro moţnost napojení tramvajových linek č.9 a 11 

v místě Halasova náměstí. Samotné napojení na Halasovo náměstí není v řešení této diplomové 

práce. 

Následný úsek pokračuje od křiţovatky po celé délce ulice Seifertova ke křiţovatce Seifertova-

Okruţní-Dusíkova, kde trať odbočuje do ulice Okruţní a končí obratištěm ze stávající benzinkou v ulici 

Okruţní.  

3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Tramvajová trať je vedená ulicí Merhautovou, Seifertovou a Okruţní. Tramvajová trať je navrţena 

v tělese pozemní komunikace (sdruţené těleso). Směrové a sklonové poměry tramvajové trati jsou 

tedy určeny prostorovým uspořádáním těchto komunikací. Ukončení tramvajové trati je navrţeno 

obratištěm ve volném prostoru mezi ulicí Haškova a benzínovou čerpací stanicí.  

Začátek navrhované trati je na ulici Merhautova, u současné konečné zastávky (obratiště) tramvajové 

linky č. 5. V místě obratiště se nacházejí takézastávky pro autobusovou dopravu.  

Šířka ulice Merhautova je 14,00 m a jedná se o funkční skupinu B (sběrná komunikace), čtyřpruhovou 

směrově nerozdělenou komunikaci o šířce jednotlivých pruhŧ 3,25 m. Tento úsek se nachází v 

blízkosti zástavby s malým prostorem pro rozšíření a umístění zastávek. V prostoru ulice Merhautovy 

se nachází ostrŧvek pro autobusovou dopravu, který bude nutné zrušit z dŧvodu prodlouţení 

tramvajové tratě. Za ostrŧvkem v současné době následují v úseku 300 m koleje, které byly poloţeny 

v roce 1999, při výstavbě Husovického tunelu na brněnském Velkém městském okruhu. 
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Ulice Merhautova dále pokračuje přes světelně řízenou prŧsečnou křiţovatku, kde kříţí obsluţnou 

komunikaci Hořejší a nájezd na Velký městský brněnský okruh (déle VBO). Sběrná komunikace 

Merhautova je před křiţovatkou opatřena pruhem pro odbočení vlevo na městský okruh, který se 

nachází v prostoru vedení navrhované tramvajové tratě. 

       

 

Okamţitě za světelnou křiţovatkou se nachází silniční betonový most nad dvojkolejnou celostátní 

ţelezniční tratí Brno - Havlíčkŧv Brod. V prostoru mostu se nachází dvoupruhová směrově 

nerozdělená komunikace o celkové šířce 9,15 m. Na mostě se také nachází oboustranné chodníky 

o šířce 3,00 m.  

Za mostem se opět ulice Merhautova rozšiřuje na čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci 

o šířce jízdního pruhu 3,25 m a vytváří také prostor pro autobusové zastávky v obou směrech, které 

zastavují v jízdním pruhu. Mezi zastávkami je zřízen přechod pro chodce se středovým ostrŧvkem. 

Zastávky i přechod bude nutné při prodlouţení tramvajové tratě přesunout. Za zastávkami se do 

Obr 1 Stávající zastávkový ostrůvek pro BUS v místě 

navrhované tramvajové tratě 

Obr 2 Položené koleje v úseku 300 m nad Husovickým 

tunelem 

Obr 3 Světelně řízená křižovatka Merhautova-Hořejší-

VBO z pohledu od mostu 

Obr 4 Světelně řízená křižovatka Merhautova-Hořejší-

VBO pohled na vjezd z VBO 
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prostoru ulice Merhautova zprava napojuje obsluţná komunikace Studená pomocí stykové křiţovatky 

s ostrŧvkem. Celý tento úsek v délce cca 120 m se nachází ve směrovém oblouku o poloměru 

cca 140 m. 

       

 

Na konci ulice Merhautova se nachází rozsáhlá křiţovatka tvaru okruţní křiţovatky se samostatnými 

prŧběţnými pásy, ale provozně je řešená jako křiţovatka bez přednosti na okruhu.  Křiţovatka spojuje 

sběrné komunikace Merhautova-Okruţní-Seifertova. V oblasti křiţovatky je navrţeno odbočení tratě 

do všech větví. Hlavní vedení tratě je po ulici Seifertova. 

       

 

Obr 5 Silniční most přes železniční trať Obr 6 Pohled na umístění zastávek před silničním 

mostem 

Obr 7 Křižovatka Merhautova-Okružní-Seifertova řešení 

provozu  (Zdroj: http://mapy.cz) 

 

Obr 8 Křižovatka Merhautova-Okružní-Seifertova 

letecký pohled (Zdroj: http://mapy.cz) 
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Ulice Seifertova je silnice funkční skupiny B (sběrná komunikace) se čtyřmi směrově nerozdělenými 

jízdními pruhy o šířce jednotlivých jízdních pruhŧ 3,25 m. Ulice Seifertova je dlouhá cca 1 350 m 

a nacházejí se na ni čtyři autobusové zastávky (Heleny Malířové, Arbesova, Blaţkova, Brechtova), 

kde autobus stoji v jízdním pruhu. V blízkosti zastávek jsou zřízeny přechody pro chodce se středním 

dělícím ostrŧvkem. Přibliţně v polovině silnice Seifertovy se nachází pátý přechod pro chodce, který 

není opatřen středovým ostrŧvkem.  

Po levé straně ulice Seifertovy se nachází pruh zeleně o šířce 6,00 m, který odděluje silniční 

komunikaci od komunikace pro chodce. Po pravé straně jsou zřízeny chodníky pouze v místech 

zastávek.  

       

 

Na konci ulice Seifertova se nachází křiţovatka tvaru T Seifertova-Okruţní-Dusíkova. Hlavní směr je 

z ulice Seifertovy do Dusíkova, která dále pokračuje jako dvoupruhová směrově nerozdělená obsluţná 

komunikace do městské části Brno Soběšice.  

Obr 9 Pohled na křižovatku Merhautova-Okružní-

Seifertova z ulice Merhautova 

Obr 10 Pohled na křižovatku Merhautova-Okružní-

Seifertova z ulice Seifertova. 

Obr 11 Zastávka Arbesova na ulici Seifertova Obr 12 Zastávka Blažkova na ulici Seifertova 



Studie prodloužení tramvajové trati do městské části Brno-Lesná 
Prŧvodní a technická zpráva 

Bc. Daniela Pěknicová 

 

9 / 32 
 

       

 

Navrhovaná trať je vedena po místní komunikaci Okruţní, která je dvoupruhová směrově nerozdělená 

o šířce jízdního pruhu 5,00 m. Na komunikaci se nachází čtyři přechody pro chodce se středním 

dělícím ostrŧvkem a to u autobusového stanoviště Haškova. Trať bude ukončena po 420 m od 

křiţovatky Seifertova-Okruţní-Dusíkovaobratištěm v prostoru před čerpací stanici EuroOil na ulici 

Okruţní. 

       

 

  

Obr 13 Křižovatka Seifertova-Okružní-Dusíkova pohled 

na komunikaci Okružní 

Obr 14 Křižovatka Seifertova-Okružní-Dusíkova pohled 

na komunikaci Seifertova 

Obr 15 Ulice Okružní s autobusovým stanovištěm a 

přechody pro chodce 

Obr 16 Prostor za čerpací stanicí pro zřízení 

tramvajového obratiště 
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4 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY VYBRANÉ VARIANTY 

4.1 TRAMVAJOVÁ TRAŤ 

Veškeré staničení je uváděno ke koleji č. 1. 

Tramvajová trať začíná napojením na stávající tramvajové obratiště linky č.5 v ulici Merhautova. Návrh 

počítá se zachováním obratiště, proto byly navrţeny výhybky JNT1-5°19´02´´-50 pro moţnost dalšího 

uţívání. Trať vede středem komunikace po staničení km 0,352 663, kde v místě světelně řízené 

křiţovatky dochází pomocí kolejového S o poloměru 200 m k přesunutí tratě na levou stranu 

komunikace ve směru staničení.  

Trať je vedena po levé straně, aby byl uvolněn jeden jízdní pruh pro silniční vozidla v místě silničního 

betonového mostu v km 0,402 222 - 0,437 943 o délce 36 m. Z druhé strany bude silniční doprava 

vedena po kolejích.  

