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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce se zabývá navrhováním linek a jejich provozních parametrů pro 

tramvajovou síť Brna v souladu s vedením tratí, se kterým počítá připravovaný územní 

plán města. V práci se hodnotí provozní i investiční náklady spojené s fungováním 

a rozšířením tramvajového systému. Zjišťují se počty obyvatel a pracovních míst 

spadajících do 300metrových zón kolem zastávek tramvají. Vypočtené hodnoty 

se porovnávají se stávajícím stavem. Na základě výsledků se doporučuje vhodná 

skladba vozového parku a pořadí výstavby nových úseků. Jsou navržena další opatření 

pro zlepšení pokrytí území Brna tramvajovým systémem, zejména budování tratí 

do jiných hustě osídlených oblastí a organizace vybraných přestupních bodů.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Tramvaj, linka, trať, obsluha, interval, kapacita, spoj, souprava, přepravní výkon, 

dopravní výkon, obyvatelé, pracovní místa, hustota, ArcGIS Pro, provozní náklady, 

kapitálové náklady.  

ABSTRACT  

This master thesis deals with the planning of routes and their operating parameters for 

the tram network in the new Brno city masterplan. The work evaluates operational and 

capital expenses that are bound up with running and further expanding of the tram 

system. The numbers of inhabitants and jobs included in 300-meter zones around tram 

stops were assessed. The calculated values are compared with the current situation. 

Based on the results, a suitable composition of the vehicle fleet and the order in which 

new tracks should be constructed is recommended. Further measures are proposed 

to improve coverage of city territories by the tram system, especially construction 

of tram ways to other densely populated areas of Brno and the organization of selected 

transfer points  

KEYWORDS  

Tram, route, track, service, interval, capacity, link, consist, transport performance, 

inhabitants, jobs, density, ArcGIS Pro, OPEX, CAPEX.  
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1. ÚVOD, CÍLE A STRUKTURA PRÁCE 

1.1. Úvod 

Motivací k napsání dané práce posloužil vysoký význam a nepostradatelnost 

městské hromadné dopravy ve správném fungování všech měst, zejména velkých a hustě 

osídlených. MHD výrazně ovlivňuje rozvoj území a další sféry života; na její kvalitě v 

neposlední řadě závisí cena pozemků, bytových a obchodních prostor v blízkosti. 

Spolehlivá, rychlá a frekventovaná MHD je základem vysoké úrovně kvality 

života, neboť nabízí cestujícímu poměrně rychlý přesun za relativně nízký poplatek, 

člověk přitom nemusí vlastnit individuální dopravní prostředek. MHD také pomáhá ulevit 

městům od kolon – výzkumy ukazují, že pokud je cesta MHD časově méně náročná, část 

řidičů IAD jí dá přednost a uvolní tak ulice od svých aut [1]. Člověk, který používá MHD, 

způsobí řádově menší ekologickou zátěž na prostředí, než kdyby si při svém cestování 

zvolil motorové vozidlo na fosilní paliva. 

Je ovšem očividné, že nelze zaručit vysoce kvalitní obsluhu MHD bez přímo 

úměrného financování. Pokusy o převod veřejné dopravy na čistě tržní systém fungování 

nepřinesly očekávané efekty – stal se pravý opak.  Například, ve Velké Británii v roce 

1986, rok po deregulaci a marketizaci MHD, která byla zavedena vyhláškou k zákonu o 

dopravě, po celé zemi (kromě Londýna, kterého se deregulace netýkala) kleslo používání 

autobusové dopravy o 32,5 %, zatímco jízdné vzrostlo o 35 % nad inflaci. V Londýně, 

kde si společnost Transport for London ponechala kontrolu nad tarify, trasami, politikou 

prodeje jízdenek a problematikou franšíz soukromým provozovatelům, se obrat 

cestujících ve stejném období téměř zdvojnásobil [2].  

Jihomoravský kraj a město Brno, jehož systémem hromadné dopravy se zabývá 

tato diplomová práce, přispívají finančními prostředky nejen na zajištění provozu 

stávajících linek, ale i na uspořádání nových tras. Na zakázku brněnského magistrátu se 

chystá nový územní plán, který má nahradit existující plán z roku 1994. Dopravní část 

tohoto aktualizovaného dokumentu mimo jiné stanovuje místa, kde se v budoucnu 

předpokládá výstavba tramvajových tratí. V rozsahu územního plánu však nejsou 

popsány provozní charakteristiky – linkování, kapacita vozidel, intervaly, zastávky, 

návaznosti apod. 

Vzhledem k tomu, že tramvajová doprava je páteřní prvek MHD Brna a má 

největší podíl na celkovém přepravním výkonu [3], v této práci je rozhodnuto se zaměřit 

primárně na ni. Nevylučuje to však zohlednění provázanosti s dalšími typy dopravy, 

poněvadž tramvaje jsou nedílnou součástí jednotného integrovaného regionálního 

systému Jihomoravského kraje s centrem v Brně. 
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1.2. Cíle a struktura práce 

Cílem této práce je vytvoření návrhu linkového vedení tramvajové sítě města Brna 

s ohledem na ostatní druhy veřejné hromadné dopravy při využití existujícího dopravního 

modelu, výpočet provozních parametrů, vypracování odhadu výše kapitálových a 

provozních nákladů nutných k zajištění určitého stupně kvality obsluhy navrženého 

tramvajového systému, a také stanovení pořadí výstavby naplánované drážní 

infrastruktury, případně nový návrh. 

Daná diplomová práce obsahuje 8 kapitol včetně první – úvodu. 

Druhá kapitola uvádí do problematiky městského plánování a městské hromadné 

dopravy, popisuje se v ní tramvajový systém Brna a jeho historie. 

Třetí kapitola se zabývá teoretickou bází organizace MHD a některých jejích 

parametrů, také jsou popisovány a vysvětlovány mapové podklady, které byly základem 

práce. 

Čtvrtá kapitola obsahuje schéma linkového vedení pro nový ÚP, postup a 

odůvodnění návrhu tohoto schématu s ohledem na principy zmíněné ve třetí kapitole. 

Pátá kapitola je nejobsáhlejší, a provádí se v ní vlastní výpočty provozních 

parametrů – kapacity vozů, intervaly mezi spoji, počet spojů a vozidel potřebných k jejich 

vykonání. Jsou v ní vypočteny dopravně inženýrské charakteristiky – dopravní a 

přepravní výkony. Výsledky se porovnávají se stávajícím stavem. Výpočty se většinou 

provádí pomocí aplikace Microsoft Excel. 

V šesté kapitole pomocí softwaru ArcGIS Pro se stanovuje počet obyvatel a 

pracovních míst obsloužených navrženým a stávajícím tramvajovým systémem. 

Provozní náklady, náklady na pořízení vozidel a výstavbu nových úseků jsou 

obsaženy v sedmé kapitole. Dodatečně je stanoveno pořadí výstavby tratí s ohledem na 

počet obyvatel v okolí zastávek jednotlivých úseků. 

Osmá kapitola je stručným souhrnem předešlých kapitol, kde se diskutují 

výsledky a možnosti. 

Následuje závěr a seznamy použitých zdrojů, obrázků, tabulek a příloh. 
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2. ZÁKLADY PROBLEMATIKY 

2.1. Územní plánování 

Pojem územního plánování je spojen s pojmem urbanismu. V ČR územní 

plánování reguluje Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Podle 

tohoto dokumentu “cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a 

pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 

který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

budoucích generací” [4]. 

Úkoly, které má na starosti územní plánování, jsou [4]: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty, 

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 

ohledem na hodnoty a podmínky území, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, 

životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na 

její hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na 

využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, 

uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro 

umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a 

na využitelnost navazujícího území, 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a 

přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě 

blízkým způsobem, 

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých 

hospodářských změn, 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní 

bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání 

prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, 

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 
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l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, 

před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, 

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 

o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního 

plánování a ekologie a památkové péče. 

 

2.2. Nový a starý územní plán Brna 

Územní plán je koncepční dokument pro ochranu a rozvoj urbánních, 

společenských a přírodních hodnot regionu. Stanovuje vztah zástavby a veřejného 

prostranství, určuje způsoby využití území, definuje strukturu zástavby a její intenzitu 

(vztah struktury a infrastruktury) a vztah kompozice sídel k volné krajině a širší 

metropolitní oblasti.  

Kancelář architekta města Brna zodpovědná za zpracování nového plánovacího 

dokumentu udává, že platný územní plán z roku 1994 je nejstarším v České republice [5]. 

V některých ohledech tento plán již nevyhovuje současné situaci a brání městu v dalším 

rozvoji. Na novém územním plánu pracuje město od roku 2002, práce se pozastavily v 

roce 2012 a byly obnoveny roku 2016. Aktuálně připravovaný plán by měl začít platit v 

roce 2022, čímž v tu dobu nahradí 28 let starý dokument těsně před vypršením jeho 

platnosti. 

Mezi hlavními změnami je rozšíření rozvojových ploch pro nové bydlení i 

pracovní příležitosti díky přestavbě brownfieldů v městském centru i prstenci kolem něj. 

Vznikne 9 hlavních rozvojových oblastí, na které se město chce zaměřit (Obrázek 2.1), 

jsou to: 

1. Čtvrť Trnitá; 

2. Západní brána; 

3. Špitálka; 

4. Zbrojovka; 

5. Bosonohy – Chironova; 

6. Řečkovice; 

7. Přízřenice; 

8. Veřejné logistické centrum; 

9. Červený kopec. 
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Obrázek 2.1 Mapa umístění rozvojových oblastí podle připravovaného ÚP Brna, zdroj KAM [5] 

Místo indexu podlažní plochy je zaveden pojem výškové úrovně zástavby, která 

je stanovena sedmi výškovými úrovněmi zástavby, pro něž je určena dolní a horní mez 

výšek budov. Díky tomu se v nově zastavovaném území dají přesně regulovat výšky 

budov.  

Co se dopravní části dokumentu týče, město Brno má dlouhodobé plány na 

realizaci důležitých infrastrukturních projektů – dokončení Velkého městského okruhu 

(VMO) a navazujících radiál, přesun hlavního nádraží do takzvané polohy “řeka” a 

následná úprava sítí hromadné dopravy. Z popisu a grafických materiálů ÚP vidíme, že 

se počítá s významným zvětšením délky tratí tramvají, které obslouží většinu rozvojových 

lokalit. 

 

2.3. Městská hromadná doprava 

Za prudký růst obyvatelstva a rozlohy měst v novověku je v neposlední řadě 

zodpovědný vznik městské hromadné dopravy. Umožnilo to lidem rychle a fyzicky 

nenáročně se dostávat k cílovým bodům ve srovnání s pěší chůzí. Města obrůstala novými 

čtvrtěmi, kde cena pozemků a výše nájemného nebyly tak vysoké, jak v centrech. Po 

průmyslové revoluci, kdy mnohá města dosáhla velikostí těžko překonatelných pěšky, se 

hromadná doprava stala nezbytně nutným atributem. Následná automobilizace nejdříve 

potlačila pozici MHD, po nějaké době se však ukázaly problémy s prostorovou, finanční 

a environmentální neefektivitou individuálního způsobu přepravy v hustě osídlených 

oblastech. Dnes je MHD nepostradatelným prvkem jakéhokoliv města, a čím je město 

větší, tím vyšší význam má MHD. 
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Funkce přepravy a zajištění veřejné dopravní obslužnosti území osob není jediná 

v celém spektru věcí, které jsou charakteristické svými vlivy na města a regiony. Vedle 

základních funkcí se uvádí další funkce: sociální (ne všichni mohou používat individuální 

automobilovou dopravu), prostorová (automobilová doprava je prostorově náročnější), 

ekologická (nižší produkce škodlivých látek), bezpečnostní (oproti automobilům méně 

nehod) a nakonec funkce vyváženého regionálního rozvoje [6]. V ČR a jiných zemích EU 

se hromadná doprava považuje za veřejnou službu, která se objednává obcemi, regiony 

či státem; náklady spojené s poskytováním této služby můžou být (a zpravidla jsou) 

dopravci kompenzovány [7]. 

 

2.4. Historie MHD a tramvajové sítě Brna 

Dopravní podnik Brna více jak 150letou historii [8]. Dne 17. srpna 1869 byla v 

Brně jakožto jednom z nejvýznamnějších měst bývalého Rakousko-Uherska a prvním v 

českých zemích zprovozněna linka koněspřežné tramvaje. První trať vedla z dnešního 

Moravského náměstí (Kiosku) k hostinci Semilasso (Kartouzám), který se tehdy nacházel 

v samostatné obci Královo Pole, severně od centra města. Na linku bylo vypravováno 

původně 6 vozů, za rok jich počet narostl na 57, včetně nákladních.  

V roce 1881 byla koňka zastavena pro nerentabilitu, ale za 3 roky systém převzal 

nový dopravce s parními lokomotivami. Linkové vedení se postupně rozšiřovalo, parní 

doprava obsloužila Ústřední hřbitov. Parní stroje se účastnily přepravy nákladů až do roku 

1926, kdy byl již v plném proudu provoz na elektrický pohon. 

Elektrická tramvaj vznikla na přelomu 19. a 20 století, v roce 1900. Během tří let 

se počet linek zvětšil na 5. V 30. letech byl zahájen provoz autobusových linek jako 

doplnění tramvajových v tangenciálních směrech. Poválečné období se vyznamenalo 

rozsáhlými opravnými pracemi tratí a trakční sítě poškozených bombardováním, 

obnovením autobusových linek a vznikem trolejbusových. 

Pro zajištění obsluhy nových satelitních sídlišť v 70. letech bylo dodatečně 

postaveno několik nových tramvajových tratí vedených po samostatných tělesech. Tyto 

vysokokapacitní úseky však byly připojovány ke stávajícímu kolejovému systému ve 

středu města. Byl zaveden nepřestupní tarif, což pak přivedlo k zavedení nových 

autobusových linek dublujících tramvajové v centrální části města. 

V 90. letech přitom význam celé MHD klesal kvůli lavinové motorizaci. Proto 

bylo vedením města přijato rozhodnutí o organizační změně systému hromadné dopravy, 

ke které došlo v roce 1995, včetně návratu přestupních jízdenek. Při přípravě i vlastní 

realizaci byl kladen důraz na maximální využití tramvajové a trolejbusové trakce a 

omezení souběžných autobusových linek, na ekologickou situaci středu města a dalších 

významných lokalitách, a také zjednodušení tramvajové sítě a zkrácení intervalu mezi 

následujícími soupravami. Z větší části se systém započatý v roce 1995 dochoval doteď. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/17._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1869
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko-Uhersko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kon%C4%9Bsp%C5%99e%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_(Brno)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovo_Pole
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2.5. Specifika tramvajového systému Brna 

Z celého heterogenního systému MHD Brna, který zahrnuje autobusový, 

trolejbusový, tramvajový a železniční subsystémy, nejvýznamnějším je subsystém 

tramvajový, neboť disponuje vysokokapacitními vozy a zároveň nabízí 

nejfrekventovanější obsluhu, na některých linkách i v intervalech do 5 minut. V roce 

2019 tramvaje přepravily 197 mil. osob, což tvoří 54 % celkového počtu cestujících za 

tento rok [3]. 

V dnešní podobě je v provozu 11 linek, vozový park čítá 321 různě kapacitních 

vozů. Tramvajové linky vedou převážně středem Brna, a propojují s ním městské části 

Řečkovice, Královo Pole, Brno-Sever, Maloměřice-Obřany, Židenice, Líšeň, Starý 

Lískovec, Bohunice a Bystrc. Brněnské tramvaje zajíždí i do satelitního města Modřice. 

Celková délka tratí je 74 km v obousměrném vyjádření. 

Během přeložení tratí z ulice Dornych na ulici Plotní z tramvajové obsluhy je 

dočasně vyloučena městská část Komárov. Po dokončení prací se tramvaje opět vrátí na 

stejnojmennou konečnou po mírně změněné trase, která bude rychlejší než původní [9]. 

Staví se také nová trať k nemocnici Bohunice a přilehlému univerzitnímu 

kampusu.  

 
Obrázek 2.2 Tramvajový systém na mapě Brna, vlastní zpracování1 na základě dat KAM [10] 

Historicky se rozvíjela především radiální propojení okrajů se středem, 

v současném stavu chybí tangenciální směry, proto jsou velmi vytíženy centrální úseky 

tramvajového systému pro nutnost přestupu. 

Můžeme popsat tramvajový systém Brna pomocí klasifikace cílů a zdrojů 

dopravních proudů [11]. 

Hlavním centrem je historický střed města, je celý lemován tramvajovou dopravou 

– po ulicích Husova, Nádražní, Benešova, Rooseveltova, Joštova – a navíc protnut ještě 

jednou tratí – ulicemi Rašínova a Masarykova. Zde je vysoká hustota pracovních 

 
1 Vyznačená trať po ulici Plotní není v okamžiku napsání diplomové práce dostavěna, a očekává se, že 

do konce srpna roku 2021 úsek bude uveden do provozu [9]. 
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příležitostí, služeb, obchodů a volnočasových aktivit, za kterými se denně vydají desítky 

tisíc obyvatel, a také dva největší přestupní body – zastávky Hlavní nádraží a Česká. 