Po překonání mostu se opět trať vrací do středu komunikace a je vedena levostranným obloukem 

ke křiţovatce Merhautova-Okruţní-Seifertova, která je z dŧvodu bezpečnosti a přehlednosti navrţena 

ve tvaru stykové křiţovatky se samostatnými prŧběţnými pásy. Křiţovatka je řízena světelnou 

signalizací a hlavní komunikace je vedena ve směru ulice Merhautova a Seifertova. V oblasti 

křiţovatky je navrţen kolejový trojúhelník pro připojení tratě na linku č. 9 a 11 u Halasova náměstí. 

Tramvajová trať překonává křiţovatku pravostranným obloukem o poloměru 150,00 m. Pro odbočení 

tratě na ulici Okruţní jsou navrţeny výhybky JNT1-5°19´02´´-50 s navazujícím oblouky o poloměrech 

50,00 m. 

Trať dále pokračuje od km 0,727 258 středem ulice Seifertovy, která se ve svém prŧběhu jemně stáčí 

do leva. V tomto úseky jsou navrţeny ve vedení tramvajové tratě oblouky velkých poloměrŧ 

(> 1000,00 m).  

V km 2,087 020 je pomocí oblouku o poloměru 25,00 m vedena tramvajová trať do ulice Okruţní. 

Křiţovatka Seifertova-Okruţní-Dusíkova je navrţena jako styková křiţovatky se světelnou signalizací 

a to z dŧvodu vedení tramvajové tratě na vedlejší komunikaci.  

Tramvajová trať je ukončena obratištěm v km 2,805 131. Obratiště je navrţeno o poloměru 20,00 m 

s jednou předjízdnou kolejí o délce 119,60 m. 
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4.1.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č.1 

V koleji č.1 leţí 18 směrových obloukŧ. Oblouky č. 16, 17 a 18 leţí v obratišti na konci úseku. Rychlost 

se v prŧběhu tratě mění, minimální rychlost je 10 km/h v místě obratiště.  Směrové poměry dovolí v 

celém úseku ulice Seifertova návrhovou rychlost 50 km/h. 

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ1 0,000 000  začátek úpravy navázání na stávající tramvajovou trať 

 0,000 000 - 0,005 000  přímá dl. 5,000 m  

ZV1 0,005 000 - 0,009 700 KV1 výhybka č. 1 JNT2-5°19´02´´ - 50,P,p,b; přímá větev 

 0,009 700 - 0,013 193  přímá dl. 3,493 m  

ZO1 0,013 193 - 0,033 674 KO1 
pravostranný oblouk 

R = 1000 m 

V= 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; as = 1,3039 g; 

do = 20,482 m 

 0,033 674 - 0,098 020  přímá dl. 64,346 m  

ZO2 0,098 020 - 0,126 764 KO2 
pravostranný oblouk 

R = 1000 m 

V= 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; as = 1,8299 g; 

do = 28,744 m 

 0,126 764 - 0,185 518  přímá dl. 58,754 m  

ZO3 0,185 518 - 0,254 592 KO3 
pravostranný oblouk 

R = 2000 m 

V= 50 km/h; D = 0 mm; I = 15 mm; as = 2,1987 g; 

do = 69,074 m 

 0,254 592 - 0,355 946  přímá dl. 101,354 m  

ZO4 0,355946 - 0,377 915 KO4 
levostranný oblouk  
R = 200 m 

V= 40 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 6,9930 g; 

do = 21,969 m 

ZO5 0,377 915 - 0,400 252 KO5 
pravostranný oblouk 

R = 200 m 

V= 40 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 7,1100 g; 

do = 22,337 m 

 0,400 252 - 0,463 021  přímá dl. 62,769 m  

ZO6 0,463 021 - 0,488 295 KO6 
levostranný oblouk  
R = 55 m 

V= 20 km/h; D = 0 mm; I = 86 mm; as = 29,2545 g; 

do = 25,274 m 

 0,488 295 - 0,496 359  přímá dl. 8,064 m  

ZO7 0,496 359 - 0,560 692 KO7 
levostranný oblouk  
R = 140 m 

V= 30 km/h; D = 0 mm; I = 76 mm; as = 29,2541g; 

do = 64,333 m 

 0,560 692 - 0,595 805  přímá dl. 35,113 m  

ZV3 0,595 805 - 0,600 505 KV3 výhybka č. 3 JNT1-5°19´02´´- 50,L,p,b; přímá větev 

ZO8 0,600 505 - 0,722 600 KO8 
pravostranný oblouk 

R = 150 m 

V= 35 km/h; D = 0 mm; I = 97 mm; as = 51,8184 g; 

do = 122,094 m 

KV5 0,722 600 - 0,727 300 ZV5 výhybka č. 5 JNT1-5°19´02´´- 50,P,l,b;přímá větev 

 0,727 300 - 0,847 340  přímá dl. 120,040 m  

ZO9 0,847 340 - 0,862 669 KO9 pravostranný oblouk V= 50 km/h; D = 0 mm; I = 12 mm; as = 0,3904 g; 
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R = 2500 m do = 15,329 m 

ZO10 0,862 669 - 0,884 475 KO10 
levostranný oblouk  
R = 2500 m 

v = 50 km/h; D = 0 mm; I = 12 mm; as = 0,5553 g; 

do = 21,806 m 

 0,884 475 - 1,065 168  přímá dl. 180,693 m  

ZO11 1,065 168 - 1,109 456 KO11 
levostranný oblouk 

R = 1000 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; as = 2,8194 g; 

do = 44,288 m 

 1,109 456 - 1,126 764  přímá dl. 17,307 m  

ZO12 1,126 764 - 1,537 265 KO12 
levostranný oblouk 

R = 1150 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 26 mm; as = 22,7246 g; 

do = 410,501 m 

ZO13 1,537 265 - 1,934 799 KO13 
levostranný oblouk 

R = 1271,26 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 24 mm; as = 19,9077 g; 

do = 397,534 m 

 1,934 799 - 2,087 061  přímá dl. 152,262 m  

ZO14 2,087 061 - 2,124 376  
levostranný oblouk 

R = 25 m 

V = 14 km/h; D = 0 mm; I = 93 mm; as = 95,0219g; 

do = 37,315 m 

 2,124 376 - 2,526 366  přímá dl. 401,990 m   

ZO15 2,526 366 - 2,543 960 KO15 

levostranný oblouk 

R = 50 m 

V = 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 22,4012 g; 

do = 17,594 m 

 2,543 960 - 2,567 517  přímá dl. 23,557 m  

ZV7 2,567 517 - 2,572 217 KV7 výhybka č. 7 JNT2-5°19´02´´-50,L,p,b; přímá větev 

 2,572 217 - 2,644 032  přímá dl. 71,815 m  

ZO16 2,644 032 - 2,684 354 KO16 
levostranný oblouk 

R = 20 m 

V = 10 km/h; D = 0 mm; I = 60 mm; as= 128,3495g; 

do = 40,322 m 

 2,684 354 - 2,687 177  přímá dl. 2,763 m  

KV8 2,687 177 - 2,691 817 ZV8 výhybka č. 8 JNT2-5°19´02´´-50,P,l,b; přímá větev 

ZO17 2,691 817 - 2,735 449 KO17 
levostranný oblouk 

R = 20 m 

V = 10 km/h; D = 0 mm; I = 60 mm; as= 139,8381g; 

do = 43,931 m 

 2,735 449 - 2,743 447  přímá dl. 7,698 m  

ZO18 2,743 447 - 2,797 001 KO18 
pravostranný oblouk 
R = 50 m 

V = 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 68,1879 g; 

do = 53,555 m 

 2,797 001 - 2,805 172  přímá dl. 8,171 m  

KÚ1 2,805 172  konec úpravy  

 

4.1.2 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č.2 

V koleji č.2 leţí 14 směrových obloukŧ. Oblouky č. 16, 17 a 18 leţí v obratišti na konci úseku. Rychlost 

se v prŧběhu tratě mění a minimální rychlost je 10 km/h v místě obratiště.  Směrové poměry dovolí v 

celém úseku ulice Seifertova návrhovou rychlost 50 km/h. Konec úseku koleje č. 2 je v bodě konce 

úseku koleje č. 1 a vytváří tak obratiště.  
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bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ2 0,065 390  začátek úpravy navázání na stávající tramvajovou trať 

 0,065 390 - 0,070 390  přímá dl. 5,000 m  

ZV2 0,070 390 - 0,075 090 KV2 výhybka č. 2 JNT2-5°19´02´´ - 50,P,l,b; přímá větev 

 0,075 090 - 0,098 068  přímá dl. 22,978 m  

ZO1 0,013 193 - 0,126 717 KO1 
pravostranný oblouk 

R = 1000 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; as = 1,8299 g; 

do = 28,744 m 

 0,126 717 - 0,177 674  přímá dl. 50,957 m  

ZO2 0,177 674 - 0,246 559 KO2 
pravostranný oblouk 

R = 2000 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 15 mm; as = 2,1958 g; 

do = 68,982 m 

 0,246 559 - 0,352 684  přímá dl. 106,125 m  

ZO3 0,352 684 - 0,378 039 KO3 
levostranný oblouk  
R = 200 m 

V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 7,9592 g; 

do = 25,004 m 

ZO5 0,378 039 - 0,403 021 KO5 
pravostranný oblouk 

R = 200 m 

V = 40 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 8,0791 g; 

do = 25,381 m 

 0,403 021 - 0,462 078  přímá dl. 59,057 m  

ZO6 0,462 078 - 0,489 113 KO6 
levostranný oblouk  
R = 55 m 

V = 20 km/h; D = 0 mm; I = 86 mm; as = 29,2545 g; 

do = 25,274 m 

 0,489 113 - 0,496 332  přímá dl. 7,519 m  

ZO7 0,496 332 - 0,562 344 KO7 
levostranný oblouk  
R = 140 m 

V = 30 km/h; D = 0 mm; I = 76 mm; as = 29,2541g; 

do = 64,333 m 

 0,562 344 - 0,597 271  přímá dl. 34,927 m  

ZV4 0,597 271 - 0,601 939 KV4 výhybka č. 4 JNT2-5°19´02´´- 50,L,l,b; přímá větev 

ZO8 0,601 939 - 0,721 167 KO8 
pravostranný oblouk 

R = 150 m 

V = 35 km/h; D = 0 mm; I = 97 mm; as = 51,8184 g; 

do = 122,094 m 

KV6 0,721 167 - 0,725 834 ZV6 výhybka č. 6 JNT2-5°19´02´´- 50,P,p,b; přímá větev 

 0,725 834 - 0,839 150  přímá dl. 113,316 m  

ZO9 0,839 150 - 0,868 417 KO9 

pravostranný oblouk 

R = 2500 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 12 mm; as = 0,7456 g; 

do = 29,280 m 

ZO10 0,868 417 - 0,904 193 KO10 
levostranný oblouk  
R = 2500 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 12 mm; as = 0,9105 g; 

do = 35,757 m 

 0,904 193 - 1,067 365  přímá dl. 163,172 m  

ZO11 1,067 365 - 1,111 781 KO11 
levostranný oblouk 

R = 1000 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 30 mm; as = 2,8194 g; 

do = 44,288 m 

 1,111 781 - 1,126 223  přímá dl. 14,442 m  

ZO12 1,126 223 - 1,537 807 KO12 
levostranný oblouk 

R = 1150 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 26 mm; as = 22,7246 g; 

do = 410,501 m 
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ZO13 1,537 807 - 1,929 771 KO13 
levostranný oblouk 

R = 1250,29 m 

V = 50 km/h; D = 0 mm; I = 24 mm; as = 19,9077 g; 

do = 390,977 m 

 1,934 771 - 2,083 490  přímá dl. 148,719 m  

ZO14 2,083 490 - 2,127 791  
levostranný oblouk 

R = 25 m 

V = 14 km/h; D = 0 mm; I = 93 mm; as = 95,0219g; 

do = 37,315 m 

 2,127 791 - 2,526 661  přímá dl. 398,870 m   

ZO15 2,526 661 - 2,545 542 KO15 

levostranný oblouk 

R = 50 m 

V = 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 22,4012 g; 

do = 17,594 m 

 2,543 542 - 2,565 517  přímá dl. 21,975 m  

KÚ2 2,565 517  konec úpravy  

 

4.1.3 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č. 3 

Kolej č. 3 je vedena pro odbočení z ulice Okruţní do ulice Merhautova. Je zde navrţen jeden směrový 

oblouk o poloměru 50,00 m s návrhovou rychlostí 20 km/h.  

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ3 0,000 000  počátek v bodě konce odbočné větve výhybky č. 4 

KV4 0,000 000 – 0,052 038  přímá dl. 52,038 m  

ZO33 0,052 038 – 0,087 742 KO33 
levostranný oblouk  
R = 50 m 

V= 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 45,4593 g; 

do = 35,704 m 

 0,087 742 – 0,101 990  přímá dl. 14,248 m  

KV9 0,101 990 – 0,106 690 ZV9 výhybka č. 9 JNT2-5°9´02´´-50,L,p,b; přímá větev 

 0,106 690 – 0,187 688  přímá dl. 80,998 m  

KÚ3 0,187 688  konec úpravy  

 

4.1.4 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č. 4 

Kolej č. 4 je vedena pro odbočení z ulice Merhautova do ulice Okruţní. Její délka je pouze v úseku 

tramvajového trojúhelníku a obsahuje jeden směrový oblouk o poloměru 50,00 m s návrhovou 

rychlostí 20 km/h. 

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ4 0,000 000  počátek úpravy v bodě konce odbočné větve výhybky č. 3 

KV3 0,000 000 – 0,055 254  přímá dl. 55,254 m  
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ZO34 0,055 254 – 0,090 958 KO34 
levostranný oblouk  
R = 50 m 

V= 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 45,4593 g; 

do = 35,704 m 

 0,087 742 – 0,109 038  přímá dl. 14,248 m  

KÚ4 0,109 038  konec úpravy v bodě konce přímé větve výhybky č.10 

 

4.1.5 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č. 5 

Kolej č. 5 je vedena pro odbočení z ulice Okruţní do ulice Seifertova. Její délka je pouze v úseku 

tramvajového trojúhelníku a obsahuje jeden směrový oblouk o poloměru 50,00 m s návrhovou 

rychlostí 20 km/h. 

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ5 0,000 000  počátek úpravy v bodě konce odbočné větve výhybky č. 5 

KV5 0,000 000 – 0,023 889  přímá dl. 23,889 m  

ZO35 0,023 889 – 0,090 656 KO35 
pravostranný oblouk  
R = 50 m 

V= 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 84,9982 g; 

do = 66,757 m 

KÚ5 0,090 656  konec úpravy v bodě konce odbočné větve výhybky č.9 

 

4.1.6 SMĚROVÉ POMĚRY KOLEJE Č. 6 

Kolej č. 3 je vedena pro odbočení z ulice Seifertova do ulice Okruţní. V její délce v oblasti 

tramvajového trojúhelníku zde navrţen jeden směrový oblouk o poloměru 50,00 m s návrhovou 

rychlostí 20 km/h.  

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ6 0,000 000  počátek v bodě konce odbočné větve výhybky č. 6 

KV6 0,000 000 – 0,019 157  přímá dl. 19,157 m  

ZO36 0,019 157 – 0,085 914 KO36 
pravostranný oblouk  
R = 50 m 

V= 20 km/h; D = 0 mm; I = 95 mm; as = 84,9982 g; 

do = 66,757 m 

KV10 0,085 914 – 0,090 554 ZV10 výhybka č. 10 JNT2-5°9´02´´-50,L,l,b; odbočná větev 

 0,090 554 – 0,168 743  přímá dl. 78,189 m  

KÚ6 0,168 743  konec úpravy  
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4.1.7 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJE Č. 7   

Jedná se o předjízdnou kolej v obratišti s délkou 119,60 m. Navrţená rychlost v obratišti je 10 km/h. 

Prostor pro zastavení tramvajového vlaku je v délce 55,00 m. 

bod 
staničení 

[km] 
bod popis 

 

ZÚ7 2,567 517  začátek úpravy  

ZV7 2,567 517 - 2,572 151 KV7 výhybka č. 7 JNT2-5°9´02´´-50,L,p,b; odbočná větev 

 2,572 151 - 2,610 021  přímá dl.37,870 m  

ZO37 2,610 021 - 2,619 288 KO37 
levostranný oblouk  
R = 100 m 

V= 10 km/h; D = 0 mm; I = 12 mm; as = 5,9080 g; 

do = 9,280 m 

 2,619 288 - 2,641 899  přímá dl. 22,611 m  

ZO38 2,641 899 - 2,687 183 KO38 
levostranný oblouk  
R = 20 m 

V= 10 km/h; D = 0 mm; I = 60 mm; as = 122,4415g; 

do = 38,466 m 

KV8 2,687 183 - 2,691 817 ZV8 výhybka č. 8 JNT2-5°9´02´´-50,P,l,b; odbočná větev 

KÚ7 2,691 817  konec úpravy  

 

4.1.8 ZMĚNY OSOVÉ VZDÁLENOSTI 

Mezi kolejemi č. 1 a 2 se v prŧběhu vedení tratě mění jejich osová vzdálenost, a to z dŧvodu 

rozšiřování prŧjezdných prŧřezŧ tramvajových tratí ve směrových obloucích dle ČSN 28 0318.  