 

Obrázek 2.3 Tramvaje v hlavním centru Brna, vlastní zpracování na základě dat KAM [10] 

Nyní největší přepravní proudy MHD se vyskytují u stávajícího hlavního nádraží 

na jižním okraji centra, které je zároveň hlavním přestupním uzlem nejen Brna, ale celého 

Jihomoravského kraje. 

Lokálními centry jsou zpravidla uzlové zastávky, které se nachází v atraktivních 

pro obyvatelstvo místech, jako například kolem Mendlova náměstí (Staré Brno), ulice 

Husitská (Královo Pole), Zoologická zahrada (Bystrc) a další oblasti, vyznačené na 

obrázku dále (Obrázek 2.4). 

 

Obrázek 2.4 Lokální centra v Brně a tramvajová doprava, vlastní zpracování na základě dat 

KAM [10] 

Je nutno podotknout, že v případě Brna lokální centra vznikla převážně v důsledku 

organizace dopravních uzlů s dobrou obslužností MHD. Aktuální lokální centra připravila 

o význam staré středy městských částí, které byly původně samostatnými obcemi před 

vznikem Velkého Brna v roce 1919. Výjimku tvoří oblast ulice Husitská v Králově Poli, 

protože dopravní uzel se zde nachází vedle místního městského úřadu, blízko původního 

centra města Královo Pole. 
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Významné objekty jsou typicky velké školy a jejich kampusy, zdravotnická 

zařízení, průmyslovém sportovní nebo rekreační areály, obchodní střediska, kancelářské 

budovy a další druhy objektů, kam lidi záměrně jedou. 

Body kontaktu s jinými dopravními systémy jsou obvykle vlakové a autobusové 

stanice, také letiště. V Brně mimo hlavní nádraží to jsou stanice Královo Pole, železniční 

zastávky Židenice, Lesná a Řečkovice. Autobusová nádraží jsou dvě – ÚAN Zvonařka, 

které patří soukromému majiteli, a zastávka Brno, Benešova tř., hotel GRAND – vlastní 

ho město. Konečné zastávky příměstských autobusů jsou rozmístěny zejména v již 

zmíněných lokálních centrech. V Brně existuje i mezinárodní letiště Tuřany, které však 

generuje malé proudy, a proto je obslouženo jen autobusy. 

V oblastech se specifickou funkcí neplatí běžná pravidla. Patří sem továrny a 

průmyslové zóny, například, areál severně od Modřic (který dnes je obsloužen tramvají), 

Černovická terasa, Královopolská strojírna; doprava je zde vyžádaná jen v čase konců a 

začátků pracovních směn. 

Odlehlé oblasti vynikají specifickou dopravní obsluhou, která závisí na velikosti 

a hustotě obyvatel v určité zóně. V Brně to jsou taková místa jako Ořešín, Útěchov, 

pobřeží Brněnské přehrady. Tyto oblasti se obsluhují málo frekventovanými 

prodlouženými spoji městských autobusů, nebo jen regionálními linkami, tramvaj by zde 

neměla smysl. 
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3. VSTUPNÍ INFORMACE A VÝCHODISKA 

3.1. Obecné principy organizace MHD 

Podle Pušmana [11] zásadní činností organizace hromadné dopravy je 

projektování linkového vedení a dalších provozních parametrů. Tato práce je specifická 

kvůli velmi intenzivní sledovanosti odbornou i laickou veřejností. Cestující jsou velice 

citliví na změny, proto je důležité přistupovat k implementaci návrhů, aby nedocházelo k 

vlně veřejné nespokojenosti kvůli náhlé ztrátě pohodlných a rychlých spojení, a to, pokud 

není na úkor efektivitě, cestou maximálního zachování existujících tras a intenzivním 

informováním přes masmédia. Získává se přitom zpětná vazba, která napomáhá doladění 

navržených změn dle požadavků budoucích uživatelů. 

Hlavním předpokladem pro změny je vypracování koncepce linkového vedení, 

která stanoví síť veřejné dopravy, druhy dopravy a hierarchizaci subsystémů, a také 

zásady směrové a časové koordinace linek. Je nutné si pamatovat, že plánovat dopravu 

“od stolu” lze pouze u měst nebo jejich částí, které vznikají na zelené louce. Naprostá 

většina dopravních plánů vychází z existující podoby a zde je důležité přehodnotit využití 

jednotlivých městských prostorů či krajiny. 

Přesné stanovení kritérií tvorby tras linek a respektování vztahů mezi provozními 

parametry jsou další věci, na které je obecně brán zřetel. Pro lepší výsledky projektování 

je nezbytné využívání exaktních podkladů, což spočívá ve výběru kvalitních dostupných 

dat a jejich systémový sběr. Na základě získaných dat můžeme odhadnout například 

proudy cestujících v horizontu několika let, a to v současné době převážně matematickým 

modelováním pomocí k tomu určených softwarů. 

Úkolem dopravního odborníka v procesu organizace dopravy tedy je nalezení 

nejlepšího odborného a optimálního řešení, které je pak třeba vysvětlit provozovatelům 

dopravních systémů i kompetentním politikům.  

Na politiky je nezbytné dbát, protože důsledky populistických politických přání v 

oblasti dopravy mohou být velmi negativní nejen z hlediska ekonomického a praktického, 

ale i z pohledu bezpečnosti. Implementace návrhů není možná bez politické dohody s 

autoritami, protože o poskytnutí peněz na provoz veřejné dopravy rozhoduje vedení měst 

a regionů, přičemž vždy existuje limit financování. 

Úlohou linkování je v první řadě poskytnout cestujícím rychlá a pohodlná spojení 

se vhodnou frekvencí a odpovídající zatížení kapacitou vozidel, přičemž učinit to 

způsobem, aby provozní náklady pro provozovatele byly co možná nejmenší. 

V dnešní době se velký důraz také klade na ekologičnost provozu, a čím je menší 

objem lokálního výfuku škodlivin (tzn. bezprostředně na ulicích), tím menší je negativní 

dopad na kvalitu životního prostředí. Mezi druhy pozemní veřejné dopravy tramvaje a 

trolejbusy pochopitelně mají nulové lokální emise, proto se těší oblibou u měst, která 

pečují o ochranu zdraví obyvatel. 
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Je důležité co nejvíc zachovat stávající linkování a přizpůsobit jej nově 

postaveným tratím, aby každá významná lokalita byla přístupná z jakéhokoliv místa v síti 

s pohodlnými přestupy (ideálně na jedné nástupní hraně), přičemž přestupů má být co 

nejméně. 

Cílem je přizpůsobit systém změněným proudům s ohledem na požadavek 

racionality při maximálním zachování stávajících tras, na které si cestující zvykli. 

Důležité je však brát v potaz skutečnost, že ve sféře veřejné dopravy – z velké části 

netržním oboru – poptávku mimo jiné určuje a částečně reguluje nabídka, tj. měněním 

atraktivity spojení (souhrnu intervalu, kapacity vozidel, přímočarosti a jízdní doby trasy) 

můžeme ovlivnit proudy cestujících. 

 

3.2. Mapové podklady 

Pro územní plán města Brna společností Brněnské komunikace ve spolupráci 

s Kanceláří architekta města Brna byl vypracován dopravní model znázorňující objemy 

přepravní práce každým módem dopravy jak pro rok 2019 (Model 2019) tak i pro 

návrhový stav (Model pro ÚP). Model byl vytvořen v programovém prostředí „Vision 

Traffic Suite“ od německé společnosti PTV AG (Planung Transport Verkehr). 

Pro interaktivní prohlížení výsledků modelování bylo použito webové rozhraní 

Esri ArcGIS Online (Obrázek 3.1) [12]. Autorovi byl udělen přístup ke stránce pro účely 

vypracování analýzy.  

 

Obrázek 3.1 Vzhled webu s dopravním modelem [12] 

Po přechodu do vrstvy „tram“ se zobrazí rozvržení proudů cestujících po tratích, 

se kterými se počítá v připravovaném územním plánu. 
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Obrázek 3.2 Uživatelské rozhraní a ovládací prvky webu s dopravním modelem [12] 

Kliknutí na úsek vyvolá příslušnou atributovou tabulku (Obrázek 3.3), která kromě 

uvedených na čáře hodnot proudů obsahuje údaje o typech dopravy na úseku a kapacitu 

každého z nich na tomto konkrétním úseku.; zobrazuje se i délka čáry, tento údaj však 

praktické využití v rámci dané práce nemá: 

 

Obrázek 3.3 Zobrazení atributů úseku sítě dopravního modelu [12] 

Dané hodnoty použijeme pro výpočet nezbytné kapacity vozů a přijatelných 

intervalů mezi spoji, zohledníme je při navrhování linkového vedení. 

 

3.3. Kapacitní charakteristiky vozů 

Důležitým parametrem při určení intervalů je i maximální (nebo raději přijatelná) 

kapacita vozidel. Ta především závisí na délce vozidla. Rozdělíme vozidla používaná 

v Brně podle tříd se zanedbáním nepatrného rozdílu v délkách vlaků: 

• TRAM20 (20 m) – dvoučlánkové Tatra K2, Vario LF2R.E, Pragoimex 

EVO 2 „Drak“, tříčlánková Škoda 03T „Anitra“; 

• TRAM30 (30 m) – soupravy 2xTatra T3, 2xTatra T6A5, 2xVario LFR.E, 

vícečlánkové Tatra KT8D5(N), Tatra K3R.N, Škoda 13T; 

• TRAM40 (40 m) – soupravy 3x Tatra T6A5, Vario LF2R.E+Vario LFR.E. 
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Obrázek 3.4. 40metrová souprava Vario LF2R.E+Vario LFR.E v Brně, z archivu autora 

Co do počtu těchto vozidel, je znázorněn v následující Tabulka 3.1, zdrojem je 

výroční zpráva DPMB za rok 2019 [3]: 

Tabulka 3.1 Počet a modely tramvajových vozů ve vozovnách DPMB [3], upraveno autorem 

Model tramvaje2 Počet Typ 

Škoda 03T 17 TRAM20 

Tatra T3 – všechny modifikace 75 TRAM15 

Tatra T6A5 28 TRAM15 

Tatra K2 37 TRAM20 

Tatra K3R.N 4 TRAM30 

Tatra KT8D – všechny modifikace 38 TRAM30 

Škoda 13T 49 TRAM30 

Vario LF2R.E 32 TRAM20 

Vario LFR.E 32 TRAM15 

Tramvaje celkem 310 

V roce 2020 byly dodány první vozy EVO 2, a nejsou tím pádem reprezentovány 

ve výroční zprávě DPMB ke konci roku 2019. Očekává se dodání dalších tramvají EVO 

2, v roce 2024 by měl vozový park čítat 41 takovýchto vozidel. Mají nahradit zastaralé 

K2. Zahrneme tyto novinky v následující tabulce, kde rovněž přepočteme sólo vozidla na 

soupravy (Tabulka 3.2). 

 

 

 

 
2 Vyjma historických vozidel a nepoužívaných vleků, stav ke 31. 12. 2019 
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Tabulka 3.2 Přepočet tramvajových vozů na soupravy 

Model tramvaje (soupravy) Počet Typ 

Škoda 03T 17 TRAM20 

Pragoimex EVO 2 11 TRAM20 

Tatra K2 37 TRAM20 

2xTatra T3 37 TRAM30 

Tatra K3R.N 4 TRAM30 

Tatra KT8D – všechny modifikace 38 TRAM30 

Škoda 13T 49 TRAM30 

3xTatra T6A5 9 TRAM40 

Vario LF2R.E+Vario LFR.E 32 TRAM40 

Soupravy celkem 234 

Sečteme vozidla jednotlivých délek dohromady (Tabulka 3.3). 

Tabulka 3.3 Počty souprav různých typů 

Typ Počet souprav 

TRAM20 65 

TRAM30 128 

TRAM40 41 

Soupravy celkem 234 

15metrové vozy se v Brně používají jen výjimečně – pro zvláštní nebo cvičné 

jízdy. V normálních podmínkách se s nimi však nepočítá, protože ze zkušenosti 

provozovatele je jasné, že by bylo nutné vypravovat více pořadí pro dodržení stejné 

kapacity, čímž by narostly osobní náklady na řidiče. 

 

3.4. Standard kvality obsluhy 

Ačkoli výrobci tramvají udávají informace o kapacitě jednotlivých vozů 

v oficiálních papírech, která se počítá ze vzorců s 5 nebo 8 lidmi na m2, a většinou se 

jejich dodržení v ostrém provozu nekontroluje. Dopravní podnik hlavního města Prahy 

provedl zkoušky [13], které ukazovaly reálné a maximální hodnoty obsaditelnosti (když 

se více lidí do vozu již nevejde v žádném případě). Můžeme z nich čerpat některé zjištěné 

skutečnosti, nahlédneme do výňatku z průzkumu (Tabulka 3.4): 

Tabulka 3.4. (zkráceno) Obsaditelnost vozů vybraných typů, zdroj DPP [13], vlastní zpracování 
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T3RP 15,4 22 63 70 110 110 160 5,71 

14T (facelift) 27,3 67 117 140 220 220 279 5,60 
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Vůz Tatra T3RP je v zásadě vylepšenou po stránce výzbroje kopií originální „té 

trojky“, proto budeme považovat hodnoty pro tento typ za univerzální pro všechny vozy 

T3 s jedním sedadlem v řadě u každého boku salonu. Modernizovaná Tatra 14T je 

předchůdkyní modelu 13T vyvinutého pro Brno, a má téměř stejné parametry maximální 

kapacity. 

Nicméně nutnost dodržování kvality obsluhy vyžaduje nějaký standard, při 

kterém se cestující necítí se v sevření mezi ostatními lidmi ve voze, a nemůžeme se při 

určení intervalů orientovat jen na maximální kapacitu. Kupříkladu, v systému pražské 

integrované dopravy se za maximálně přijatelnou při návrhu linek považuje hodnota „100 

% špička“ (Tabulka 3.4). Vezmeme je jako výchozí. 

Stanovíme přibližné kapacity pro každý typ soupravy. Dvacet metrů dlouhé 

soupravy jsou o 33 % delší než 15metrové T3 s komfortní max. obsaditelností 𝐶𝑐15𝑚, a 

mají zhruba o tolik větší kapacitu (𝐶𝑐20): 

 𝐶𝑐20 = 𝐶𝑐15

20

15
= 70 ∙ 1,33 = 93,1 ≈ 93 míst (3.1) 

Maximální kapacita 𝐶20: 

 𝐶20 = 𝐶15

20

15
= 110 ∙ 1,33 = 146,66 ≈ 147 míst (3.2) 

V případě 30metrových vozů nebo souprav přijmeme hodnotu komfortní 

obsaditelnosti stanovenou standardy pražského dopravního podniku. 

 𝐶𝑐30 = 140 míst (3.3) 

Maximální hodnota 𝐶30 by byla: 

 𝐶30 = 220 míst (3.4) 

U 40metrových souprav se určí kapacita obdobným způsobem jako u 

20metrových: 

 
𝐶𝑐40 = 𝐶𝑐15

40

15
= 70 ∙ 2,66 = 186,66 ≈ 187 míst (3.5) 

Maximální hodnota 𝐶40 je: 

 
𝐶𝑐40 = 𝐶𝑐15

40

15
= 110 ∙ 2,66 = 293,33 ≈ 293 míst 

(3.6) 

Shrneme hodnoty pro následující výpočty ve stručné tabulce: 
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Tabulka 3.5 Konvenční typy vozidel a jejich obsaditelnosti 

Zobecněný typ vozu Komfortní obsaditelnost (𝐶𝑐𝑚) Max. obsaditelnost (𝐶𝑚) 

TRAM20 93 147 

TRAM30 140 220 

TRAM40 187 293 

 

3.5. Kapacita tratí a linek 

Nejdříve si všimneme nových tratí, které v modelu pro rok 2019 nejsou 

zobrazeny. Jedná se hlavně o prodloužení do okrajových čtvrtí a na sídliště s větší 

hustotou obyvatelstva, s níž se počítá do budoucna – Kamechy, Lesná, Bosonohy, 

Přízřenice, Dolní Heršpice. Již ve výstavbě je trať k univerzitnímu kampusu a nemocnici 

Bohunice. 

Jsou to také důležité spojky, které umožní rychlejší a pohodlnější varianty cest – 

propojení Štefánikovy čtvrti a Halasova náměstí, Juliánova a Staré osady po Gajdošově 

ulici, Hybešova –Mendlovo náměstí přes proluku, která vznikne bouráním několika 

budov. 

V plánech je i první za dlouhou dobu tangenciální trať od zastávky Tkalcovská do 

Hluboké přes ulici Masnou a nové hlavní nádraží, dále přes Bidláky k zastávce Hluboká. 