4.1.9 SKLONOVÉ POMĚRY 

Veškeré hodnoty výšek jsou vztaţeny k hladině Baltu po vyrovnání (B.p.v.). Výšky odpovídají niveletě 

temen kolejnic (TK). Kolej č. 2 a předjízdná kolej v obratišti mají v příčném řezu stejnou výšku jako 

kolej č. 1.  

V novém stavu bylo navrţeno 8 lomŧ sklonu. Niveleta temene kolejnice byla navrţena, aby co 

nejpřesněji kopírovala stávající niveletu místní komunikace a zároveň byly dodrţeny poţadavky normy 

ČSN 73 6412. Poloměry zaoblení výškových obloukŧ jsou rŧzné, z dŧvodu co největšího přiblíţení ke 

stávajícímu stavu.  

Niveleta temene kolejnice začátku úseku má stejné hodnoty výšky jako stávající stav. Začátek úseku 

je v nadmořské výšce 244,629 m n.m. B.p.v. Konec úseku v km 2,805 je v nadmořské výšce 

309,984 m n.m. B.p.v. 
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Mezi km 2,567 517 a km 2,805 172 se nachází tramvajové obratiště. Jedná se o rozloţený podélný 

profil, kdy nadmořská výška na konci a začátku obratiště je stejná 309,984 m n. m. Konec úseku 

koleje č. 1 je také konec úseku koleje č. 2.  

staničení [km] 
výška 

sklon 

parametrylomusklonu 

délka 

0,000 000 
244,629 m n. m. 

8,39 ‰ 

začátek úseku 

dl. 199,912 m 

0,199 912 
246,306 m n. m. 

27,64 ‰ 

Rv = 5000 m; tz = 48,125 m; yv = 0,232 m 

dl. 519,903 m 

0,719 903 
260,675 m n. m. 

52,31 ‰ 

Rv = 20000 m; tz = 246,691 m; yv = 1,521 m 

dl. 671,634 m 

1,391 448 
295,806 m n. m. 

25,95 ‰ 

Rv = 5000 m; tz = 65,884 m; yv = 0,434 m 

dl. 121,256 m 

1,512 704 
298,953 m n. m. 

42,79 ‰ 

Rv = 5000 m; tz = 42,099 m; yv = 0,177 m 

dl. 519,535 m 

2,032 238 
321,185 m n. m. 

-20,95 ‰ 

Rv = 9500 m; tz = 302,764 m; yv = 4,825 m 

dl. 523,500 m 

2,555 738 
310,220 m n. m. 

-20,00 ‰ 

Rv = 5000 m; tz = 2,368 m; yv = 0,000 m 

dl. 118,754 m 

2,674 482 
307,844 m n. m. 

5,00 ‰ 

Rv = 1000 m; tz = 12,500 m; yv = 0,078 m 

dl. 31,606 m 

2,706 098 
308,002 m n. m. 

20,00 ‰ 

Rv = 1000 m; tz = 7,500 m; yv = 0,028 m 

dl. 99,073 m 

2,805 172 309,984 m n. m. konec úseku 

 

4.2 ZASTÁVKOVÉ KONSTRUKCE A JEJICH UMÍSTĚNÍ  

Zastávkové konstrukce jsou navrţeny dle ČSN 73 6425 v blízkosti jiţ stávajících autobusových 

zastávek a jsou vybaveny hmatovými a vizuálními úpravami pro uţívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Nástupní hrana od osy přilehlé tramvajové koleje je vzdálena 1,30 m. 

Všechny zastávky jsou navrţeny jako mimoúrovňové s výškou nástupní hrany 0,20 m nad TK. 

Umístění tramvajových zastávek je znázorněno na v přiloţeném výkrese č. 3_0 Celková situace 

s vymezenou docházkovou vzdáleností.  

4.2.1 ZASTÁVKA ŠTEFÁNIKOVA ČTVRŤ 

Zastávka Štefánikova čtvrť je v současné době konečná zastávka tramvajové linky č. 5 a 

autobusových linek č. 53 směr Technologický park a č. 81 směr Česká. Dále zde staví autobusy 
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okruţní linky č. 44, které dále pokračují na Mendlovo náměstí a okruţní linky č. 84 směr Stará osada. 

Zastávku zde mají i autobusové linky č. 57 a č. 46. Dále noční linka č. N92. 

Linka č. 46 bude v úseku Štefánikova čtvrť a Haškova nahrazena navrţeným prodlouţením 

tramvajové linky č. 5.  

Z dŧvodu velkého mnoţství autobusové dopravy je nutné navrţení efektivního řešení pro čekání 

autobusŧ a to hlavně autobusŧ, které zde svou jízdu končí (respektive začínají). Proto je navrţen 

ve směru na městskou část Lesná autobusový záliv v prostoru stávajícího obratiště o šířce 6,00 m 

a délce 30,00 m, který je oddělený zvýšeným ostrŧvkem o šířce 2,50 m. Tento ostrŧvek je pochozí 

pro chodce a přímo navazuje přechodem přes jeden jízdní pruh o šířce 3,00 m na zastávkový ostrŧvek 

pro tramvaje.   

Začátek zastávkového ostrŧvku v km 0,032 639 o délce 40,00 m končící v km 0,072 655 je široký 

2,20 m. Délka nástupní hrany je v délce 34,50 m a je opatřena vizuální úpravou. Přechod pro chodce 

je umístěn před zastavením tramvajového vlaku v šířce 4,00 m a je doplněn signálními a varovnými 

pásy. Přechod dále nepokračuje, proto je zřízen na straně k tramvajové trati speciální varovný pás. 

Přístup na nástupiště je řešen kolmo k přechodu rampou s maximálním sklonem 12,5 %. 

Zastávka směrem do města (z městské části Brno Lesná) umístěná v km 0,095 621 aţ km 0,135 341 

je navrţena jako zastávka vídeňského typu, tj. se zvýšeným jízdním pásem (s pojíţděným 

zastávkovým mysem) s délkou 40,00 m. Tato zastávka je zvolena z dŧvodu úzkého prostoru 

pro zřízení zastávkového ostrŧvku. Šířka pojíţděného zastávkového mysu je 3,80 m a přímo sousedí 

se stávajícím chodníkem o šířce 2,10 m. Tato zastávka musí být doplněna vodícími sloupky 

a varovným pásem o šířce 0,4 m, z tohoto dŧvodu se sníţí prostor pro čekání chodcŧ na spoj 

na 1,40 m.  

Rampy pro silniční vozidla na pojíţděný zastávkový mys jsou v délce 3,00 m. Konstrukce zastávky 

je stejná jako pro okolní komunikaci tvořená asfaltobetonovým povrchem s dopravním vodorovným 

značením. Autobusová doprava bude zastavovat na tramvajovém pásu. 

4.2.2 ZASTÁVKA LESNÁ NÁDRAŢÍ 

Tramvajová zastávka Lesná nádraţí směrem Haškova je navrţena před světelně řízenou křiţovatkou 

v km 0,379 654 (před mostní konstrukcí). Je tvořena zastávkovým ostrŧvkem o délce 46,00 m 

a délkou nástupní hrany 38,50 m. Zastávka se ze své větší části nachází v přímé a je součástí 

přechodu pro chodce šířky 4,00 m a délky 21,00 m při světelně řízené křiţovatce. Leţí v km 0,322 285 

aţ km 0,368 502.  
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Zastávka pro tramvajovou dopravu směrem Štefánikova čtvrť je umístěna na mostní konstrukci v 

km 0,403 021 aţ km 0,438 021 v délce nástupní hrany 35,00 m, kdy je trať převedena k okraji 

pozemní komunikace. Toto umístění vyţaduje speciální zabezpečení při hraně mostní konstrukce. 

Šířka čekacího prostoru je 3,00 m. Dŧvodem tohoto umístění je nejen vhodné geometrické uspořádání 

tratě (směrová přímá), ale také co nejmenší omezení automobilové dopravy. Mostní konstrukce bude 

v budoucnu rekonstruována a její statika bude dimenzována na statické zatíţení od tramvajové 

dopravy a to z dŧvodu nutného zastavení tramvaje na mostní konstrukci před světelnou křiţovatkou.  

V oblasti vlakové stanice Brno-Lesná je nutné zachování zastávek autobusové dopravy. Umístění 

autobusových zastávek je z dŧvodu komunikace v oblouku s místem napojení na obsluţnou 

komunikaci Studená, zúţení jízdního prostoru a zajištění volného jízdního pruhu pro plynulou silniční 

dopravu bez nutnosti najíţdění na tramvajový pás přesunuto o 100 m dál ve směru staničení neţ je 

jejich stávající umístění. Autobusové zastávky Lesná nádraţí v délce 25,00 m se nacházejí 

v km 0,561 002 aţ km 0,588 112 a jsou umístěny v zastávkovém zálivu, který plynule navazuje na 

větve křiţovatky Merhautova-Okruţní-Seifertova.  

Z dŧvodu šířky 14,30 m hlavního dopravního prostoru nelze umístit v blízkosti zastávek přechod pro 

chodce bez ostrŧvku. Proto je navrţeno pouze místo pro přecházení a to za stykovou křiţovatkou 

s komunikací Studená v km 0,540 076. 

4.2.3 ZASTÁVKA HELENY MALÍŘOVÉ 

Jedná se o první zastávku v ulici Seifertova, kde v současné době jezdí pouze autobusová linka č. 46, 

která je nahrazena navrhovanou tramvajovou linkou, a noční linka č. N92.  

Zastávka je tvořena v obou směrech zastávkovým ostrŧvkem o šířce 2,50 m a délce 40,00 m. Délka 

nástupní hrany je 34,50 m a je opatřena vizuální úpravou. Zastávky jsou z dŧvodu bezpečnosti 

navrţeny se společným přechodem pro chodce, který je umístěn před zastavením tramvaje. Šířka 

přechodu pro chodce je 4,00 m. V místě přechodu jsou navrţeny standardní hmatové úpravy dle 

ČSN 73 6110. Přístup na zastávky je umoţněn rampou kolmo k přechodu v maximálním sklonu 12,5 

%.  

Zastávky jsou umístěny v přímé. Začátek zastávky pro kolej směrem Haškova je ve staničení 

km 0,763 160 a její konec za přechodem pro chodce v km 0,803 160. Začátek zastávky pro kolej 

směrem Štefánikova čtvrť před přechodem pro chodce je v km 0,799 160 a její konec v km 0,839 160. 

4.2.4 ZASTÁVKA ARBESOVA 

Zastávky jsou umístěny ve stejném šířkovém uspořádání jako zastávka Heleny Malířové. Jejich šířka 

je 2,50 m a jsou opatřeny přechodem pro chodce umístěným před zastavením tramvaje.  
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Zastávky jsou umístěny z velké části v levostranném směrovém oblouku o poloměru 1150 m. 

Staničení zastávky směrem Haškova je km 1,116 675 aţ km 1,156 644 pro zastávku směrem 

Štefánikova čtvrť je staničení od km 1,152 626 aţ km 1,192 776. 

4.2.5 ZASTÁVKA BLAŢKOVA 

Zastávky jsou umístěny ve stejném šířkovém uspořádání jako zastávka Heleny Malířové. Jejich šířka 

je 2,50 m a jsou opatřeny přechodem pro chodce umístěným před zastavením tramvaje.  

Ve stávajícím stavu jsou zastávky autobusové linky č. 46 umístěny před a za napojením obsluţné 

komunikace Blaţkova. Z dŧvodu délek zastávkových ostrŧvkŧ a ponechání stejného (bezpečného) 

uspořádání zastávek, v celé délce komunikace Seifertova, s přechodem pro chodce před zastavením 

tramvaje, je navrţeno přesunutí výjezdu z obytné části na komunikaci Seifertova. Tento výjezd 

navazuje na jednosměrnou obsluţnou komunikaci Jeţkova v km 1,635 901. Je navrţeno obousměrné 

vedení z nového napojení na komunikaci Blaţkova. Přímý výjezd z ulice Blaţkova v km 1,597 377 

bude zrušen a nahrazen komunikací pro chodce s napojením na přechod k zastávkovým ostrŧvkŧm. 

Zastávka Blaţkova při koleji č. 1 směrem Haškova se nachází v levostranném směrovém oblouku 

o poloměru 1271,26 m ve staničení km 1,559 822 aţ km 1,599 777. Zastávka při koleji č. 2 se nachází 

ve směrovém oblouku o poloměru 1250,29 m a je v km 1,595 763 aţ km 1,635 901. 

4.2.6 ZASTÁVKA BRECHTOVA 

Zastávky jsou umístěny ve stejném šířkovém uspořádání jako zastávka Heleny Malířové. Jejich šířka 

je 2,50 m a jsou opatřeny přechodem pro chodce umístěným před zastavením tramvaje.  

Zastávky Brechtova se nachází v přímé a jedná se o poslední zastávku na ulici Seifertovy se stejným 

uspořádáním jako předchozí zastávky na ulici Seifertovy. Staničení zastávky směrem Haškova 

je km 1,968 259 aţ km 2,008 262. Staničení zastávky směrem Štefánikova čtvrť je km 2,004 262 

aţ km 2,044 262. 

4.2.7 ZASTÁVKA HAŠKOVA 

Jedná se o poslední zastávku prodlouţené tramvajové linky.  

Konečná zastávka je umístěna v blízkosti stávajícího autobusového stanoviště při straně dělícího 

ostrŧvku. Tento dělící ostrŧvek je v km 2,421 167 aţ km 2,471 167 rozšířen do prostoru jízdního pruhu 

pro vznik zastávkového mysu, kdy je převedena automobilová doprava na tramvajový pás. Nástupní 

hrana zastávky má délku 50,00 m a šířka čekacího prostoru je 3,80 m. 
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Počáteční zastávka prodlouţené tramvajové linky se nachází v prostoru obratiště v km 2,738 405 aţ 

km 2,793 405. Zastávka se nachází v oblouku o poloměru 50,00 m a délka nástupní hrany je 53,50 m. 

Šířka zastávky je 4,50 m.  

Ve směru Štefánikova čtvrť je zachována také stávající autobusová zastávka pro noční linky 

a autobusovou linky č. 57. Tato zastávka se nachází v jízdním pruhu v km 2,390 770 aţ km 2,415 770 

s délkou 25,00 m. Pro autobusovou dopravu v opačném směru je zachována stávající pozice 

autobusových zastávek v odděleném jízdním pásu. 

V prostoru zastávky Haškova se ve stávajícím stavu nachází čtyři přechody pro chodce. Z dŧvodu 

rozšíření hlavního dopravního prostoru, délka mezi obrubami nevyhovuje dle ČSN 73 6110 pro 

umístění přechodu pro chodce, proto v místech stávajících přechodŧ jsou umístěny místa pro 

přecházení. Jedná se o místa v km 2,341 619, km 2,371 392, km 2,487 364 a km 2,513 524. 

4.3 KOMUNIKACE PRO SILNIČNÍ VOZIDLA 

Pří výstavbě prodlouţení tramvajové tratě se doporučuje rekonstrukce celého hlavního dopravního 

prostoru spojená také s rekonstrukcí stávající komunikace pro silniční vozidla.  

V prostoru ulice Merhautovy je tramvajová trať vedena středem komunikace a silniční vozidla jsou 

vedena po jednom jízdním pruhu v jednom směru. Šířka jízdního pruhu je odvozena dle stávajícího 

umístění obrubníkŧ, kde v ţádném místě úseku není uţší neţ 3,00 m.  

V prostoru před světelnou prŧsečnou křiţovatkou Merhautova-Hořejší-VBO je v km 0,285 555 rozšířen 

jízdní pás směr Seifertova na dva jízdní pruhy o šířce 3,00 m z dŧvodu nutnosti zřízení samostatného 

odbočovacího pruhu pro plynulé odbočení na VBO. Rozšíření jízdního pásu je ukončeno na hranici 

křiţovatky v km 0,368 502. Před touto hranicí je zřízen nový přechod pro chodce, ostatní přechody 

v oblasti křiţovatky jsou zachovány. Z dŧvodu rozšíření jízdního pásu je nutný posun světelného 

signalizačního zařízení. 

Za křiţovatkou na mostě je vedena doprava směřující směrem ulice Seifertova po vlastním jízdním 

pruhu o šířce 2,90 m. Doprava z druhé strany je vedena po tramvajovém pruhu. Z tohoto dŧvodu je 

pro zabezpečení plynulosti dopravy instalováno světelné signalizační zařízení umístěné 

v km 0,468 528 řízené provozem tramvajové linky a navazující světelně řízené křiţovatky Merhautova-

Hořejší-VBO.  Stávající přechod v km 0,465 775 je zrušen. 