Intervaly mají být takové, aby výsledek dělení čísla 60 (minut v hodině) byl 

celočíselný. Zajistíme tak taktové odjezdy – ve stejnou minutu každé hodiny. Cestující si 

snadno zapamatují, kdy odjíždí spoje nejvhodnější pro jejich každodenní cesty, a 

sestavování jízdních řádů by bylo přehledné a snadné. Připouštíme tedy primárně 

intervaly 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 a 60 minut. V případě, že se střídají vozy s odlišnou 

kapacitou, ve špičce je možné aplikovat kombinace intervalů 4-6 (takt 10 minut) nebo 7-

8 minut (takt 15 minut), kapacitnější vozy by přitom jely v delším intervalu za 

předchozím méně kapacitním. 

Při navrhování linek je třeba předběžně zhodnotit, jaké typy vozů by měly být 

nasazovány na linky. Odhadneme přepravní nabídku 𝑆𝑖 při intervalu i pro oba směry 

v profilu ulice minut pomocí vzorce: 

 𝑆𝑖 =
2 ⋅ 60 ⋅ 𝐶𝑐𝑚

 𝑖
 (3.7) 

kde 𝑖𝑝𝑥 – špičkový interval x-té linky; 𝐶𝑐𝑚 – komfortní kapacita soupravy o délce 

m metrů používané na určitém úseku. 

Násobitel 2 je určen k výpočtu přepravní nabídky v obou směrech. Výsledky pro 

různé kapacity a intervaly ukazuje Tabulka 3.6. 
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Tabulka 3.6 Hodinová přepravní nabídka v obou směrech při různých intervalech a komfortních 

kapacitách na některém úseku 

Typ vozu 

(komf. 

kapacita, 

osob/vůz)  

TRAM15 (70) TRAM20 (93) TRAM30 (147) TRAM40 (187) 

Interval, minut 

1 8400 11160 16800 22440 

2 4200 5580 8400 11220 

3 2800 3720 5600 7480 

4 2100 2790 4200 5610 

5 1680 2232 3360 4488 

6 1400 1860 2800 3740 

10 840 1116 1680 2244 

12 700 930 1400 1870 

15 560 744 1120 1496 

20 420 558 840 1122 

30 280 372 560 748 

60 140 186 280 374 

K těmto údajům budeme přihlížet při navrhování linkového vedení podle odhadu 

poptávky po přepravě tramvajemi z dopravního modelu na úsecích. 

 

3.6. Charakteristiky proudu cestujících 

Z podkladů známe intenzity cestujících, ale ukazují pouze hodnoty za celý 

pracovní den. Jak se rozdělí proud po jednotlivých hodinách, zejména špičkových? 

Musíme to vědět, abychom mohli správně nastavit intervaly a kapacity vozidel na linkách. 

Každý systém MHD se vyznačuje svou strukturou a zakládá se většinou na typu 

města nebo obce – počet, povaha a vzdálenost pracovních míst a dalších zájmových bodů 

od sídelních celků ovlivňuje směry a intenzity přepravy. 

Existují však typické systémy. Například, v průmyslových městech jsou velmi 

vytížené špičky a MHD je nasměrována hlavně k továrnám a jiným výrobním areálům 

nacházejícím se zpravidla mimo městskou zástavbu v okrajových oblastech. Více jak 

polovina denních cest se může uskutečňovat již během pouze pár hodin, ale v poledním 

sedle a večer je proud cestujících nevýznamný. Lázeňská města na rozdíl od nich mají 

hladší graf bez ostrých špiček, kde turisti jedou za rekreací postupně, neboť málokdy se 

potřebují dostat do destinace striktně v určitý nebo omezený čas. 

Brno nespadá do těchto kategorií, vyniká poměrně kompaktním centrem a zároveň 

dost rovnoměrným rozmístěním pracovních míst (Obrázek 3.5). To znamená, že 

vytíženost jednotlivých směrů MHD bude nižší než u města s převládajícím počtem 

pracovních příležitostí v centru nebo jiné lokalitě jednak z důvodu, že více obyvatel bude 

mít práci nedaleko od bydliště, a jednak díky tomu, že proudy budou rozděleny do více 

směrů. 
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Obrázek 3.5 Tramvajová síť Brna položená na odhad počtu pracovních míst po realizaci ÚP3. 

vlastní zpracování na základě dat KAM [10] 

Obrátíme se na zkušenost jiných dopravních podniků a výzkumníků, abychom 

mohli odhadnout, jakou poptávku cestující budou mít v závislosti na čase.  

Operátor hromadné dopravy Αττικό Μετρό (Attiko Metro) před Olympijskými 

hrami v Athénách udával [14], že nejvytíženější hodina pro MHD byla sedmá ranní, kdy 

jelo cca 11 % počtu cestujících za den. V létě tato hodnota byla kolem 9 %, a rozdíl mezi 

ranní a večerní špičkou byl menší.  

 

Obrázek 3.6 Časový graf procentuální intenzity proudů cestujících po hodinách roční (modře) a 

letní (červeně) [14] 

Němečtí a jiní autoři ve své publikaci [15] se pokusili zmodelovat špičky poptávky 

v softwaru MATSim určeném k prognózování dopravního chování na příkladu 20 km 

dlouhého úseku silniční síti a zastávkami každých 500 m s body zájmu a bydlišti pro 

virtuální agenty. Zde vidíme vytíženější večerní špičku, a konktrétně čtvrtou hodinu 

odpolední (Obrázek 3.7). V této době MHD využije cca 10 % všech cestujících za den.  

 
3 Rozměry čtverců – 250x250 m. Světlejší barva znamená větší koncentraci pracovních míst. 
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Obrázek 3.7 Časový graf začátku cest příkladovou autobusovou linkou [15] 

V první řadě počet cest v určitém čase závisí na rozsahu začátků a konců pracovní 

doby obyvatel, proto ve zmíněných dvou situacích je hlavní špička rozdílná. Co se týká 

Brna, místní jízdní řády MHD na mnoha linkách mají nejkratší intervaly právě dopoledne, 

od 7 do 8 hodin, což nepřímo svědčí o tom, že ranní špička je zde vytíženější. 

Pro výpočet dopravního výkonu nutného ve špičkové hodině zvolíme jako 

maximum proudu cestujících 10 % od denní hodnoty za hodinu. Ostatní parametry se 

budou odvozovat od ní. 

Z vlastní zkušenosti víme, že ráno jsou proudy nasměrovány hlavně k místům 

s vysokou koncentrací pracovních příležitostí, a večer naopak, k obytným oblastem. 

Poměr jedoucích ve směru vysoké poptávky a v protisměru se liší, a závisí na specifice 

linky. Obecně se rozdělení počtu cestujících na konvenční lince „sídliště – centrum“ dá 

představit jak na hypotetickém diagramu dole (Obrázek 3.8). 

 

Obrázek 3.8 Přibližný časový graf hodnot proudů cestujících v obou směrech v profilu hypotetické 

linky 

Můžeme odhadovat, že intenzita cestujících ve špičkové hodině v méně 

populárním směru činí 25-35 % od celkové hodnoty, kdežto ve vytíženějším směru – 65-

75 % cestujících. Při dalších výpočtech zohledníme i tuto skutečnost.  
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4. NAVRŽENÍ LINKOVÉHO VEDENÍ 

4.1. Nové linkové vedení 

Nový tramvajový systém logicky navazuje na stávající, který bude podroben 

rozšíření. Některé nové úseky již jsou ve výstavbě – z důvodu přeložky tratě z ulice 

Dornych na Plotní linka č. 12 dočasně nejezdí do Komárova, ale do Juliánova. Stejně tak 

č. 9 nejezdí do Juliánova, ale má velkou smyčku u hlavního nádraží, pojížděnou 

jednosměrně podle hodinových ručiček (Rooseveltova – Benešova – Masarykova – 

Joštova). Aktuální schémata existujících linek lze najít na stránkách IDOS [16]. 

Se vznikem nových tratí je nutno provést úpravy linkového vedení, abychom 

minimalizovali souběhy několika linek tam, kde to není nutné. Začneme analyzovat 

stávající stav a navrhovat změny.  

Linka č. 1 

Je to nejdelší linka ve městě a je necelých 20 kilometrů dlouhá, spojuje sídliště 

Bystrc s hlavním nádražím rychlostním koridorem podél ulic Kníničské a Žabovřeské, 

přes Pisárky a Mendlovo náměstí. Dále pokračuje na sever do Řečkovic, projede kolem 

Malinovského a Moravského náměstí, přes Lidickou ulici a její pokračování – 

Štefánikovu, Palackého, Banskobystrickou. U hlavního nádraží tedy dochází k úplné 

změně směru, kvůli čemuž linka č. 1 svým tvarem připomíná podkovu.  

Podle územního plánu by na jejích koncích mohla vzniknout prodloužení – od 

Ečerovy v Bystrci do sídliště Kamechy a od Řečkovic do nového hřbitova přes 

rozvojovou lokalitu na místě bývalých kasáren. Drobná změna nastane i po výstavbě 

spojky mezi zastávkami Hybešova a Mendlovo náměstí – tímto se vynechá zastávka 

Václavská, a cesta se zpřímí. 

  

Obrázek 4.1 Porovnání okolí Mendlova náměstí v dopravním modelu 2019 a modelu pro ÚP [12] 

Počítáme také s přesunem hlavního vlakového nádraží, vedle kterého je 

v bezprostřední blízkosti i nádraží autobusové (ÚAN Zvonařka), a podle dopravního 

modelu největší proudy budou nasměrovány po Bulváru – plánované městské třídě 

k novému nádraží. Je zřejmé, že obsloužení tohoto zatíženého úseku bude vyžadovat 



30 

velké kapacity, což vozy v současnosti nasazované na tuto linku úspěšně zvládnou, proto 

uvažujeme o změně trasy. Dostupnost okolí stávajícího nádraží se zachová, a bude stále 

možná pěšky od zastávky Nové sady do 5 minut chůze, nebo přestupem na jinou linku. 

  

Obrázek 4.2 Porovnání okolí Hlavního a Dolního nádraží v dopravním modelu 2019 a modelu pro 

ÚP [12] 

Vzhledem ke značné délce výsledné trasy (23,5 km) rozdělíme linku na dvě. 

Hlavní problém ponechání dlouhé linky – více než hodinová jízdní doba. Velká délka je 

nepříznivý faktor pro řidiče – cestovní doba nad hodinu v jednom směru v městských 

podmínkách znamená větší psychologickou náročnost, vyžaduje zvýšenou pozornost a 

koncentraci. 

Linku ukončíme na smyčce v Komárově. Tamtéž bude mít začátek druhá část 

původní linky, která povede do Řečkovic. Očíslujeme ji, například, číslem 11. Výpravu 

pořadí na linky zajistí vozovny Medlánky a Pisárky, případné posily můžou být odeslány 

z plánované vozovny v Horních Heršpicích na jihu města. 

Délka – 15,48 km (č.1) a 10,67 km (č.11), zkrácené trasy se neplánují. 

 

Obrázek 4.3 Upravené linky 1 Kamechy – Komárov (červeně) a 11 Komárov – Řečkovice, nový 

hřbitov (zeleně) 

Linka č. 2 

Tato linka s rychlodrážním charakterem v jižní části hraje velkou roli pro 

průmyslové satelitní město Modřice, na jehož území se nachází jedna z konečných 

zastávek. Po rychlodrážní trati vede k ústřednímu hřbitovu, pak stále rovně na Poříčí, kde 
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odbočí na Hybešovu ulici k hlavnímu nádraží. Pak jede ulicí Cejl a dostává se na konečný 

bod Stará osada v Židenicích. 

Základ trasy zůstane beze změn s některými úpravami – místo zastávky Václavská 

linka obslouží významný uzel Mendlovo náměstí a pojede prodloužením Hybešovy ulice 

podobně jako linka č.1. Od Staré osady po nové trati na Gajdošově ulici spoje povedou 

do plánovaného nádraží Černovice (dnes zastávka Životského). Pro otočení spojů bude 

nutno dostavět odbočení na smyčku kolem bloku ze severu na východ. Část spojů v době 

snížené poptávky pojede do smyčky Ústřední hřbitov. 

Délka – 13,89 km, zkrácená trasa – 9,57 km. 

 

Obrázek 4.4 Linka 2 Černovice, nádraží – Modřice, smyčka 

Linka č. 3 

Na úseku Rakovecká – Vozovna Komín dubluje linku č.1, dále pokračuje přes 

malopodlažní zástavbu po ulicích Horova, Minská, pak ústí do hustěji obydlené ul. 

Veveří, projíždí přestupním uzlem Česká, ulicemi Milady Horákové a Zábrdovickou ke 

stejné konečné zastávce Stará osada jako linka č.2. 

Neměníme trasu této linky, ale prodlužujeme ji po plánované trati na Gajdošově 

ulici přes stávající trať do Juliánova a pak po krátkém novém úseku k poliklinice na 

Viniční. V čase s nejnižší poptávkou některé spoje mohou jet krátkou trasou do zastávky 

Vozovna Komín. 

Délka – 13,08 km, zkrácená trasa – 9,39 km. 

 

Obrázek 4.5 Linka 3 – Bystrc, Rakovecká – Poliklinika Viniční 
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Linka č. 4 

Spojuje rezidenční vilovou Masarykovu čtvrť s městkou částí Maloměřice-

Obřany přes dva nejvýznamnější přestupní uzly (Česká a Hlavní nádraží) a náměstí 

Svobody, obsluhuje také Husovice. 

Tato linka zůstává stejná, protože nabízí pohodlná spojení z okrajových částí do 

centra, a také díky tomu, že stávající trasa spojuje konečné, z nichž neodjíždí žádné jiné 

linky. Zkrácená trasa bude obsluhovat úsek Náměstí Míru – Maloměřický most. 

Délka – 9,10 km, zkrácená trasa – 7,09 km. 

 

Obrázek 4.6 Linka 4 Náměstí Míru – Obřany, Babická 

Linka č. 5 

Zajišťuje přepravu cestujících ze Štefánikovy čtvrti přes ulice Merhautova a 

Milady Horákové k přestupnímu uzlu Česká a dál ulicemi Husova a Pekařská k Mendlovu 

náměstí. Část spojů končí zde, zbytek – na smyčce Ústřední hřbitov. 

Územní plán předpokládá propojení tratí mezi zastávkami Štefánikova čtvrť a 

Halasovo náměstí, a také novou trať na Haškovu. Prodloužíme trasu po novému úseku na 

novou konečnou Haškova. Část spojů by končila na stávající konečné Štefánikova čtvrť. 

Není potřeba vést linku od Mendlova náměstí k Ústřednímu hřbitovu, protože toto 

spojení nově zajistí linka č.2. Z důvodu zrušení tramvajové smyčky během budoucí 

přestavby Mendlova náměstí (v dopravním výkresu územního plánu se s ní nepočítá) 

nemůžeme obracet vozidla zde, a musíme hledat další úseky s podobným zatížením jak 

na unikátních pro sledovanou linku částech sítě (Merhautova ulice, okolo 5 tis. cestujících 

denně), jež by byly obsluhovány ve stejných intervalech. 

Takové se nalézají v Židenicích, od zastávky Životského k Juliánovu, na konci 

tohoto úseku začíná již navržená linka č.3. Bude obsloužen i úsek se zastávkou 

Václavská, která je vynechána přesměrovanými linkami č.1 a č.2. Ačkoliv přímočarost 

této linky je malá, její délka nepřekročí rozumné výše. Z pohledu provozní efektivity je 

taková trasa snadněji obsluhovatelná, než kdyby to byly dvě různé linky. Pro usnadnění 

orientace cestujících lze dát dvěma částem linky různá čísla (například č. 13 pro část 

Juliánov – Mendlovo náměstí).  

Délka – 12,39 km, zkrácená trasa – 9,94 km. 
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Obrázek 4.7 Linka 5 Lesná, Čertova rokle (příp. Lesná, Haškova) – Poliklinika Viniční 

Linka č. 6 

Slouží pro spojení sídlišť Starý Lískovec a Bohunice s přestupními uzly 

Mendlovo náměstí a Česká, a pokračuje po Lidické třídě, kde posiluje linku č.1, končí u 

nádraží Královo Pole. 

Poměrně dlouhé dublování linky č.1 (po úpravách – č.11) v daném případě není 

zbytečné, intenzita proudu cestujících zde je nadprůměrná, jedna z nejvyšších ve městě 

podle dopravního modelu pro ÚP – více jak 31 tisíc lidí denně, proto tuto část linky 

neměníme. Vzhledem k plánované výstavbě úseku tratě od Starého Lískovce do nové 

zástavby Bosonoh, povedeme linku k nové konečné Jámy, na staré ukončíme vybrané 

spoje. 

Délka – 13,04 km, zkrácena trasa – 10,79 km. 