Za mostní konstrukcí je komunikace vedena levostranným obloukem o jednom jízdním pruhu z kaţdé 

strany. Po 100 metrech dochází k rozšiřování jízdních pásŧ o další jízdní pruh, který slouţí jako 

zastávka pro autobusovou dopravu a dále plynule přechází jako větev světelně řízené křiţovatky 
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Okruţní-Merhautova-Seifertova, která je tvořena jízdními pruhy o šířce 3,00 m se samostatnými 

odbočovacími pruhy v kaţdém směru.  

Za světelně řízenou křiţovatkou je hlavní směr veden po ulici Seifertova, kde jsou navrţeny jízdní 

pásy o jednom jízdním pruhu na stranách tramvajového pásu o šířce 3,00 m. Tuto šířku jízdního pásu 

není moţné zajistit při stávající šířce komunikace ve všech úsecích ulice Seifertova, proto je navrţena 

celková rekonstrukce hlavního dopravního prostoru s jeho rozšířením max. 0,90 m. Na ulici Seifertovy 

jsou navrţeny zastávkové ostrŧvky při tramvajovém pásu, které je nutné silniční dopravou překonat 

tzv. šikanami, které jsou pro zajištění co největší plynulosti dopravy s poloměry zaoblení 70 m. Šířka 

jízdního pruhu v šikaně je 3,00 m.  

Na konci ulice Seifertova je zřízena světelně řízená styková křiţovatka se samostatnými odbočovacími 

pruhy o šířce 3,00 m. Na ulici Okruţní, do které odbočuje tramvajová trať, je z dŧvodu zachování 

jízdních pruhŧ navrţeno rozšíření komunikace o 8,50 m, a to pouze vpravo ve směru staničení. Toto 

rozšíření v oblasti křiţovatky zahrnuje dva odbočovací pruhy o šířce 3,00m, ostrŧvek v délce 2,00 m 

pro rozdělení přechodu pro chodce, tramvajový pás a jízdní pruh. Rozšíření se po 111 m v km 2,235 

330 sníţí na 3,50 a hlavní dopravní prostor zahrnuje dva jízdní pásy o jednom jízdním pruhu a 

tramvajový pás umístěný ve středu komunikace Okruţní. V oblasti zastávky Haškova z km 2,325 370 

aţ po odbočení tramvajové tratě z prostoru komunikace na tramvajové obratiště v km 2,526 370 je 

silniční doprava vedena po tramvajovém pásu.  

4.4 KOMUNIKACE PRO CHODCE 

Komunikace pro chodce jsou zřízeny v místech zastávek, kde není jiţ stávající chodník a také 

v prostorech, kde byl stávající chodník zrušen z dŧvodu rozšíření silniční komunikace. 

Nově je navrţen chodník v prostoru stávajícího obratiště při nově navrţené autobusové zastávce. Tato 

komunikace pro chodce tvoří zároveň zastávkovou konstrukci. Tento chodník navazuje z obou stran 

na stávající chodník v km 0,003 356 a km 0,119 891. Jeho šířka je v prostoru zastávky 3,00 m mimo 

nástupní hranu 2,50 m a celková délka 77,50 m. V km 0,100 579 je nutné z dŧvodu stavby chodníku 

odstranění stávajícího objektu zastávky. 

Dále je nově navrţený chodník v km 0,266 633 – km 0,371 242 o šířce 2,50 m a délce 89,00 m místo 

stávajícího chodníku, který je zrušen z dŧvodu rozšíření silniční komunikace o odbočovací pruh před 

křiţovatkou Merhautova-Hořejší-VBO.  

Rozšíření chodníku je vytvořeno v místech zastávek autobusové dopravy Lesná nádraţí, pro příchod 

cestujících k autobusŧm.  



Studie prodloužení tramvajové trati do městské části Brno-Lesná 
Prŧvodní a technická zpráva 

Bc. Daniela Pěknicová 

 

23 / 32 
 

Chodníky při komunikaci Seifertova jsou nově zřízeny pouze při pravé straně komunikace ve směru 

staničení a to v místech zastávkových ostrŧvkŧ. Nově zřízené chodníky jsou v šířce 2,50 m a jsou 

vedeny do stejných míst jako chodníky stávající. Dále jsou při ulici Seifertova nově zřízeny 

komunikace pro pěší pro napojení zastávkových ostrŧvkŧ na stávající chodník po levé straně ve 

směru staničení. Chodníky jsou v místech přechodŧ pro chodce doplněny signálními a varovnými pásy 

dle ČSN 73 6110. Délka nově zřízených chodníkŧ v prostoru ulice Seifertovy je 198 m. 

V oblasti křiţovatky Seifertova-Dusíkova-Okruţní jsou nově navrţené chodníky pro moţnost přechodu 

přes tuto křiţovatku, která je navrţena jako světelně řízená. 

Při komunikace Okruţní je stávající chodník nahrazen novou komunikací pro pěší odsunutou o 4,50 m 

a to z dŧvodu rozšíření jízdního pásu a dále ponechání zeleného pásu. Toto posunutí je řešeno 

v km 2,127 791 aţ po navrţenou novou zastávkovou konstrukci Haškova v oblasti tramvajového 

obratiště v km 2,793 405. 

4.5 SKLADBA JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ 

4.5.1 KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ 

Zákrytové vrstvy: 

Tramvajová trať je po celé délce vedení kromě tramvajového obratiště uloţena pod asfaltovou 

zákrytovou vrstvou z dŧvodu častého pojíţdění tramvajové tratě automobilovou dopravou. Zákrytová 

vrstva o celkové tloušťce100 mm je tvořena: 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm  ČSN 73 6123 

 Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-E  0,3 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro loţné vrstvy  ACPL16+ 60 mm  ČSN 73 6126 

 Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-E  0,3 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 90 mm  ČSN 73 6123              

 Celkem konstrukce     190 mm 

 

V prostoru obratiště je zákrytová vrstva tvořena zásypem štěrkem frakce 4/8 o celkové tloušťce 

170 mm a doplněna separační geotextílií. 

Kolejový svršek v asfaltobetonovém zákrytu 

Kolejový svršek je tvořen kolejnicemi NT2. Kolejnice jsou opatřeny tlumícími bokovnicemi a uloţeny 

na podpatní podloţky. Upevnění kolejnic na betonové panely DZP je tvořeno systémem W 21 SH, kdy 

jsou kolejnice upevněny pomocí pruţných svěrek Skl 21. Svěrky a příloţky jsou uchyceny pomocí 

svěrkových šroubŧ a matic. Na trati je zřízena bezstyková kolej, kde kolejnicové pásy jsou vybaveny 

rozchodnicemi. 
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Podklad kolejového roštu v asfaltobetonovém zákrytu je tvořen:  

 Betonový panel   DZP  200 mm 

 Štěrkodrť 4/8   ŠD  50 mm  ČSN 73 6126 

 Antivibrační rohoţ    30 mm 

 Štěrkodrť 16/32   ŠD  150 mm ČSN 73 6126 

 Štěrkopísek   ŠP  100 mm ČSN 73 6126 
            

 Celkem konstrukce    530 mm 

Antivibrační rohoţ tvoří pro uloţení betonového panelu na štěrkodrť vanu, jejíţ strany jsou zakončeny 

prefabrikáty tvaru L uloţenými do betonového loţe C12/15 o tl. 100 mm.   Prostory mezi betonovými 

deskami DSP a boční hranou antivibrační rohoţe je vyplněn betonem C12/15. 

Kolejový rošt a jeho podklad je v nulovém příčném sklonu. Pláň spodku tramvajové tratě je tvořena 

příčným sklonem o hodnotě 4 % do osy tramvajové tratě. V ose tramvajové tratě je navrţeno 

odvodnění podélnou drenáţí PVC DN 100 zaústěnou do uliční vpusti. 

Kolejový svršek v prostoru obratiště ve štěrkovém zákrytu 

Kolejový svršek tramvajového obratiště je tvořen kolejnicemi NT2 upevněnými na betonové praţce 

TB-92 bez úklonu úloţné plochy. Upevnění kolejnic je provedeno pomocí pruţného upevnění W14. 

Podklad kolejového roštu v prostoru obratiště ve štěrkovém zákrytu: 

 Betonový praţec  TB-92  200 mm 

 Štěrkodrť 16/32   ŠD  100 mm ČSN 73 6126 

 Štěrkodrť 32/63   ŠD  150 mm ČSN 73 6126 

 Separační geotextíle 

 Štěrkopísek   ŠP  100 mm ČSN 73 6126 
            

 Celkem konstrukce    550 mm 

Kolejový rošt a jeho podklad je v nulovém příčném sklonu. Pláň spodku tramvajové tratě je tvořena 

příčným sklonem o hodnotě 4 % do osy tramvajové tratě. V ose tramvajové tratě je navrţeno 

odvodnění podélnou drenáţí PVC DN 100 zaústěnou do uliční vpusti. 

Tabulka výhybek 

č. kolej druh svršek úhel poloměr směr př. ZV [km] poznámka 

1 1 J NT2 5°19´02´´ 50 P p 0,005 000  

2 2 J NT2 5°19´02´´ 50 P l 0,070 390  

3 1 J NT2 5°19´02´´ 50 L p 0,595 805 odbočení na ulici Okruţní 
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4 2 J NT2 5°19´02´´ 50 L l 0,597 271 odbočení na ulici Okruţní 

5 1 J NT2 5°19´02´´ 50 P l 0,727 300 odbočení na ulici Okruţní 

6 2 J NT2 5°19´02´´ 50 P p 0,725 834 odbočení na ulici Okruţní 

7 1 J NT2 5°19´02´´ 50 L p 2,567 517 odbočení na před. kolej 

8 1 J NT2 5°19´02´´ 50 P l 2,691 817 odbočení na před. kolej 

9 1 J NT2 5°19´02´´ 50 L l  odbočení z ulice Okruţní 

10 2 J NT2 5°19´02´´ 50 L p  odbočení z ulice Okruţní 

 

4.5.2 KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky dle TP 170, D1-N-1-III-PII 

 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+ 40 mm  ČSN 73 6123 

 Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-E  0,3 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro loţné vrstvy  ACL16+ 60 mm  ČSN 73 6123 

 Spojovací postřik asfaltovou emulzí PS-E  0,3 kg/m
2
 ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP16+ 50 mm  ČSN 73 6126 

 Infiltrační postřik asfaltovou emulzí PS-I  0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

 Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  170 mm ČSN EN 13108 

 Štěrkodrť    ŠDA  150 mm ČSN 73 6126 
             

 Celkem konstrukce     470 mm 

Zemní pláň, na kterou bude poloţena vrstva ze štěrkodrtě, bude zhutněna na min. Edef,2 = 60 MPa. 

Následná vrstva z mechanicky zpevněného kameniva bude zhutněna na hodnotu 

min. Edef,2 = 90 MPa. Příčný sklon zemní pláně bude 3%. 

4.5.3 KONSTRUKCE AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

Na úseku jsou zřízeny tři autobusové zastávky, pro které je zřízena následující skladba konstrukce 

zastávky. Jedná se o zastávku Štefánikova čtvrť, která je umístěna v prostoru stávajícího obratiště a je 

tvořena samostatným autobusovým pásem o šířce 6,00 m odděleným od jízdního pruhu ostrŧvkem. 

Další autobusové zastávky jsou umístěny u ţelezniční stanice Brno Lesná a jsou zřízeny jako zálivové 

s napojením na větve křiţovatky. 

Konstrukce vozovky dle TP 170, D1-D-1-IV-PII 

 Ţulová dlaţba    DL  160 mm ČSN 73 6131 

 Loţe L40    DDK 2/5 40 mm  ČSN 73 6124 

 Vrstva stmelená cementem  SC C8/16 190 mm ČSN 73 6124 

 Mechanicky zpevněná zemina  MZ  150 mm ČSN 73 6126 
             

 Celkem konstrukce     540 mm 
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Zemní pláň, na kterou bude poloţena vrstva z mechanicky zpevněné zeminy, bude zhutněna na 

min. Edef,2 = 60 MPa. Následná vrstva stmelena cementem bude zhutněna na hodnotu 

min. Edef,2 = 60 MPa. Příčný sklon zemní pláně bude 3%. 

4.5.4 KONSTRUKCE CHODNÍKU A OSTRŦVKOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ 

Konstrukce vozovky dle TP 170, D2-D-2-CH-PII 

 Zámková dlaţba   DL  60 mm  ČSN 73 6131 

 Pískové loţe L30   DDK 2/5 30 mm  ČSN 73 6124 

 Mechanicky zpevněná zemina  MZ  150 mm ČSN 73 6126 
             

 Celkem konstrukce     240 mm 

Zemní pláň, na kterou bude poloţena vrstva z mechanicky zpevněné zeminy, bude zhutněna na 

min. Edef,2 = 60 MPa. 

5 STAVEBNÍ POZEMEK A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY K NĚMU 

Tramvajová trať je navrţena v ose místních komunikací. Zásah do pozemkŧ je převáţně patřícím 

Statutárnímu městu Brno a státu, kdy jde o zpŧsob vyuţití pozemku jako zeleň, silnice nebo ostatní 

komunikace. Dále stavba zasáhne pozemek Dopravního podniku města Brna a to v prostoru 

stávajícího tramvajového obratiště na komunikaci Merhautova.  

Zasaţených pozemkŧ jiných vlastníkŧ je v celém úseku pět s celkovou plochou zásahu 308,293 m
2
. 

Tyto pozemky jsou uvedeny v tabulce níţe. Všechny zasaţené pozemky stavbou jsou vypsány 

v příloze technické a prŧvodní zprávy č. 1 Zasaţené pozemky stavbou. 

Tabulka plošného zásahu do pozemkŧ: 

 

č.p. 902/17 1033/7 1033/9 2160/4 2618/58

Výměra [m
2
] 914 8 70 454 95

Katastr. území

Způsob využití
ostatní 

komunikace

ostatní 

komunikace
jiná plocha

Druh pozemku

Číslo LV 1163 399 157

Vlastnické právo

ZOO Zóna s.r.o., 

Výzkumní 726/2, 

Soběšice, 64400 

Brno 

Süsserová 

Ludmila, Lozíbky 

760/8, Husovice, 

61400 Brno

Gruberová Dana, 

Bořetická 

4099/13, Židenice, 

62800 Brno

Zásah stavbou do 

pozemku [m
2
]

Chodník 118,956 20,081 34,697

Silnice 49,227 4,639 1,738 37,310

Zeleň 41,645

CELKEM 209,828 4,639 1,738 20,081 72,007

ostatní plocha

PraFin REAL spol. s r.o., třída Kpt. 

Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 

Brno

Husovice

2190

zeleň

Lesná
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6 ODVODNĚNÍ 

Odvodnění tramvajové tratě je řešeno trativodem vedeným v ose os kolejí. Trativod je obdélníkové 

tvaru s šířkou dna 0,4 m a s podélnou drenáţí PVC DN 100 uloţeným na vyrovnávací vrstvu tloušťky 

50 mm. Hloubka dna trativodu je navrţena minimálně 0,4 m pod vyústěním pláně spodku tramvajové 

tratě. Trativod bude v prŧběhu trasy zaústěn do uliční vpusti. Odvodnění povrchu a ţlábkových 

kolejnic tramvajové tratě je provedeno pomocí odvodňovacích ţlabŧ. 

V oblasti obratiště je trativod veden mezi koleji č.1 a předjízdnou kolejí. Při napojení předjízdné koleje 

do koleje č. 1 výhybkou č. 8 trativod pokračuje po levé straně koleje do napojení trativodu v ose 

tramvajové tratě.  