 

Obrázek 4.8 Linka 6 Královo Pole, nádraží – Bosonohy, Jámy 

Linka č. 7 

Nyní neexistující linka, v poslední úpravě jezdila mezi Štefánikovou čtvrtí a 

Švermovou v Bohunicích, v různých částech přesně kopírovala trasy linek 5 a 6, byla 

zrušena pro optimalizaci systému s posílením jiných linek. 
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Pro nový ÚP toto číslo přiřadíme lince, která pojede od nové konečné Haškova 

přes Polikliniku Lesná, Zemědělskou, Tkalcovskou, od které povede nové přímé spojení 

k zastávce Masná a dále k novému hlavnímu nádraží. Pokračuje dále po taktéž nové trati 

přes Bidláky a odbočí na jih, ke smyčce Ústřední hřbitov. Jedná se tedy o nové 

tangenciální spojení, které nezajíždí do historického jádra.  

Délka – 11,03 km, zkrácená trasa se neplánuje. 

 

Obrázek 4.9 Linka 7 Lesná, Haškova – Ústřední hřbitov, smyčka 

Linka č. 8 

Linka s převážně rychlodrážním charakterem vedená od sídliště Líšeň do Starého 

Lískovce přes stávající hlavní nádraží, Renneskou ulici, a vlastní kolejové těleso 

v Bohunicích, kde má společný úsek s linkou č.6. Po dostavbě tunelu k nemocnici 

Bohunice se má přesměrovat na tuto konečnou, v této podobě ji necháme. K malé změně 

však dojde – spoje této linky vynechají zastávky Židovský hřbitov a Geislerova, protože 

pojedou novou zkratkou podél ul. Ostravské, jednou ze stran tzv. Černovického trianglu, 

na které není žádná zastávka. 

Zajímavostí je specifika zastávek Jírova, Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice 

s ostrovním uspořádáním nástupišť, kvůli nímž se na této lince vyžaduje použití 

oboustranných souprav. 

Délka – 13,54 km, zkrácená trasa se neplánuje. 

 

Obrázek 4.10 Linka 8 Líšeň, Mifkova – Nemocnice Bohunice 
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Linka č. 9 

V bezvýlukovém stavu jede od Čertovy rokle přes zastávky Zemědělská, 

Jugoslavská, Česká a Hlavní nádraží ke konečné Juliánov. Během výluky kvůli 

přesměrování linky č.12 nejezdí do Juliánova, ale má velkou smyčku u hlavního nádraží, 

pojížděnou jednosměrně podle hodinových ručiček (Rooseveltova – Benešova – 

Masarykova – Joštova). 

Neměníme severní část linky, ale po přestupnímu uzlu u stávajícího hlavního 

nádraží budou následovat zastávky Úzká a Nové hlavní nádraží. Stejně jako „sedmička“ 

projede přes smyčku Bidláky, ale po zastávce Hluboká odbočí na existující trať na sever 

a pak na západ – ke smyčce Švermova. Bude potřeba doplnit levé odbočení od Hluboké 

ke Krematoriu pod viaduktem, po kterém jede linka č. 8. 

Délka – 10,93 km, zkrácená trasa se neplánuje. 

 

Obrázek 4.11 Linka 9 Lesná, Čertova rokle – Švermova 

Linka č. 10 

Zajišťuje spojení oblasti Stránské skály a stávajícího hlavního nádraží. Unikátní 

část trasy je málo vytížená, cesty jsou většinou příležitostní vyjma případů, když cestující 

jede právě za rekreací ve stejnojmenném chráněném přírodním prvku na skále. 

V současnosti tato linka slouží jako posily linky č.8. O víkendech jede pouze jednou za 

hodinu. 

Díky výstavbě prodloužení tratě, nebo spíše přestavbě opuštěné v 60. letech tratě, 

linka povede do městské zástavby na jihovýchodě Líšně. Vyroste tak její význam, protože 

linka nabídne cestujícím ze zmíněné lokality aktuálně neexistující přímé spojení 

s centrem – novým i stávajícím hlavním nádražím, obslouží další část průmyslového 

areálu na úpatí Stránské skály. Mimo to posílí vytížený úsek mezi dvěma nádražími po 

tzv. Bulváru a zlepší podmínky přístupu k novému nádraží z jihu historického jádra Brna 

a naopak.  

Délka – 10,13 km, zkrácená trasa – 7,45 km. 



36 

 

Obrázek 4.12 Linka 10 Líšeň, Muzeum MHD – Malinovského náměstí 

Linka č. 11 

Viz linka. č.1 

Linka č. 12 

V dnešní podobě spojuje areál Technologického parku s dvěma velkými 

přestupními uzly v centru, a dále dočasně (po dobu přeložení tratě na ul. Plotní) pokračuje 

do Juliánova místo Komárova. Je obzvlášť populární mezi studenty, podél trasy a 

v bezprostřední blízkosti zastávek linky se nachází několik kolejí a fakult VŠ. 

Podle ÚP se na jihu města kvůli vzniku velké rozvojové lokality v Přízřenicích a 

Dolních Heršpicích má v několika etapách postavět prodloužení tramvajové tratě až do 

železniční stanice Modřice, případně do hranic se stejnojmenným městem. Počítá se i 

s novou vozovnou u dnešní zastávky Sokolova, kde ukončíme část krátkých spojů. Další 

nový úsek přibude na severní části linky a prodlouží ji o cca 500 metrů od současné 

zastávky Technologický park. 

Délka – 14,77 km, zkrácená trasa – 10,36 km, posilová trasa Červinkova – 

Komárov pro špičku 7,2 km. 

 

Obrázek 4.13 Linka 12 Technologiský park, sever – Jižní město (Modřice, železniční stanice) 
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4.2. Souhrnné schéma linek 

Anamorfní (schématická) mapa navržených tramvajových linek ve zmenšeném 

rozlišení je v níže v textu (Obrázek 4.14). Plné bubliny zde znamenají konečné zastávky 

plných tras linek, prázdné – možné konečné zkrácených variant; světle šedé čárkované 

čáry jsou železnice: 

 
Obrázek 4.14 Anamorfní mapa navržených linek tramvaje v Brně 

Získané linkové vedení odpovídá principům navrhování z hlediska absence 

zbytečného dublování, zachování tras. Možné jsou i jiné varianty, kde se linky plánují na 

prázdném papíře bez ohledu na stávající stav, které by mohly být z hlediska optimálnosti 

lepší. Nicméně, na provozních nákladech se nejvíce podílí právě ostatní provozní 

parametry – intervaly a kapacity nasazovaných vozů, to určuje množství spotřebované 

vozidly energie, osobní náklady (na platy řidičů) atd. Tyto parametry vypočteme v dalších 

kapitolách. 

Délky linek jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka 4.1 Délky navržených linek 

Linka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Délka celé 

trasy, km 
15,4 13,9 13,1 9,0 12,3 13,1 11,1 13,6 11,0 10,2 10,4 14,6 

Délka 

zkrácené 

trasy, km 

- 9,6 9,4 7,1 10,0 10,8 - - - 7,5 - 10,4 
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4.3. Integrace s jinými druhy dopravy 

Tramvajový systém neexistuje ve vakuu, ale je nedílně spojen s ostatními druhy 

MHD a VHD, které se provozují v hlavním moravském městě. 

Všechny stávající významné přestupní uzly jsou zaznačeny v ÚP, k nim se přidají 

nová, respektive posílená nádraží ve Starém Lískovci, Brněnských Ivanovicích, Dolních 

Heršpicích, Slatině, Černovičkách a Černovicích. Měřítko ÚP však nezahrnuje umístění 

méně vyznaných přestupních uzlů, které také hrají velkou roli ve vzniku vzorů chování 

cestujících. 

V ideálním případě by síť hromadné dopravy měla vypadat jako souvislý graf, kde 

křížení dvou hran (linek) vytváří uzel s možností přestupu. V praxi tomu není bohužel 

vždy tak. Pokusíme se zmapovat místa křížení linek bez uzlů a zhodnotit, zda je potřeba 

zřídit zastávky navíc, jaké stavby to vyžádá, jak to ovlivní plynulost provozu a další 

okolnosti. 

ul. Nerudova – ul. Kounicova 

V současnosti zde zastavuje pouze linka č. 12 tramvaje. Na trolejbusy, které jedou 

do Žabovřesk a Komína, lze přestoupit na zastávce Klusáčkova, ale linka do Králova pole 

(nyní č. 32) nemá společnou zastávku s tramvají, i když je vedená v její bezprostřední 

blízkosti. Řešením je zřízení zastávky pro trolejbusy na ulici Kounicově a Zahradníkově 

(Obrázek 4.15). 

 

Obrázek 4.15 Schéma možného umístění nových nástupišť zastávky trolejbusů Nerudova 

(oranžově) 

Počítáme s prodloužením jízdní doby o 30 sekund na každé dotčené lince 

trolejbusu (15 sekund odbavení cestujících, 15 sekund brždění a akcelerace).  
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ul. Štefánikova – ul. Domažlická 

Na křižovatce Štefánikovy a Domažlické (na východ – Reissigovy) ulice chybí 

tramvajová zastávka, není umožněn přestup na autobusy jedoucí k NC Královo Pole a ul. 

Sportovní. 

Řešením je zřízení tramvajových nástupišť blízko zmíněné křižovatky. Problém 

by se vyskytl, pokud by zastávky Kartouzská a Šumavská zůstaly ve stávající poloze, 

vzdálenost k nim od křižovatky je 185 a 175 m, což je kvůli častým zastavováním 

nepříznivé pro plynulost tramvajové dopravy, která je myšlena jako nejrychlejší ze všech 

ostatních druhů MHD.  

Aby zachovat přijatelnou délku mezizastávkových úseků, provedeme změny 

(Obrázek 4.16). Posuneme zastávku Šumavská na jih o necelých 150 m, ke křižovatce se 

stejnojmennou ulicí. Zde později vznikne i přestup na trolejbusy v příčném směru. 

Zastávka Kartouzská se posune o 100 m na sever za křižovatku s ul. Hostinského. 

 
Obrázek 4.16 Umístění dvou posunutých zastávek a jedné nové 

Čas na cestě se v tomto úseku pro tramvajové linky prodlouží o 40-60 sekund 

v každém směru. 

zast. Škroupova – zast. Krásného 

Již dnes existuje formální možnost přestupu mezi těmito zastávkami, ale není pro 

cestující zřejmá ani jednoduchá, ačkoliv je vzdálenost poměrně malá. Primární problém 

je v umístění v různých výškách, autobusová zastávka Škroupova leží v horní části za 

mimoúrovňovou křižovatkou, kdežto tramvajová Krásného – téměř pod ní. Odděluje je 

200 m a schody. 

Udělat přestup pohodlnějším by mohla organizace „břehové“ autobusové 

zastávky s nástupišti na mostě v mezeře mezi dvěma směry ulice Otakara Ševčíka 

(Obrázek 4.17). Dolů k tramvajové zastávce by vedly schody a výtah. Konstrukce by 

musela být posílena dalšími opěrami.  
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Obrázek 4.17 Návrh na sloučení zastávek Krásného a Škroupova 

Na cestovní dobu tramvají ani autobusů by toto opatření nemělo vliv. Průjezd 

autobusů ze středu silnice by mohl být regulován speciální semaforovou fází. 

ul. Merhautova – ul. Provazníkova 

Ještě jedním místem, kde v současnosti není umožněn přestup mezi tramvajemi a 

nekolejovými druhy MHD je křižovatka Merhautovy a Provazníkovy ulice. Autobusy a 

trolejbusy zastavují na východním rameni za křižovatkou, tramvaj nikoliv.  

Přidáme na Merhautově ulici tramvajová nástupiště na různé strany křižovatky, 

aby přijíždějící tramvaje nečekaly před semaforem i na zastávce, pokud by byl rozsvícen 

červený signál (Obrázek 4.18). 

 

Obrázek 4.18 Přidání tramvajové zastávky Merhautova 

Zřízením nové zastávky dojde k nepatrnému prodloužení jízdní doby tramvají o 

půl minuty.  
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5. NÁVRŽENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ 

5.1. Výpočet kapacity a intervalů 

Provozními parametry se především rozumí intervaly mezi spoji na linkách a 

kapacity vypravovaných na ně souprav. Cílem je zjistit, kolik bude potřeba vozidel a 

jakého typu, kolik odjezdů se uskuteční za běžný den po každé lince. Zjistíme pak pomocí 

těchto hodnot kapitálové (pořízení nových vozidel) i provozní náklady. 

Ačkoliv se jedná o odhad, s ohledem na stávající stav pomocí zákonitostí, 

aproximací a koeficientů docílit věrohodných a realistických hodnot pro plánovaný 

systém. Pro navrženou linkovou síť určíme parametry intervalu a kapacity nasazovaných 

na ně vozů. 

Stanovíme některé podmínky, kterými se budeme řídit při výpočtu. Prioritní jsou 

páteřní linky – obsluhující dlouhé a/nebo vytížené úseky minimálně dublované jinými 

linkami, jejich parametry stanovujeme jako první. To jsou linky č. 1, 2, 7, 8, 11 a 12, které 

dohromady pokrývají 70,5 km budoucí tramvajové sítě (72 %). 

Neaplikujeme intervaly menší než 5 minut během celého špičkového období, 

může to vést ke shlukování vozidel ve vytížených přestupních uzlech a blokování. 

Bezproblémový průjezd bez zdržení se zachová, dokud interval mezi příjezdy nebude 

menší než 1,5 minuty. 4minutový interval spojů jedné linky znamená příjezd na zastávku 

v jednom směru 15krát za hodinu, což je 37,5 % kapacity zastávky. Při 5minutovém 

intervalu a příjezdy 12krát tato hodnota je 30 %. V případě, že kombinace kapacity 

vozidla a 5minutového intervalu na lince není schopná pojmout všechny cestující, 

zvážíme nasazování kapacitnějších vozidel na některé spoje. Pokud vozidla s ještě větší 

kapacitou nejsou k dispozici, vložíme posilové spoje po zkrácené trase. 

Nejdříve rozdrobíme tratě z dopravního modelu a vypíšeme do tabulky v Excelu 

všechny úseky, kde se liší seznam linek. Dělicími body budou i smyčky. Například, od 

Mendlova náměstí do Modřic máme 4 úseky:  

• Mendlovo náměstí – Celní (linky 2, 6); 

• Celní – Hluboká (linky 2,9); 

• Hluboká – Ústřední hřbitov, smyčka (linky 2, 7); 

• Ústřední hřbitov, smyčka – Modřice, smyčka (linka 2). 

Do řádku vedle vpisujeme nejvyšší zatížení (cestující/den) na vyznačených 

úsecích. Na výše uvedených úsecích hodnoty jsou: 

• Mendlovo náměstí – Celní: 25740; 

• Celní – Hluboká: 29855; 

• Hluboká – Ústřední hřbitov, smyčka: 14569; 

• Ústřední hřbitov, smyčka – Modřice, smyčka: 11955, atd. 
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Potřebujeme hodnoty intenzity proudu cestujících pro nejvytíženější hodinu 

v nejvytíženějším směru 𝐼ℎ𝑦 na y-tém sledovaném úseku, proto aplikujme vzorec: 

 𝐼ℎ𝑦 = 𝑘ℎ𝑘𝑑𝑖𝑟,𝑦𝐼𝑦, (5.1) 

kde  𝑘ℎ – koeficient intenzity nejvytíženější hodiny; 𝑘𝑑𝑖𝑟,𝑦 – koeficient 

špičkových proudů y-tého úseku; 𝐼𝑦 – denní hodnota intenzity pro y-tý úsek. 

Koeficient nejvytíženější hodiny ukazuje, jaká část denního proudu cestujících 

připadá na hodinu s největší poptávkou po přepravě. V bodě 3.6 této práce jsme se 

dohodli, že maximální špičkový proud činí 10 % od denní intenzity, a koeficient 𝑘ℎ se 

tím pádem rovná 0,1.  

Koeficient špičkových proudů stanovuje, jak se se přerozdělí hodnoty intenzity pro 

jednotlivé směry. To jsme probírali také v bodě 3.6, a zjistili, že v profilu úseku ve směru 

většího zájmu jede 65 až 75 % celkové hodnoty intenzity přes tento profil, a liší se tento 

poměr to od linky k lince z důvodu různé specifiky. Jako univerzální hodnotu 

akceptujeme 70 %, což bude odpovídat výši koeficientu 𝑘𝑑𝑖𝑟,𝑦 = 0,7. 

Získáme zjednodušenou rovnici (5.1) pro jeden vytížený směr na úseku y: 

 𝐼ℎ𝑦 = 0,1 ⋅ 0,7 ⋅ 𝐼 = 0,07𝐼𝑦 (5.2) 

Na další etapě musíme odhadnout, jaké kapacity vozů nasadíme na linky. 