V km 2,686 345 je zřízeno napojení trativodu do uliční vpusti. 

staničení 

[km] 

sklon  

[‰] 

délka 

[m] 

0,000 000 - 0,198 878 8,19  198,878  

0,198 878 - 0,400 222 27,64  201,344  

0,439 721 - 0,588 190 27,64  148,469  

0,588 190 - 0,714 833 38,90  126,643  

0,714 833 - 0,849 036  40,17  134,203  

0,849 036 - 1,329 863 52,31  480,827  

1,329 863 - 1,392 767 45,91  62,904  

1,392 767 - 1,459 221 32,73  66,454  

1,459 221 - 1,515 421 25,95  56,200  

1,515 421 - 1,732 824 42,79 217,403 

1,732 824 - 1,877 166 35,12 144,342 

1,877 166 - 2,007 881 20,49 130,715 

2,007 881 - 2,135 252 6,72 127,371 

2,135 252 - 2,242 926 - 5,74 107,674 

2,242 926 - 2,331 894 -16,25 88,968 

2,331 894 – 2,537 427 -20,98 205,533 

2,537 427 – 2,686 345 -20,00 148,918 

2,686 345 – 2,805 172 20,00 118,827 
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Odvodnění povrchu silnice a chodníkŧ je provedeno podélným a příčným spádem. Na silniční 

komunikaci bude dešťová voda odváděna příčným sklonem 2,50 % ke krajŧm vozovky do 

odvodňovacího prouţku a dále pomocí uličních vpustí do kanalizace. Voda z povrchu komunikace pro 

chodce je odváděna příčným sklonem 2,00 % k silniční komunikaci a dále do kanalizace. Odvodnění 

zemní pláně je pomocí příčných sklonŧ 3,00 % vedeno do lichoběţníkových trativodŧ s šířkou dna 

0,30 m a s podélnou drenáţí PVC DN 100. Hloubka dna trativodu je minimálně 0,50 m a jeho 

sklonové řešení je dle tramvajového trativodu. Trativod je zaústěn do uliční vpusti a je vybavený 

kontrolními šachtami. 

7 VARIANTY 

Jelikoţ se jedná o návrh prodlouţení tramvajové tratě v délce 2,8 km, kdy je vedena trať v rŧzných 

částech území jsou variantní moţnosti řešeny po úsecích. 

7.1 SILNIČNÍ MOST 

Vybranou variantou je vedení tramvajové tratě po levé straně betonové mostní konstrukci, kdy je 

omezeno pojíţdění tramvajového pásu a dále je vyuţito přiblíţení osy koleje ke komunikaci pro pěší 

pro zřízení zastávky. 

Variantní řešení 

Další variantou je vedení tramvajového pásu středem silničního mostu. Tato varianta umoţňuje plného 

vyuţití jiţ poloţených kolejí v ulici Merhautova. V tomto řešení dochází k pojíţdění tramvajového pásu 

v obou směrech. Zastávka na mostě jiţ není moţná a musí být umístěna v jiném místě viz níţe 

kapitola 6.2 Zastávka Lesná nádraţí.  

7.2 ZASTÁVKA LESNÁ NÁDRAŢÍ 

Vybraná varianta je popsána v kapitole 4.2.2 Zastávka Lesná nádraţí. Byla vybrána z dŧvodu vyuţití 

zastávkového ostrŧvku pro umístění přechodu pro chodce v oblasti světelně řízené křiţovatky 

Merhautova-Hořejší-VBO. Zastávka opačného směru byla navrţena tak, aby bylo zajištěno co 

nejmenší pojíţdění tramvajového pásu. 

Variantní řešení 

Další varianta nese posunutí zastávkových ostrŧvkŧ do prostoru před křiţovatku Merhautova-Okruţní-

Seifertova. Posun je zhruba o 100 m od stávajících autobusových zastávek. Z dŧvodu krátkého 

prostoru mezi zúţením za mostní konstrukcí a následující křiţovatkou je nutné umístění zastávek 

naproti sobě.   
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7.3 KŘIŢOVATKA MERHAUTOVA-SEIFERTOVA-OKRUŢNÍ 

Jako hlavní řešení byla navrţená celková rekonstrukce křiţovatky na světelně řízenou stykovou 

křiţovatku se samostatnými pruhy pro odbočení. Toto řešení bylo vybráno z dŧvodu moţnosti 

umístění tramvajové tratě ve větším poloměru a tedy zrychlit prŧjezd křiţovatkou v hlavním směru 

(Merhautova-Seifertova).  

Variantní řešení 

Řešení bez nutnosti rekonstrukce stávající křiţovatky je další moţná investičně méně náročná 

varianta. Jedná se o umístění tramvajového trojúhelníku do středu stávající křiţovatky. Tramvajový 

vlak by projíţděl křiţovatkou v hlavním směru obloukem o poloměru 50,00 m. Z dŧvodu přednosti 

tramvaje na okruhu je vhodná instalace semaforŧ.  

    

 

Obr 17 Možnost řešení 

zastávkových ostrůvků 

zastávky Lesná nádraží 

v prostoru před 

křižovatkou 

Obr 18 Řešení napojení na Halasovo náměstí ulicí Okružní při zachování stávající křižovatky 

(mapový podklad WMS-Ortofoto http://geoportal.cuzk.cz/) 
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7.4 ZASTÁVKA BLAŢKOVA 

Pro zajištění docházkové vzdálenosti 250 m ze stávajícího stavu umístěných autobusových zastávek 

a ponechání stejného řešení všech navrhovaných tramvajových zastávek na ulici Seifertova, byla 

navrţena moţnost přesunu napojení komunikace Blaţkova o 90 m po směru staničení. Celkové 

přebudování napojení komunikace Blaţkova mŧţe být nahrazeno přikázaným směrem jízdy.  

Variantní řešení 

Pro ponechání stávajícího řešení napojení komunikace Blaţkova a ponechání umístění zastávek byla 

navrţena varianta s ostrŧvkem pro moţnost zřízení přechodu pro chodce. Přechod pro chodce přes 

celý hlavní dopravní prostor je zřízen pouze v místě zastávky ve směru Lesná Haškova a to v místě za 

zastavení tramvaje. 

 

 

7.5 ZASTÁVKY NA ULICI SEIFERTOVA 

Všechny zastávky na ulici Seifertova jsou navrţeny jako zastávkové ostrŧvky. Ostrŧvky do 

jednotlivých směrŧ jsou propojeny přechody pro chodce v místě před zastavením vlaku a umoţní 

přechod chodcŧ v jednou místě přes celý hlavní dopravní prostor. Pro prŧběţnou silniční dopravu je 

navrţeno rozšíření vozovky v oblasti zastávkových ostrŧvkŧ. 

Variantní řešení 

Pro zachování stávající šířky komunikace je variantou řešení navrţení jiné zastávkové konstrukce. 

Jedná se zejména o tramvajovou zastávku se zvýšeným jízdním pásem (s pojíţděným zastávkovým 

mysem), kde není moţné navrţení přechodu pro chodce z dŧvodu ponechání stávající šířky hlavního 

dopravního prostoru bez moţnosti zřízení ostrŧvku. Další moţností je návrh nepojíţděného 

zastávkového mysu, kde je automobilová doprava vedena v místě zastávky po tramvajovém pásu. 

Obě tahle řešení neumoţňují prŧběţnou silniční dopravu.  

Obr 19 Návrh řešení zastávky Blažkova 
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7.6 KOMUNIKACE OKRUŢNÍ 

Komunikace Okruţní je v návrhu rozšířena o jeden jízdní pruh z dŧvodu co nejmenšího zásahu 

automobilové dopravy do tramvajového pásu.  

Variantní řešení 

Jako méně investičně nákladné řešení je vedení tramvajové tratě středem stávající komunikace 

Okruţní. Toto řešení by vedlo k sdruţení tramvajového a automobilového provozu.  

7.7 ZASTÁVKA HAŠKOVA 

Zastávka Haškova je poslední zastávka navrhovaného prodlouţení tramvajové tratě. Vybrané řešení 

umístění zastávek je popsáno v kapitole 4.2.7. Zastávka Haškova.  

Variantní řešení 

Další variantou je umístění zastávek naproti sobě v blízkosti autobusového zálivu odděleného 

ostrŧvkem. Jedná se o řešení s pouţitím zastávkových mysŧ a svedení automobilové dopravy z obou 

směrŧ na tramvajový pás. Pro zvýšení bezpečnosti je navrţena také moţnost posunutých 

zastávkovým mysŧ vŧči sobě, toto řešení vede k znepřehlednění kříţení  

 

 

  

Obr 20 Návrh řešení zastávky Haškova s nástupními hranami naproti sobě 

Obr 21 Návrh řešení zastávky Haškova s nástupními hranami  vůči sobě posunutými 
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8 POUŢITÉ ZDROJE  

Normy: 

1. ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

2. ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí 

3. ČSN 28 0337 Prŧjezdné prŧřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na 

tramvajových dráhách 

4. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

5. ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

6. ČSN 73 6102 Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích 

WWW stránky: 

1. Katalog produktŧ firmy ŢPSV OHL Group Uherský Ostroh, [online]; dostupné z URL: 

<http://www.zpsv.cz/>. 

2. Katastr nemovitostí, [online]; dostupné z URL: <http://www.cuzk.cz/>. 

 

 

 

V Brně leden 2016                   Bc. Daniela Pěknicová 
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