Použijeme stávající rozdělení pro upravené linky s některými změnami. Vzhledem ke 

snížení proudu ve srovnání se stávajícím stavem na Palackého a Lidické třídách (a jejích 

pokračováních) nepotřebujeme na dublující lince č.6 30metrové soupravy, nahradíme je 

20metrovými. Ty uvolněné delší vozy ale můžou být nasazeny na novou páteřní linku č.7 

s odpovídajícím zatížením. Pokud by se ve výpočtu vyskytly příliš velké rezervy nebo 

naopak nedostatek kapacity, typ vozidel na lince upravíme a provedeme další iterační 

krok, dokud nezískáme vyvážené kombinace kapacity a intervalu. 

Tabulka 5.1 Typy vozů navržených k nasazování na linky pro ÚP 

Linka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Typ vozů 

(TRAM…) 
40 30 30 20 30 20 30 30 30 20 40 30 

Přepravní nabídka linky během špičkové hodiny 𝑆𝑝𝑥 se určuje následujícím 

způsobem: 

 𝑆𝑝𝑥 =
60 ⋅ 𝐶𝑐𝑚𝑥

𝑖𝑝𝑥
;           𝑖𝑝𝑥 ≤ 60, (5.3) 
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kde 𝑖𝑝𝑥 – špičkový interval x-té linky; 𝐶𝑐𝑚𝑥 – komfortní kapacita soupravy o délce 

m metrů nasazované na x-tou linku4.  

Zda přepravní nabídka vyhoví poptávce na úseku y, ukáže hodnota rezervy 𝑅𝑦: 

 𝑅𝑦 =
(∑ 𝑆𝑝𝑥) −𝐼ℎ𝑦

𝐼ℎ𝑦
 (5.4) 

V připravované tabulce s předchystanými vzorci budeme ručně dosazovat 

intervaly do příslušné buňky, pak vzorce spočítají intenzitu na úseku, a musíme hlídat, 

aby výsledná rezerva byla co nejmenší, ale přitom dostačující – získáme tak minimálně 

nutné hodnoty, které pak můžeme dle potřeby měnit. Minimálně přípustná přepravní 

nabídka špičky 𝑆𝑝𝑚𝑖𝑛,𝑥 na x-té lince bude proto vycházet z maximálně přípustného 

špičkového intervalu: 

 𝑆𝑝𝑚𝑖𝑛,𝑥 =
60 ⋅ 𝐶𝑐𝑚𝑥; 

𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑥
         𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑥 ≤ 60, (5.5) 

kde 𝑖𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑥 – maximálně přípustný špičkový interval;  

Rezerva úseku y tím získá podobu: 

 𝑅𝑦 =
(∑ 𝑆𝑝𝑚𝑖𝑛,𝑥) −𝐼ℎ𝑦

𝐼ℎ𝑦
 (5.6) 

Vyplněná podle těchto zásad tabulka se nachází v Příloze 3 této práce. Zkrácená 

verze je zobrazena níže (Obrázek 5.1). 

 

Obrázek 5.1 Výstřižek tabulky kapacit a intervalů z Přílohy 1 

Záporné hodnoty se vyskytují na lince 12 i s intervalem 5 minut. Avšak, když 

víme, že konkrétně tento úsek (Šilingrovo náměstí – Nové sady – Bulvár) se nachází 

v centru mezi významnými přestupními uzly, můžeme očekávat, že proudy budou 

nasměrovány do obou stran rovnoměrně. Každopádně, aby předejít možnému přetížení, 

můžeme přidat dva vozy na krátkou posilovou trasu Červinkova – Komárov, čímž se 

 
4 Například, 𝐶𝑐𝑚4 = 𝐶𝑐20𝑚 = 93, viz podkapitolu 3.3 
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zbavíme záporné rezervy, nebo nahrazovat 30metrová vozidla na některých spojích 

40metrovými (jak to v zásadě funguje již teď). Soupravy TRAM40 pro zajištění 

některých spojů nemusíme mít v záloze navíc, protože některé spoje navržené linky č. 11 

můžou být bez značného vlivu na cestující nahrazeny 30metrovými, čímž se napraví 

negativní výsledek na lince č. 12. 

V tabulce z Přílohy 1 pak pro každou linku najdeme nejkratší interval na všech 

úsecích, kde tato linka jede. Toto považujeme za největší časovou mezeru mezi spoji, při 

které vozy linky stále dokážou pojmout všechny poptávající cestující ve špičkové hodině. 

Tabulka 5.2 Minimálně nutné intervaly pro navržené linky 

Linka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nejmenší nutný interval, min. 5 8 10 10 10 6 5 7 10 10 6 5 

Vidíme, že se intervaly na mnoha linkách liší od stávajícího stavu. Například, na 

linkách č. 4, 5 dnešní špičkové intervaly jsou 5 minut (v návrhu 10), na lince č. 9 – 7 

minut (oproti 10 v návrhu). Nepatrně se zvětšily intervaly na linkách 6 a 11 (část dnešní 

č.1) – o 1 minutu. Naopak, na lince č. 10 dojde ke dvojnásobnému zkrácení 

intervalů kvůli posílení významu. 

Zopakujeme celý výše uvedený postup s intervaly podle zásad stanovených 

v bodě (5,6,10,12,15,20,30 nebo 60 minut) a přiblížíme je ke stávajícímu stavu (Tabulka 

5.3) 

Tabulka 5.3 Intervaly pro komfortní variantu pro navržené linky 
Linka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Špičkový interval, min. 5 5 6 6 6 5 5 6 6 10 5 5 

Výsledné hodnoty této varianty se nachází v Příloze 2 k práci. 

 

5.2. Potřebný počet souprav 

Počet vozů ve špičkové hodině je zapotřebí znát, aby odhadnout, jak velký musí 

být vozový park dopravního podniku, který by měl poskytnout přijatelnou úroveň obsluhy 

– dodržet špičkové intervaly a rovněž nedopustit překročení rozumné obsazenosti 

vozidel. 

Koeficient zkrácené trasy zohledňuje rozdíl délky plné a zkrácené trasy linky pro 

přesnější stanovení potřebného počtu vozidel. U některých, zpravidla dlouhých linek 

spoje bývají pravidelně ukončovány mezi krajními konečnými zastávkami, zejména při 

poklesu intenzity proudu cestujících (v poledním sedle poptávky, brzy ráno nebo pozdě 

večer). Díky tomu vozidla mají menší obratovou dobu, tudíž, celkově jich je třeba méně. 

Závisí na poměru počtu spojů po celé a po zkrácené lince, a také na vztahu délek jejich 

tras. Pokud linka nemá krátkou verzi, koeficient se rovná 0. Ostatní případy se pro 

koeficient zkrácené trasy 𝑘𝑠 určují z relace podobné na již použitou: 
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𝑘𝑠 =

∑
𝑑𝑠𝑥

𝑑𝑥

𝑛
𝑥=1

𝑛
, 

(5.7) 

kde 𝑑𝑠𝑥 − počet odjezdů po zkrácené trase x-té linky v pracovních dnech; 𝑑𝑥 − 

celkový počet odjezdů x-té linky v pracovních dnech; 𝑛 − počet linek. 

Zdrojem dat o počtech odjezdů jsou veřejně přístupné jízdní řády ze stránek IDS 

JMK ve formátu .pdf, jež byly převedeny do souborů .xml v softwaru ABBYY 

FineReader a pomocí integrovaných nástrojů Microsoft Excel zpracovány. 

  

Obrázek 5.2 Stávající JŘ linky č. 4 od Nám. Míru  v tabulkové podobě 

Vzorec pro stanovení počtu zkrácených odjezdů za hodinu vypadá takto (jako 

příklad použitá buňka B217): 

 
=DÉLKA(B217)-

DÉLKA(DOSADIT(B217;"M";"")) 
(5.8) 

Zkrácené spoje jsou v tabulce z Obrázek 5.2 pro linku 4 poznamenány písmenem 

M vedle času, a tímto se rozumí odjezdy od točny na náměstí Míru do zastávky 

Maloměřický most nmísto konečné Babická. Příkaz vyhledává výskyty tohoto znaku 

v každém řádku. Po získání potřebných hodnot dosadíme je do vzorce: 

 𝑘𝑠4 =
𝑑𝑠4

𝑑4
=

57

160
= 0,35625 = 35,625 %, (5.9) 
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což znamená, že linka 4 v pracovních dnech má 35,625 % zkrácených spojů. 

Stejné operace uděláme se všemi ostatními linkami a po výpočtu průměru výsledný 

koeficient zkrácené trasy se bude rovnat: 

 𝑘𝑠 = 0,3165. (5.10) 

Ve chvíli, kdy známe plné i zkrácené délky linek, zjistíme obratové doby 𝑡𝑟𝑓𝑥 a 

𝑡𝑟𝑠𝑥 v minutách, které zahrnují doby jízdy po lince v jednom směru a čekání na příští 

odjezd: 

 𝑡𝑟𝑓𝑥 = (1 + 𝛥𝑡) (
𝑙𝑓𝑥

𝜈
∙ 60)  pro celou trasu; (5.11) 

 𝑡𝑟𝑠𝑥 = (1 + 𝛥𝑡) (
𝑙𝑠𝑥

𝜈
∙ 60)  pro zkrácenou trasu, (5.12) 

kde 𝛥𝑡 – koeficient čekání na konečné; 𝑙𝑓𝑥 – délka celé trasy x-té linky, km; 𝑙𝑠𝑥 – 

délka zkrácené trasy x-té linky, km; 𝜈 – průměrná cestovní rychlost, km/h. 

Čas čekání na konečné po vykonání jízdy je určen pro odpočinek řidiče a slouží 

zároveň jako časový polštář pro případ, že spoj přijede zpožděný, ale vyrazí zase na cestu 

včas. Je pochopitelné, že čím delší je linka, tím větší má být tato absolutní hodnota, proto 

ji nahradíme relativní hodnotou 0,2 od doby na cestě mezi konečnými, která se používá i 

v praxi při sestavování jízdních řádů pro konkrétní spoje. Nemusí být však čekání 

uskutečňováno po každém projetí linky, zejména v případě krátkých cest, ale po několika 

projetích se musí udělat pauza pro řidiče, a ta bude delší, pokud se na konečných 

zastávkách na odjezd nečekalo. Pro jednodušší výpočet počítejme s čekáním po každém 

příjezdu na konečnou, a koeficientem čekání: 

 𝛥𝑡 = 0,2.  (5.13) 

Co se průměrné rychlosti 𝜈 týče, tu zjistíme, pokud z aktuálních jízdních řádů 

vezmeme jízdní dobu 𝑡𝑥 a poměříme délku trasy 𝑙𝑥, spočítáme podle vzorce (5.14) a 

dosadíme výsledky do Tabulka 5.4: 

 
𝜈 =

∑ 𝜈𝑥
𝑛
𝑥=1

𝑛
=

∑
𝑙𝑥 ∙ 60

𝑡𝑥

𝑛
𝑥=1

𝑛
, 

(5.14) 

kde 𝑙𝑥 – délka trasy (nebo její části) x-té linky, km; 𝜈𝑥 – průměrná cestovní 

rychlost x-té linky, km/h; 𝑡𝑥 – jízdní doba po trase (nebo její části) x-té linky, minut. 
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Tabulka 5.4 Výpočet průměrné cestovní rychlosti 

Linka 
Délka, km 

(𝑙𝑥) 

Jízdní doba, min. 

(𝑡𝑥) 

Cestovní rychlost, 

km/h (𝜈𝑥) 

1 19,2 52 22,2 

2 11,6 34 20,5 

3 11,6 34 20,5 

4 9 34 15,9 

5 7,7 27 17,1 

6 10,9 35 18,7 

8 13,7 35 23,5 

9 5,3 18 17,7 

10 9,4 25 22,6 

11 12,8 40 19,2 

12 9,8 33 17,8 

Průměr (𝜈) 19,6 

Z Tabulka 5.4 vidíme, že nejvyšší hodnoty rychlostí jsou zpravidla u linek, jež 

jsou v současnosti vedeny převážně po vlastním kolejovém tělese – linky čísla 1, 2, 8, 10. 

Vzhledem k tomu, že prodloužení stávajících tratí počítá se stavbou hlavně vyhrazených 

kolejí, lze očekávat drobný nárust průměrné cestovní rychlosti u tramvají, a proto ji 

přijímáme: 

 𝜈 = 20
km

h
. (5.15) 

Vrátíme se k počtu vozů 𝑞𝑥 potřebnému k zajištění špičkových intervalů na x-té 

lince v době maximálního vytížení, ten vyplývá ze vzorce (výsledek zaokrouhlíme 

nahoru): 

 𝑞𝑥 = (1 − 𝑘𝑠) (
2𝑡𝑟𝑓𝑥

𝑖𝑝𝑥
) + 𝑘𝑠 (

2𝑡𝑟𝑠𝑥

𝑖𝑝𝑥
) (5.16) 

kde 𝑡𝑟𝑓𝑥 – obratová doba po celé trase x-té linky, minut; 𝑡𝑟𝑠𝑥 – obratová doba po 

zkrácené trase x-té linky, minut; 𝑖𝑝𝑥 – špičkový interval x-té linky, minut; 𝑘𝑠 – koeficient 

zkrácené trasy.  

V rámci dané práce počítejme s tím, že vozidla na tramvajových linkách v Brně 

ve špičkové hodiny jedou pouze po celé trase a platí pro ně vztah: 

 𝑞𝑥 =
2𝑡𝑟𝑓𝑥

𝑖𝑝𝑥
 (5.17) 
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Abychom přitom mohli pochopit, kolik souprav jakého typu je zapotřebí mít ve 

vozovnách pro obsluhování všech linek, musíme zohlednit i kapacitu vozidel 

používaných na určité lince. Sečteme počet vozů na linkách se stejnými typy souprav: 

 𝑞20𝑚 = ∑ 𝑞𝑥20𝑚
 (5.18) 

 𝑞30𝑚 = ∑ 𝑞𝑥30𝑚
 (5.19) 

 𝑞40𝑚 = ∑ 𝑞𝑥40𝑚
, (5.20) 

kde 𝑞𝑥20𝑚
 – počet 20 metrů dlouhých souprav na x-té lince; 𝑞𝑥30𝑚

 – počet 20 metrů 

dlouhých souprav na x-té lince; 𝑞𝑥40𝑚
 – počet 20 metrů dlouhých souprav na x-té lince.  

Toto ale nejsou vyčerpávající informace o vozovém parku. Každý dopravní 

podnik má záložní vozy, aby vypravovat na linky spoje striktně podle jízdních řádů i když 

se některá vozidla porouchají, budou podrobeny plánované opravě či modernizaci nebo 

uvíznou v zácpě kvůli dopravní nehodě. DPMB se snaží, aby rezervní vozidla činila cca 

15 % od čísla požadovaného pro zajištění řádné obsluhy. Proto finální počet vozidel ve 

vozovnách se zaokrouhlením nahoru bude: 

 𝑄20𝑚 = 1,15𝑞20𝑚 (5.21) 

 𝑄30𝑚 = 1,15𝑞30𝑚 (5.22) 

 𝑄40𝑚 = 1,15𝑞40𝑚 (5.23) 

Zkontrolujeme daný postup na lince č.6. Obratová doba celé linky se 

zaokrouhlením nahoru: 

 
𝑡𝑟𝑓6 = (1 + 𝛥𝑡) (

𝑙𝑓6

𝜈
∙ 60) = (1 + 0,2) (

13,09

20
∙ 60)

= 48 min. 

(5.24) 

Počet vozů na lince č.6 pro komfortní variantu: 

 𝑞6 =
2 ⋅ 48

5
= 19,2 ≈ 20 vozidel (5.25) 

Na linku č.6 jsou nasazovány 20metrová vozidla, tudíž, zařazujeme jejich počet 

z této linky do příslušných hodnot 𝑞20𝑚 a 𝑄20𝑚. 

Nebudeme zjišťovat potřebný počet vlaků pro špičkovou hodinu o víkendech nebo 

o prázdninách, protože již víme, že spojů ve srovnání s pracovním dnem je u tramvají 
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vždy méně, tudíž se celkový počet vozů ve vozovnách může odvozovat jen od jízdních 

řádů pracovních dnů. 

Tabulka 5.5 obsahuje vypočtené hodnoty z každé linky pro obě varianty – 

minimální i komfortní.  

Tabulka 5.5 Obratová doba a vozidla špičkové hodiny pro minimální a komfortní variantu 

navrženého systému  

Linka Typ vozů 

Obratová doba 

celé linky 𝒍𝒇𝒙, 

minut 

Vozidla 

špičkové hodiny 

𝒒𝒙, komfortní 

varianta  

Vozidla špičkové 

hodiny 𝒒𝒙, 

minimální 

varianta  

1 TRAM40 56 23 23 

2 TRAM30 51 21 13 

3 TRAM30 48 16 10 

4 TRAM20 33 11 7 

5 TRAM20 45 15 9 

6 TRAM30 48 20 16 

7 TRAM30 40 16 16 

8 TRAM30 49 17 14 

9 TRAM30 40 14 8 

10 TRAM20 37 8 8 

11 TRAM30 38 16 13 

12 TRAM30 53 22 22 

Totéž, ale pro celý tramvajový systém (včetně rezerv), ukazuje Tabulka 5.6. 

Tabulka 5.6 Počet souprav pro navržený systém, minimální a komfortní varianty 

Typ vozu 
Počet souprav 𝑸𝒙𝒎, 

komfortní varianta 

Počet souprav 𝑸𝒙𝒎, 

minimální varianta 

TRAM20 45 36 

TRAM30 139 106 

TRAM40 45 41 

Celkem 229 183 

Tabulka 5.7 Rozdíly počtu souprav pro navržený systém, minimální a komfortní varianty 
Rozdíl komfortní / 

minimální varianta 
Absolutní rozdíl Procentuální rozdíl 

TRAM20 9 25,00 % 

TRAM30 33 31,13 % 

TRAM40 4 9,76 % 

Celkem 46 25,14 % 

Nezanedbatelným parametrem vedle počtu vozů je remízovací kapacita vozoven, 

kde se tramvaje podrobí údržbě a bezpečně přečkají do příští výpravy na linky. 
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 Remízovací kapacita je násobkem délky vozů a jejich počtu. Porovnáme 

požadovanou kapacitu pro vozy ve stávajícím stavu a pro počet vozů z návrhu dané práce, 

pro obě varianty: 

Tabulka 5.8 Porovnání remízovacích kapacit  

Kapacitní  

kategorie 

vozu D
él

k
a
, 
m

 

Stávající stav 
Odhad (komfortní 

varianta) 

Odhad (minimální 

varianta) 

Počet 

souprav 

remízovací 

kapacita, 

m 

Počet 

souprav 

remízovací 

kapacita, 

m 

Počet 

souprav 

remízovací 

kapacita, 

m 

TRAM20 20 65 1300 45 900 36 720 

TRAM30 30 128 3840 139 4170 106 3180 

TRAM40 40 41 1640 45 1800 41 1640 

Celkem 234 6780 229 6870 183 5540 

Z porovnání vyplývá, že remízovací kapacita při komfortní variantě i přes snížení 

celkového počtu vozů nepatrně naroste – oproti stávajícímu stavu o 90 metrů, a to kvůli 

změně struktury vozového parku – předpokládá se větší podíl delších souprav. V případě 

minimální varianty se dalo očekávat, že z důvodu značného poklesu počtu vozů klesne i 

množství místa potřebného k úschově tramvají. 

Není tedy zapotřebí budovat novou vozovnu ani pro jednu z variant. Nárůst o 90 

metrů se dá vyřešit výstavbou jedné odstavné koleje podél již existujících v jedné ze dvou 

vozoven, případně dodatečně navýšit počet pracovníků-údržbářů a plochu hal na opravu 

vozů. Nové vozovny (podle ÚP v Horních Heršpicích a ve Starém Lískovci) by však 

mohly výrazně zkrátit množství tzv. jalových kilometrů – trasy, kterou vůz musí překonat, 

než se dostane na určenou linku. Vozy by mohly déle zůstávat ve vozovnách, aniž by se 

nějak změnil čas jejich práce na linkách. To je zvlášť kritické v případě linek, jejichž části 

vedou do odlehlých částí města, nebo těch, které se celkově nachází daleko od vozoven 

– sem by tramvaje dokonce dojížděly dříve. 

 

5.3. Počet spojů 

5.3.1 Počet spojů v pracovní dny 

Koeficient špičky ukazuje poměr počtu všech odjezdů a odjezdů ve špičkových 

intervalech (v období 6-9 hodin ranních a 3-6 odpoledních). Zavádíme ho pro stanovení 

přibližného počtu spojů na lince za den, neboť se mimo špičkové hodiny vypravuje méně 

vozidel. 

Pro stávající stav koeficient špičky 𝑘𝑝 byl stanoven následujícím vztahem: 

 
𝑘𝑝 =

∑
𝑑𝑝𝑥

𝑑𝑥

𝑛
𝑗=1

𝑛
, 

(5.26) 
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kde 𝑑𝑝𝑥 − počet odjezdů x-té linky se špičkovým intervalem v pracovních dnech; 

𝑑𝑥 − celkový počet odjezdů x-té linky v pracovních dnech; 𝑛 − počet linek. 

Počet odjezdů za hodinu zjistíme vzorcem vloženým do sousední buňky v již 

zmíněné tabulce (Obrázek 5.2) (jako příklad použitá buňka B217): 

 
=KDYŽ(DÉLKA(PROČISTIT(B217))=0;0;DÉLKA(PROČISTIT(B2

17))-DÉLKA(DOSADIT(B217;" ";""))+1) 

(5.27

) 

který určuje počet mezer mezi spojitými částmi textu v buňkách a přidává 

k hodnotě 1, což se používá pro hledání počtu slov neboli v našem případě výskytů 

rozdělených mezerou částí textu. Pro linku 4 tento koeficient se rovná: 

 𝑘𝑝4 =
𝑑𝑝4

𝑑4
=

85

160
= 0,53125, (5.28) 

což hovoří o tom, že linka má 53,125 % spojů vypravovaných se špičkovými 

intervaly. Výsledný průměr spočítáme sumováním hodnot pro jednotlivé linky a dělením 

jejich počtem. V prostředí Excel existuje funkce PRŮMĚR, která tuto operaci provede 

automaticky. Získáváme tím hodnotu zkoumaného koeficientu: 

 𝑘𝑝 = 0,535. (5.29) 

Počet odjezdů ve špičce vyplývá ze špičkového intervalu: 

 𝑑𝑝𝑒𝑥 =
60

𝑖𝑝𝑥
,  (5.30) 

kde 𝑖𝑝𝑥 – špičkový interval x-té linky, min.  

Předpokládaný počet spojů 𝑑𝑒𝑥 x-té linky za pracovní den se dozvíme: 

 𝑑𝑒𝑥 = 2𝑇𝑥 [𝑘𝑝 ∙ 𝑑𝑝𝑒𝑥 +
(1 − 𝑘𝑝) ∙ 𝑑𝑝𝑒𝑥

𝑘𝑑𝑥
], (5.31) 

kde 𝑇𝑥 – denní doba provozu x-té linky, hodin; 𝑑𝑝𝑒𝑥 – předpokládaný počet 

odjezdů se špičkovým intervalem x-té linky, 𝑘𝑑𝑥 – koeficient rozdílu intervalu; 𝑘𝑝 – 

koeficient špičky. 

Číslice 2 před vzorcem (5.31)  znamená dvojnásobek odjezdů z jedné konečné, 

jejichž počet se nachází uvnitř hranatých závorek. Výsledek pak přibližně odpovídá počtu 

spojů denně, včetně odjezdů z protější konečné. 
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Koeficient rozdílu intervalu 𝑘𝑑𝑒𝑥 pro x-tou linku ukazuje, o kolik se liší intervaly 

ve špičkových hodinách5 a v období mimo špičku (všechny ostatní intervaly): 

 𝑘𝑑𝑥 =

(
∑ 𝑖𝑝𝑝𝑥

𝑛
𝑗=1

𝑛 )

∑ 𝑖𝑝𝑥
𝑚
𝑘=1

𝑚

, (5.32) 

kde 
∑ 𝑖𝑝𝑝𝑥

𝑛
𝑗=1

𝑛
 – průměr intervalů x-té linky mimo špičku, min; 

∑ 𝑖𝑝𝑥
𝑚
𝑘=1

𝑚
 – průměr 

špičkových intervalů x-té linky, min. 

Z jízdních řádů opět vyplývá, že mimošpičkové intervaly jsou dvakrát delší než 

špičkové, proto uvažujeme: 

 𝑘𝑑𝑥 = 2, (5.33) 

Jako příklad vyčíslíme denní odjezdy pro prodlouženou linku 6 Královo Pole, 

nádraží –Starý Lískovec – Jámy (Bosonohy), která ve špičkové hodině má odjezdy 

každých 5 minut. Počítejme s parametrem 𝑇𝑥 rovnajícím se 18 hodinám, tato hodnota 

odpovídá provozování linky od 5 do 23 hodin: 

 𝑑𝑒6 = 2 ∙ 18 [0,535 ∙ 12 +
(1 − 0,535) ∙ 12

2
] ≈ 332 (5.34) 

Podle aktuálních na dnešní dobu jízdních řádů linky 6 je 165 odjezdů od Králova 

Pole a 163 od Starého Lískovce, což dohromady činí 328, a potvrzuje správnost odhadu, 

v tomto případě se odchylka rovná pouze 1,2 %. Počet vlaků potřebných k zajištění 

obslužnosti se ale zvýší kvůli prodloužení linky. 

Ze vzorce (5.31) vyplývá, že počet odjezdů je stejný u všech linek s intervalem 5 

minut, což obecně platí i pro existující linky se shodným intervalem, víme to z jízdních 

řádů. 

Případné nepřesnosti se kompenzují ostatními linkami, kde poměr špičkových a 

ostatních odjezdů se různí do větší i menší strany. Nezohledněná je však přítomnost 

zkrácených spojů některých linek, má to ale v evidenci další koeficient. 

 

 
5 Na většině linek v Brně špičkové intervaly pracovního dne s nepatrnými rozdíly platí cca 7:00-18:00 

hodin. V jiných městech během poklesu intenzity proudu cestujících v poledne se aplikují mimošpičkové 

intervaly, tudíž se vyskytují dvě špičková časová rozmezí. 
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5.3.2 Počet spojů v nepracovní dny 

Víme, že o víkendech jsou proudy cestujících podstatně nižší, a to je důvodem, 

proč se na linky vypravuje méně vozidel. Když chceme spočítat měsíční a roční náklady, 

zavádíme koeficient dne týdne 𝑘𝑤: 

 
𝑘𝑤𝑥 =

∑
𝑑𝑤𝑥

𝑑𝑥

𝑛
𝑥=1

𝑛
, 

(5.35) 

kde 𝑑𝑤𝑥 − celkový počet odjezdů x-té linky o víkendech a svátcích; 𝑑𝑥 − celkový 

počet odjezdů x-té linky v pracovních dnech; 𝑛 − počet linek. 

Postup vyčíslení spojů o víkendech v Excelu je stejný jako u spojů v pracovní dny 

– s použitím funkcí DÉLKA, PROČISTIT a DOSADIT. 

Jako příklad opět vezmeme linku č. 4 a její jízdní řády, podle kterých musí 

tramvaje z konečné Náměstí Míru v sobotu a neděli odjíždět 97krát. Dosadíme do vzorce 

a získáme: 

 𝑘𝑤4 =
𝑑𝑤4

𝑑4
=

97

160
= 0,60625 = 60,625 % (5.36) 

Učiníme takto s JŘ všech ostatních linek, a výsledný koeficient dne týdne se bude 

rovnat: 

 𝑘𝑤 = 0,6062 (5.37) 

Na základě koeficientu dne týdne zjistíme předpokládaný počet spojů 𝑑𝑤𝑒𝑥 x-té 

linky za nepracovní nebo svátečný den: 

 𝑑𝑤𝑒𝑥 = 𝑑𝑒𝑥𝑘𝑤, (5.38) 

𝑑𝑒𝑥 – předpokládaný počet spojů x-té linky v nepracovní den, 𝑘𝑝 – koeficient dne 

týdne. 

Vyzkoušíme vzorec opět na lince 6: 

 𝑑𝑤𝑒6 = 𝑑𝑒6𝑘𝑤 = 332 ∙ 0,6062 ≈ 201 (5.39) 

Prověříme odhad na aktuálních jízdních řádech linky 6, podle kterých v sobotu, 

neděli nebo svátek je 96 odjezdů od Králova Pole a 92 od Starého Lískovce v nepracovní 

den, součet se rovná 198, a liší se od předpokládané hodnoty o 3 odjezdy s odchylkou 1 

%. 
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5.3.3 Počet spojů v pracovní dny o prázdninách 

Zvláštním obdobím v dopravní obsluze jsou i letní prázdniny, přičemž podle 

prázdninových jízdních řádů se linky obsluhují jen v pracovních dnech během prázdnin. 

Víkendy a svátky (až na výjimky, jako jsou například Vánoce) mají celoročně stejné 

víkendové JŘ. Koeficient prázdnin 𝑘ℎ se určí obdobně, jako předešlé: 

 
𝑘ℎ𝑥 =

∑
𝑑ℎ𝑥

𝑑𝑥

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

(5.40) 

kde 𝑑ℎ𝑥 − celkový počet odjezdů x-té linky v pracovních dnech o prázdninách; 

𝑑𝑥 − celkový počet odjezdů x-té linky v pracovních dnech; 𝑛 − počet linek. 

Zase podrobíme analýze linku č. 4, z jejíž JŘ plyne počet odjezdů 127 od Nám. 

Míru. Ve vzorci čísla dají poměr: 

 𝑘ℎ4 =
𝑑ℎ𝑥

𝑑𝑥
=

127

160
= 0,79375 = 79,375 % (5.41) 

Provedeme totéž s ostatními linkami, po operacích s hodnotami výsledný 

koeficient prázdnin je roven: 

 𝑘ℎ = 0,8139. (5.42) 

Koeficient prázdnin pomůže vypočíst předpokládaný počet spojů 𝑑𝑤𝑒𝑥 x-té linky 

za pracovní den v období letních prázdnin: 

 𝑑ℎ𝑒𝑥 = 𝑑𝑒𝑥𝑘ℎ, (5.43) 

𝑑𝑒𝑥 – předpokládaný počet spojů x-té linky v nepracovní den, 𝑘𝑝 – koeficient 

prázdnin. 

Pro linku 6, například, bude platit: 

 𝑑ℎ𝑒6 = 𝑑𝑒6𝑘ℎ = 332 ∙ 0,8139 ≈ 270 (5.44) 

V jízdních řádech linky 6 počet odjezdů z obou konečných se rovná 260, což je o 

10 méně, než jsme odhadli, odchylka 3,8 % je větší než v ostatních případech pro linku 

6, ale jak již bylo řečeno, tyto výkyvy vynahradí linky, u kterých bude spojů méně, než 

je teď. 
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5.3.4 Souhrnné počty spojů 

Použijeme vztahy ze vzorců (5.31), (5.38) a (5.43) pro všechny navrženy linky. 

Zohledníme oba intervalové scénáře – minimální a komfortní. Tabulka 5.9 shrnuje počty 

spojů pro každou linku. 

Tabulka 5.9 Počet spojů v navrženém systému pro komfortní a minimální variantu 

L
in

k
a
 

Komfortní varianta Minimální varianta 

Spoje, 

pracovní 

den 

Spoje, 

víkend/svátek 

Spoje, 

prázdniny 

pracovní 

den 

Spoje, 

pracovní 

den 

Spoje, 

víkend/svátek 

Spoje, 

prázdniny 

pracovní 

den 

1 332 201 270 332 201 270 

2 332 201 270 221 134 180 

3 276 167 225 166 101 135 

4 276 167 225 166 101 135 

5 276 167 225 166 101 135 

6 332 201 270 276 167 225 

7 332 201 270 332 201 270 

8 276 167 225 249 151 203 

9 276 167 225 166 101 135 

10 166 101 135 166 101 135 

11 332 201 270 276 167 225 

12 332 201 270 332 201 270 

Celk. 3538 2142 2880 2848 1727 2318 

Rozdíly znázorníme v další tabulce: 

Tabulka 5.10 Rozdíly počtu spojů v navrženém systému pro komfortní a minimální variantu 
Rozdíl komfortní / 

minimální varianta 

Spoje, 

pracovní den 

Spoje, 

víkend/svátek 

Spoje, prázdniny 

pracovní den 

Absolutní převýšení 690 415 562 

Procentuální převýšení 19,35 % 19,37 % 19,51 % 

 

5.4. Dopravní a přepravní výkon 

Důležité dopravně-inženýrské charakteristiky nutné pro hodnocení objemu práce 

linek a výpočet provozních nákladů jsou dopravní a přepravní výkon [17]. 

Dopravní výkon pracovního dne 𝑉𝐾𝑀𝑒𝑥, prázdninového pracovního dne 𝑉𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 

a víkendu 𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 x-té linky je měřen ve vlakokilometrech a vyjadřuje se vztahem: 

 𝑉𝐾𝑀𝑒𝑥 = 𝑑𝑒𝑥[𝑙𝑓𝑥(1 − 𝑘𝑠) + 𝑙𝑠𝑥𝑘𝑠], (5.45) 
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 𝑉𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 = 𝑑ℎ𝑒𝑥[𝑙𝑓𝑥(1 − 𝑘𝑠) + 𝑙𝑠𝑥𝑘𝑠], (5.46) 

 𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 = 𝑑𝑤𝑒𝑥[𝑙𝑓𝑥(1 − 𝑘𝑠) + 𝑙𝑠𝑥𝑘𝑠], (5.47) 

kde 𝑑𝑒𝑥 – předpokládaný počet spojů x-té linky za pracovní den; 𝑙𝑓𝑥 – délka celé 

trasy x-té linky, km; 𝑙𝑠𝑥 – délka zkrácené trasy x-té linky, km; 𝑘𝑠 – koeficient zkrácené 

trasy. 

V případě Brna v normální i prázdninové pracovní dny tramvaje jedou po krátké 

a dlouhé variantě linky, aplikuje se koeficient zkrácené trasy. O víkendech spoje 

vykonávají jízdy jen po celé trase, proto se krátká verze do vztahu nezapočítává a 

příslušný koeficient se nepoužívá, rovnice se zjednoduší: 

 𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 = 𝑑𝑤𝑒𝑥𝑙𝑓𝑥, (5.48) 

Roční počet najetých vlakokilometrů x-tou linkou zjistíme takto: 

 𝑉𝐾𝑀𝑎𝑥 = 𝑁𝑒𝑉𝐾𝑀𝑒𝑥 + 𝑁ℎ𝑉𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 + 𝑁𝑤𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥, (5.49) 

kde 𝑁𝑒 – počet pracovních dní; 𝑁𝑒 – počet prázdninových pracovních dní; 𝑁𝑒 – 

počet nepracovních dní. 

Jako příklad vezmeme rok 2021 a pomocí služby Kalendář-online [18] zjistíme, 

že pracovních dní v tomto roce bude 252, z nichž 55 připadají na letní prázdniny, a 113 

nepracovních – sobot, nedělí a státních svátků: 

 𝑉𝐾𝑀𝑎𝑥 = 197 ⋅ 𝑉𝐾𝑀𝑒𝑥 + 55 ⋅ 𝑉𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 + 113 ⋅ 𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 , (5.50) 

V jiných rocích se skladba dní nebude významně lišit, proto vzorec (5.50) lze 

považovat za univerzální. 

Dopravní výkon všech linek znázorňuje Tabulka 5.11. 

Tabulka 5.11 Dopravní výkon podle minimální a komfortní varianty  

L
in

k
a
 

Dopravní výkon, tis. vlakokilometrů 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 

1 5,11 3,10 4,16 1586 5,11 3,10 4,16 1586 

2 2,77 1,86 2,25 879 4,16 2,79 3,38 1320 

3 1,98 1,32 1,61 627 3,29 2,18 2,68 1042 

4 1,39 0,91 1,13 439 2,32 1,50 1,89 730 

5 1,92 1,24 1,56 604 3,19 2,05 2,60 1003 

6 3,41 2,19 2,78 1072 4,10 2,63 3,34 1289 
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Tabulka 5.11 Dopravní výkon podle minimální a komfortní varianty  

L
in

k
a
 

Dopravní výkon, tis. vlakokilometrů 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 

7 3,69 2,23 3,00 1143 3,69 2,23 3,00 1143 

8 3,38 2,05 2,75 1048 3,74 2,26 3,05 1161 

9 1,82 1,11 1,48 564 3,02 1,83 2,46 938 

10 1,54 1,03 1,25 489 1,54 1,03 1,25 489 

11 2,88 1,74 2,34 892 3,46 2,09 2,81 1073 

12 4,39 2,93 3,57 1393 4,39 2,93 3,57 1393 

Cel

k. 34,27 21,69 27,89 10737 42,01 26,63 34,20 13166 

Od výše zmíněných hodnot dopravního výkonu závisí přepravní výkon 

pracovního dne 𝑃𝐾𝑀𝑒𝑥, prázdninového pracovního dne 𝑃𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 a víkendu 𝑃𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 

měřeného místokilometrech6 (místokm) x-té linky:  

 𝑃𝐾𝑀𝑒𝑥 = 𝑉𝐾𝑀𝑒𝑥𝐶𝑐𝑚𝑥 (5.51) 

 𝑃𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥 = 𝑉𝐾𝑀ℎ𝑒𝑥𝐶𝑐𝑚𝑥 (5.52) 

 𝑃𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥 = 𝑉𝐾𝑀𝑤𝑒𝑥𝐶𝑐𝑚𝑥 (5.53) 

Ostatní hodnoty, stejně jako ve vzorcích (5.51)-(5.53), jsou výsledky násobení 

dopravního výkonu komfortní maximální kapacitou vozů na x-té lince: 

Tabulka 5.12 Přepravní výkon podle minimální a komfortní varianty 

L
in

k
a
 

Přepravní výkon, tis. místokilometrů 

Minimální Komfortní 

Prac. 

den 
Víkend 

Prázdn

iny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 
Víkend 

Prázdn

iny, 

prac. 

den 

Roční 

1 956 579 778 296524 956 579 778 296524 

2 387 261 316 123130 582 391 473 184867 

3 277 185 225 87819 460 306 375 145870 

4 130 84 105 40847 215 140 176 67850 

5 268 174 218 84556 446 288 364 140454 

6 317 203 259 99710 382 245 310 119916 

7 516 312 420 160011 516 312 420 160011 

 
6 Přepravní výkon se může měřit v osobokilometrech (oskm), když se jedná o skutečně přepravené 

osoby, a ne jenom o kapacitu, jak v případě této práce. 
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Tabulka 5.12 Přepravní výkon podle minimální a komfortní varianty 

L
in

k
a
 

Přepravní výkon, tis. místokilometrů 

Minimální Komfortní 

Prac. 

den 
Víkend 

Prázdn

iny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 
Víkend 

Prázdn

iny, 

prac. 

den 

Roční 

8 473 287 385 146710 524 317 427 162537 

9 254 155 207 79011 423 256 345 131252 

10 144 95 117 45462 144 95 117 45462 

11 538 325 438 166830 647 392 526 200635 

12 615 410 500 194953 615 410 500 194953 

Celk. 
4875 3070 3968 

1 525 

563 5910 3730 4811 

1 850 

332 

 

5.4.1 Porovnání se stávajícím stavem 

Jak se změní dopravně-inženýrské charakteristiky ve srovnání se stávajícím 

stavem? Ve výroční zprávě za rok 2019 DPMB uvádí hodnoty dopravního výkonu ve 

vozokilometrech, ne ve vlakokilometrech. To znamená, že se počítá každý vůz 

v soupravě, pokud má více než jeden. Například, dopravní výkon jednoho spoje, na který 

je nasazen vlak sestávající ze tří vozů, bude násobkem délky linky a počtu vozů, tedy 3. 

V našem případě však dochází k neurčitosti, protože soupravy stejné délky 

nemusí mít stejnou skladbu vozů – 30metrový vlak může být jak dvěma 15metrovými 

vozy, tak i jedním vícečlánkovým. Musíme se tedy uchýlit k přepočtu, abychom mohli 

porovnat hodnoty dopravního a přepravního výkonu budoucí i dnešní. 

Při přepočtu budeme vycházet ze stávajícího počtu souprav každého typu (Tabulka 

3.2). Zavedeme koeficient soupravy 𝑘𝑡𝑥, který zohlední typický počet vozů v soupravách 

x-ho typu (TRAM20, TRAM30 nebo TRAM40): 

 𝑘𝑡𝑥 =
𝑁1𝑥 ⋅ 1 + 𝑁2𝑥 ⋅ 2 + 𝑁3𝑥 ⋅ 3

𝑁1𝑥 + 𝑁2𝑥 + 𝑁3𝑥
 (5.54) 

kde 𝑁1𝑥 – počet souprav x-ho typu z jednoho vozu; 𝑁2𝑥 – počet souprav x-ho typu 

ze dvou vozů; 𝑁3𝑥 – počet souprav x-ho typu ze tří vozů. 

Spočítáme koeficient soupravy pro 30metrové vlaky: 

 𝑘𝑡𝑥 =
91 ⋅ 1 + 37 ⋅ 2 + 0 ⋅ 3

91 + 37 + 0
= 1,2890625 ≈ 1,29 (5.55) 

Výsledky pro tento a ostatní typy souprav zahrneme do tabulky: 
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Tabulka 5.13 Výpočet koeficientu soupravy stávajícího stavu   

Typ 

soupravy 

Počet 

souprav 
1 vůz 2 vozy 3 vozy 

Koeficient 

soupravy 

𝒌𝒕𝒙 

TRAM20 65 65 0 0 1,00 

TRAM30 128 91 37 0 1,29 

TRAM40 41 0 32 9 2,22 

Vynásobíme všechny dopravní výkony a vytvoříme tím novou tabulku, ale 

s hodnotami v tisících vozokilometrů. Zkrátíme ji však po souhrny, nekonkretizujeme 

podle jednotlivých linek: 

 

Tabulka 5.14 Přepočtený dopravní výkon navržených variant  

L
in

k
y
 

Dopravní výkon, tis. vozokm 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 

Neprac. 

den 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 

Celk

em 49,78 31,27 40,51 15567 59,83 37,66 48,69 18721 

Přepočet nese pouze orientační charakter pro účely zjištění, a nezohledňuje možné 

změny skladby souprav v budoucnosti. Ovšem, díky vysoké životnosti tramvajových 

vozů se dá očekávat, že některé ze stávajících se dochovají v provozuschopném stavu do 

doby, kdy se postaví všechny tratě navržené v ÚP. 

Aktualizujeme hodnoty přepravního výkonu s ohledem na dopravní výkon: 

Tabulka 5.15 Přepočtený přepravní výkon navržených variant 

Linky 

Přepravní výkon, tis. místokm, odvozeno od dopr. výkonu ve vozokm. 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Prac. 

den 

Víken

d 

Prázdniny

, prac. den 
Roční 

Prac. 

den 

Víken

d 

Prázdniny

, prac. den 
Roční 

Celke

m 
7504 4688 6107 2343902 8896 5572 7240 2780359 

Grafické představení a porovnání přepočtených přepravních výkonů je zobrazeno 

na grafu dole (Obrázek 5.3): 
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Obrázek 5.3 Upravené přepravní výkony dvou navržených variant v pracovní den 

Získali jsme hodnoty, které se dají porovnat se stávajícím stavem. Vezmeme 

příslušné položky výkonů z výroční zprávy DPMB a dosadíme do tabulky vedle 

vypočtených námi čísel: 

Tabulka 5.16 Porovnání dopravního a přepravního výkonu navržených variant se stávajícím 

stavem 

Parametr Stávající stav Minimální varianta Komfortní varianta 

Dopravní výkon, vozokm 14884 15567 18721 

Přepravní výkon, místokm 2381301 2343902 2780359 

Lepší přehled dá procentuální porovnání se stávajícím stavem: 

Tabulka 5.17 Procentuální porovnání dopravního a přepravního výkonu navržených variant se 

stávajícím stavem 

Parametr 
Změna od stávajícího stavu 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Dopravní výkon 4,59 % 25,78 % 

Přepravní výkon -1,57 % 16,76 % 
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6. POKRYTÍ TRAMVAJOVOU DOPRAVOU 

Je strategicky důležité vědět, jak se změní počet potenciálních cestujících a 

pracovních míst obsloužených tramvajovou dopravou po realizaci územního plánu v části 

hromadné dopravy. Potřebujeme k tomu data obsahující počty obyvatel v lokalitách. 

Cestující hromadnou dopravou si pro svoje cesty zvolí varianty trasy, které jím 

vyhovují z hlediska časové a fyzické náročnosti – záleží jim na době přístupu na zastávku, 

době jízdy ve vozidle a počtu přestupů [19]. Rozhodující je vzdálenost ke zastávkám a 

frekventovanost odjíždějících od ní spojů. Čím dále je zastávka od bodu, kde se nachází 

cestující, tím menší je pravděpodobnost, že ji využije, pokud existuje jiná možnost. 

Proto distanci do zastávky tramvaje, při níž cestující s vysokou pravděpodobností 

ji zvolí, stanovíme 300 m – tuto vzdálenost běžný člověk ujde pěšky za přijatelný čas 5-

7 minut v normálním tempu (4-5 km/h). 

Pokrytí obyvatelstva tramvajovou dopravou je spočítáno pomocí programu Esri 

ArcGIS Pro 2.6 s použitím informací o počtu obyvatel a pracovních místech jak ve 

stávajícím, tak i ve výhledovém stavu. Kancelář architekta města Brna poskytla tyto 

informace pro účely vypracování analýzy. K dispozici soubor s kostkovaným 

zobrazením, rozděleným na čtverce o rozměru 250x250 metrů, takzvaný „grid“. Mimo 

jiné každý čtverec tohoto souboru obsahuje údaje jak o stávajícím počtu obyvatel a 

pracovních míst v Brně, tak i o výhledovém. 

 

Obrázek 6.1 Hustota obyvatelstva vyjádřená v čtvercích 250x250 na mapě Brna [10] 

Pro zjišťování počtu obyvatel obsloužených tramvajemi se tyto rozměry čtverců 

nehodí, chyba by mohla být v některých případech velmi velká, když plocha bude 

zasažena pomocným polygonem jen na rohu, proto každý z čtvercových polygonů byl 

rozdělen na 16 částí nástrojem „Split“, strany čtverců se potom rovnaly cca 15,7 m. 

Následně do každého malého čtverce byl nástrojem „Feature to point“ vložen bod 

obsahující stejné údaje, jako původní čtverec (pomocí „Spatial join“). Ty pak v atributech 

byly vyděleny 16, aby se zachovala polohová identita informací – při opačném postupu 
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bychom získali stejný soubor jako původní. Čtverce, kde hodnoty jsou nulové, byly 

odebrány. Výsledná podoba je přiložená níže (Obrázek 6.2). 

 

Obrázek 6.2 Hustota obyvatelstva převedená do bodového zobrazení na mapě Brna, zdroj KAM 

[10], změněno autorem 

K dispozici máme i soubor s polohami a názvy všech stávajících zastávek 

Jihomoravského kraje. Přidáme do jeho kopie zastávky, které mají vzniknout na nových 

(v některých případech i stávajících) tratích, podle potřeby změníme i názvy, pokud 

v době po realizaci ÚP již nebudou platné. V atributové tabulce obou souborů vytvoříme 

sloupec s povoleným formátem dat „short integer“, kam do řádku zastávky v závislosti 

na tom, jestli na ní zastavuje tramvaj, napíšeme „1“. Přidáme také sloupec, který obsahuje 

o tom, zda zastávka je nová, toto uděláme jen ve vrstvě zkopírovaného souboru. Logická 

proměnná „1“ zde znamená stav „pravda“, opakem je „0“ a reprezentuje stav „nepravda“. 

V případě, že je zastávka tramvajová, na mapě se zobrazí červený symbol, a jeho tvar je 

dán faktem existence zastávky v současnosti – když je zastávka stávající, symbolem je 

kroužek, pokud nikoliv – zobrazí se čtverec. 

 

Obrázek 6.3 Zastávky s přidanými atributy, zdroj KAM [10], změněno autorem 

Z datových sad vybereme podle kombinace atributů ty zastávky, kolem kterých 

chceme vytvořit zóny o poloměru 300 m, a pak je nástrojem „Buffer“ zobrazíme. To ale 

nemusí vždy odpovídat vzdálenosti 300 m; s ohledem na skutečnou uliční síť obrys 

oblasti docházky 300 m nebude představen kružnicí. Používáme kruh z důvodu, že 

nemůžeme odhadnout rozvržení ulic v budoucnu v nově zastavovaných oblastech 
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rozvojových lokalit. Pro účely porovnání dvou stavů metodika musí být jednotná, proto 

přijímáme toto konvenční zjednodušení. 

Budeme tedy mít dvě vrstvy – kruhy kolem stávajících zastávek, a kolem všech 

zastávek, včetně nových. 

   

Obrázek 6.4 „Buffery“ kolem zastávek ve stávajícím (červeně) a budoucím (zeleně) stavu 

Tyto zóny použijeme, aby vystřihnout nástrojem „Clip“ body z vrstvy obyvatel a 

pracovních míst pro polygony kolem zastávek stávajícího stavu, nových zastávek 

výhledového stavu (vyjma již obsloužených ve stávajícím stavu zón), a všech dohromady 

(Obrázek 6.5) 

 

Obrázek 6.5 Vystřihnuté body hustoty obyvatelstva kolem zastávek  

Aby se s těmito body dalo pracovat dále, vyexportujeme atributové tabulky do 

formátu xls. nástrojem „Table to Excel“, a v Excelu pomocí vzorců získáme výsledky pro 

body vystřihnuté každým polygonem. 

Ve stávajícím stavu nás zajímají sloupce OB_S_STAB, PM_S_STAB a ve 

výhledovém – OB_MAX, PM_MAX (Obrázek 6.6).  

 

Obrázek 6.6 Vzhled atributové tabulky po exportu do Excelu 



64 

Na každém listu sečteme všechny požadované hodnoty funkcí SUMA, 

zaokrouhlíme výsledky nahoru, a zahrneme je do tabulky (Tabulka 6.1). Pokud 

provedeme tuto operaci s původním souborem s body, zjistíme celkový počet obyvatel a 

pracovních míst aktuální i budoucí. Dodatkově je zhodnocena související s výstavbou 

tratí změna délek linek. 

Tabulka 6.1 Výsledky výpočtu obyvatel s přístupem na zastávku tramvaje do 300 m pro stávající 

i návrhový stav 

Stav Typ hodnoty 
Stávajíc

í 
Výhledový 

Výhledový/

Stávající 

Počet obyvatel 
absolutní 

399004 553342 38,68 % 

Počet pracovních míst 260212 428595 64,71 % 

Obyvatelé s dostupností 

zastávky tramvaje do 

300 m 

absolutní 177519 198053 11,57 % 

% od celkového počtu 

obyvatel 
44,49 % 35,79 % -8,70 % 

Pracovní místa s 

dostupností zastávky 

tramvaje do 300 m 

absolutní 137046 153289 11,85 % 

% od celkového počtu 

pracovních míst 
34,35 % 27,70 % -6,64 % 

Délka linek tramvají, km absolutní hodnota 73,97 97,80 32,23 % 

Vidíme, že dojde k záporným změnám dostupnosti tramvajové dopravy 

pracovních míst a bydlišť obyvatel ve srovnání se stávajícím stavem. Nejedná se však o 

pokles absolutních hodnot, které narostou o téměř 12 % pro oba ukazatele, ale o snížení 

procentuálního poměru o 6-9 %.  

Vysvětluje se to tím, že sice nárůst délky tratí a plochy obsloužených oblastí je 

významný, ale stále nedostatečný vzhledem k ještě většímu nárustů obyvatelstva a počtu 

pracovních příležitostí. Neobsloužené tramvajemi zůstanou poměrně hustě osídlené 

oblasti Vinohrad, Nového Lískovce a Slatiny (Obrázek 6.7 a Obrázek 6.8). Velký 

průmyslový areál Černovická terasa, který se stane ještě větší, i nadále bude postrádat 

tramvajovou dopravu. Vektor rozvoje tramvajové sítě by měl být v dalších aktualizacích 

územního plánu nasměřován právě do těchto lokalit. 
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Obrázek 6.7 Výhledová mapa hustoty obyvatelstva s tramvajovou sítí (zeleně – nové úseky) 

 

  

Obrázek 6.8 Výhledová mapa hustoty pracovních míst s tramvajovou sítí (zeleně – nové úseky) 
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7. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Přestože hlavním účelem hromadné dopravy je přepravování osob, výše 

kapitálových a provozních nákladů je neposlední parametr, který určuje racionalitu 

výstavby a obsluhování tratí v jistém rozsahu. Proto systém musí být co nejefektivnější.  

Linkové vedení je navrženo v souladu se základními principy plánování 

hromadné dopravy, zmíněnými v podkapitole 3.1, a maximálně vylučuje souběh linek, 

zejména mimo centrální úseky. Podíváme se, kolik bude stát provozování v obou 

sledovaných scénářích. Získáme také představu o finanční náročnosti výstavby 

jednotlivých úseků, a jejich pořadí, v jakém by se měla výstavba uskutečňovat. 

 

7.1. Provozní náklady 

Abychom se dozvěděli, kolik peněz dopravní podnik (nebo městský rozpočet) 

musí vynaložit na zajištění každoroční obsluhy MHD ročně, je nutné znát cenu 

místokilometru. Přepravní výkon jakožto druhou veličinu nutnou ke zjištění provozních 

nákladů už máme spočítanou. 

Ve své výroční zprávě brněnský dopravní podnik neuvádí náklady s rozdělením 

podle druhu MHD – autobusu, tramvaje nebo trolejbusu, pouze ale roční souhrnnou 

hodnotu: 

Tabulka 7.1 Provozní náklady DPMB za rok 2019 [3], vlastní zpracování  
Typ nákladů Výše ročních nákladů, tis. Kč 

Spotřeba materiálu 232 387 

Spotřeba paliv 104174 

Spotřeba energií vč. vodné stočné 225723 

Opravy, údržba, služby 512 164 

Aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby a služeb -81055 

Osobní náklady 1561069 

Odpisy DLHM, DLNM 595194 

Ostatní 76223 

Náklady celkem 3 225 879 

Musíme tedy vymyslet, jak tyto hodnoty přepočítat. Odhadneme roční provozní 

náklady pro tramvaje s ohledem na přepravní výkon v roce 2019. Z výroční zprávy známe 

roční přepravní výkony pro jednotlivé druhy MHD: 

Tabulka 7.2 Přepravní výkony vozidel DPMB za rok 2019 [3], vlastní zpracování 
Přepravní výkony Abs. hodnota, tis. místokm. Procenta od „Celkem“ 

Tramvaje 2381301 53,74 % 

Trolejbusy 524159 11,83 % 

Autobusy 1526002 34,44 % 

Celkem 4431462 100,00 % 

Nemůžeme však pouze vynásobit celkové náklady procenty odpovídajícími 

podílu tramvají na přepravním výkonu (53,74 %), protože je do celkových nákladů 



67 

zahrnuta položka, která nepatří do tramvajového provozu – spotřeba paliv. Spotřeba 

energie je naopak záležitostí spíše elektrické dopravy, i když určitá část z toho je spotřeba 

v autobusových dílnách. Předpoložme, že na chod všech vozoven připadá 10 % od 

celkové spotřeby energie. 

Vyloučíme z nákladů na tramvaje paliva a přepočteme spotřebu energie na provoz 

elektrické dopravy. Tramvaje a trolejbusy vykonají dohromady 2 mld. 905 mil. 460 tisíc 

místokilometrů, z toho tramvaje – 81,96 %. Tato hodnota (0,8196) je tedy násobitelem 

položky se spotřebou energie na provoz elektrické dopravy. Ostatní hodnoty se vynásobí 

53,74 % (0,5374). Výsledkem přepočtu položek pro tramvaje podle těchto zásad je 

Tabulka 7.3: 

Tabulka 7.3 Přepočet provozních nákladů na provozování tramvají 
Typ nákladů, pro tramvaje Výše ročních nákladů, tis. Kč 

Spotřeba materiálu 124876 

Spotřeba paliv - 

Spotřeba energií na provoz 166501,3 

Spotřeba energie ve vozovnách 12129,51 

Opravy, údržba, služby 275217,7 

Aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby a služeb -43555,9 

Osobní náklady 838859,8 

Odpisy DLHM, DLNM 319834,9 

Ostatní 40959,37 

Náklady celkem 1734823 

Teď zbývá jednoduše vydělit náklady přepravním výkonem a zjistit cenu 

místokilometru 𝐸𝑃𝐾𝑀: 

 𝐸𝑃𝐾𝑀 =
𝐸𝑎

𝑃𝐾𝑀𝑎
, (7.1) 

kde 𝐸𝑎 – roční náklady, Kč;  𝑃𝐾𝑀𝑎 – roční přepravní výkon, místokm. 

 𝐸𝑃𝐾𝑀 = 0,7285 Kč (7.2) 

Pak provozní náklady za libovolné období 𝐸𝑥 pro x-tou linku: 

 𝐸𝑥 = 𝐸𝑃𝐾𝑀𝑃𝐾𝑀𝑥, (7.3) 

kde 𝑃𝐾𝑀𝑥 – přepravní výkon x-té linky za libovolné období. 

Aplikujme vzorec (7.3) na přepočtený přepravní výkon každé linky (na základě 

dopravního výkonu ve vozokm), a výsledky dosadíme do tabulky: 
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Tabulka 7.4 Provozní náklady pro navrhovaný systém, minimální a komfortní varianta 

L
in

k
a
 

Provozní náklady, tis. Kč 

Minimální Komfortní 

Prac. 

den 
Víkend 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 
Prac. 

den 
Víkend 

Prázdni

ny, 

prac. 

den 

Roční 

1 1546 936 1257,3 479 467 1546 936 1257,3 479 467 

2 363,9 244,7 296,4 115 632 546,6 367,1 444,5 173 610 

3 260 173,7 211,4 82 471 432,3 287,2 352,4 136 987 

4 94,3 61,5 76,7 29 757 156,9 101,7 127,9 49 429 

5 252,1 163,3 205,1 79 406 419,2 270,1 341,8 131 901 

6 231,2 148,1 188,5 72 640 278,1 178,3 226,1 87 360 

7 484,5 293,3 394 150 267 484,5 293,3 394 150 267 

8 443,9 269,2 361,9 137 777 492,1 297,7 401,1 152 639 

9 239 145,4 194,4 74 199 397,3 240,4 323,9 123 260 

10 104,5 69,5 85 33 120 104,5 69,5 85 33 120 

11 869,6 526,2 708,9 269 757 1046 633,3 850,7 324 418 

12 577,5 384,8 469,7 183 081 577,5 384,8 469,7 183 081 

Celk

em 
5467 3416 4449 

1 707 

577 
6481 4059 5274 

2 025 

544 

Z důvodu, že náklady na provozování jsou přímo úměrné přepravnímu výkonu, 

zachovává se stejný procentuální poměr při srovnání se stávajícím stavem. Výsledky jsou 

shrnuty v tabulce: 

Tabulka 7.5 Provozní náklady minimální a komfortní varianty ve srovnání se stávajícím stavem 
Rozdíl provozních nákladů 

od stávajícího stavu 
Minimální Komfortní 

Absolutní změna -27 mil. 245 tis. Kč 290 mil. 721 tis Kč 

Procentuální změna -1,57 % 16,76 % 

Drobný pokles provozních nákladů u minimální varianty je spojen s redukcí 

přepravního výkonu kvůli zvýšení intervalů nebo snížení kapacity nasazovaných vozů na 

některých linkách. Není ovšem tak významný, protože se mnohé linky prodlouží a 

vznikne i jedna zcela nová. 

 

7.2. Kapitálové náklady 

7.2.1 Pořízení nových vozidel 

Známe počet vozidel ve stávajícím stavu a máme vypočtené počty vozidel pro dvě 

návrhové varianty. Zjistíme, zda je potřeba navýšit počet tramvají určitého typu, která 

vyplyne z porovnání: 
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Tabulka 7.6 Porovnání počtu vozidel ve stávajícím stavu se oběma variantami navrženého 

systému 

Typ vozu 
Počet souprav, 

stávající stav 

Potřebný počet 

souprav, komfortní 

varianta 

Potřebný počet 

souprav, minimální 

varianta 

TRAM20 65 45 36 

TRAM30 128 141 108 

TRAM40 41 45 41 

Celkem 234 231 185 

Přeformátujeme tabulku, aby byly znázorněny rozdíly v absolutních a relativních 

hodnotách: 

Tabulka 7.7 Procentuální porovnání počtu vozidel ve stávajícím stavu se oběma variantami 

navrženého systému 

Rozdíl počtu vozů 

minimální a 

komfortní varianta / 

stávající stav 

Minimální varianta Komfortní varianta 

Absolutní 

hodnota 

Změna o 

stáv. stavu 

Absolutní 

hodnota 

Změna od 

stáv. stavu 

TRAM20 -29 -44,62 % -20 -30,77 % 

TRAM30 -22 -17,19 % 11 8,59 % 

TRAM40 0 0,00 % 4 9,76 % 

Celkem -51 -21,79 % -5 -2,14 % 

Vidíme, že v minimálním stavu nebude potřeba dokupovat tramvaje ani jednoho 

z typů, a zbude poměrně velká rezerva 20metrových vozů v počtu 29, a dvaceti dvou 

souprav 30 metrů dlouhých. Dvacet 20metrových vozů budou rovněž přebytečné i 

v komfortní variantě, ale počet existujících delších souprav nepostačí – pro kompletaci 

vozového parku včetně rezerv budou zapotřebí 4 vozy o délce 40 metrů a 11 

30metrových. 

Odhadneme tedy kapitálové náklady na pořízení těchto vozidel, přibližné ceny za 

vozovou jednotku se dozvíme z médií a portálu veřejných zakázek. Například, v Plzni se 

chystá nákup 29metrových vozů Škoda 40T, které lze zařadit do skupiny TRAM30 podle 

klasifikace v dané práci; plzeňského dopravního podniku by jeden kus stal 55 mil. Kč 

[20], což s DPH je 72,6 mil. Kč. Co se týká 40metrových vozidel spadajících do kategorie 

TRAM40, v Brně se plánuje nákup 40 takových vozidel za 2 mld. a 400 mil. Kč, jedno 

vozidlo by pak stalo přibližně 60 mil. Kč [21], nebo 72,6 mil. Kč s DPH. Počítejme 

s těmito cenami na zmíněné typy tramvají. 

Jednoduché kalkulace nákladů na pořízení vozidel navíc k zajištění obsluhy 

tramvajovou dopravou podle komfortní varianty dají výsledné hodnoty: 

• TRAM30: 11 kusů ⋅ 66,55 mil. Kč = 732 mil. Kč; 

• TRAM40: 4 kusy ⋅ 72,6 mil. Kč = 290,4 mil. Kč; 

• Celkem: 1 mld. 22 mil. Kč. 

Ceny jsou uvedeny pro případ, kdyby se vozidla nakupovala v horizontu 5 let, 

dále se odhad může ročně indexovat o stupeň inflace. 
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Je nutné podotknout, že se v odhadu nepočítá s konkrétními modely vozů, pouze 

s orientačními cenami, protože není zatím jasné, kdy se ÚP v části tramvajové dopravy 

zrealizuje v plné míře, tudíž, není známa nabídka na trhu v určitém období – výstavba 

úseků může trvat desítky let.  

Vozový park může být rozšířen i jinými způsoby než nákupem nových vozových 

jednotek, například, odkoupením vyřazených, ale stále plně funkčních a použitelných 

vozů z dalších měst. Tato cesta pro Brno není novinkou, díky předání vozů T6A5 z Prahy 

brněnský dopravní podnik značně zvětšil přepravní nabídku na stávající lince č. 1 

nasazením třivozových souprav sestavených z těchto tramvají. 

Stejně tak přebytečné kratší vozy TRAM20, a zejména téměř 50 let staré Tatra 

K2, je možné vyřadit, a ty nejlepší z nich prodat do měst, kde vozový park není dostatečně 

rozsáhlý; takový krok by byl uvítán, například, na Ukrajině nebo v Bulharsku, kde již 

mají zkušenost s převzetím ojetých vozů z ČR [22]. Pokryla by se tím část nákladů na 

pořízení kapacitnějších vozidel. 

 

7.2.2 Náklady na výstavbu 

Nejdříve vyjmenujeme úseky, které se plánují k výstavbě: 

• Lesná: prodloužení do zastávky Haškova od Štefánikovy čtvrti přes most 

nad železnicí, spojka k stávající zastávce Halasovo náměstí po ulici 

Okružní; 

• Gajdošova: spojka mezi zastávkami Otakara Ševčíka a Stara osada 

v Židenicích po ulici Gajdošova; 

• Viniční: prodloužení tratě od stávající konečné Juliánov k poliklinice 

Viniční; 

• Stránská skála: prodloužení (znovu zprovoznění) tratě od konečné 

Stránská skála k muzeu MHD v Líšni; 

• Masná: spojení zastávek Tkalcovská a Masná přes plochy nynějších 

skladovacích budov, bude umožněno díky odstranění železničních kolejí; 

• Zvonařka: spojení zastávek Masná a Plotní (nová městská třída podél 

železničních kolejí a ulice Hladíkovy); 

• Bulvár: spojení nového hlavního nádraží se zastávkami Plotní, Nové sady 

a Hluboká (k Ústřednímu hřbitovu); 

• Horní Heršpice: prodloužení tratě od Komárova na jih do oblasti zastávky 

Sokolova (do MÚK s D1); 

• Dolní Heršpice: prodloužení tratě od Sokolovy pod D1 do Dolních 

Heršpic a Přízřenic ke hranici s KÚ Modřice, případně do žst. Modřice; 

• Nemocnice Bohunice: prodloužení tratě od zastávky Osová k 

Univerzitnímu kampusu (již ve výstavbě); 
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• Bosonohy: prodloužení tratě od Starého Lískovce do nové plánované 

zástavby Bosonoh; 

• Kamechy: prodloužení tratě od zastávky Ečerova na sídliště Kamecny; 

• Technologický park: prodloužení tratě od vozovny Medlánky o 500 m na 

sever; 

• Řečkovice: prodloužení k Řečkovickým kasárnám a novému hřbitovu od 

stávající konečné Řečkovice; 

• Hybešova: přímé spojení zastávek Hybešova a Mendlovo nám. (bez 

průjezdu přes Václavskou); 

• Černovický triangl: přímé spojení zastávek Krasného a Životského 

(Černovice, nádraží) s vynecháním cesty přes Geislerovu. 

Některé odhady nákladů na výstavbu zatím neexistujících tratí jsou již 

vypracovány a zveřejněny v online-zdrojích. Mezi ně patří například trať na sídliště 

Kamechy (2,3 mld. Kč) [23], do Staré Líšně přes Stránskou skálu (400 mil. Kč) [9]. 

Známe také ceny projektů výstavby tratí do nemocnice Bohunice a po ul. Plotní. 

Abychom zjistili, jaká je přibližná cena projektování a budování ostatních úseků, 

obrátíme se na web Operačního programu Doprava, kde nalezneme celkové náklady 

projektů spojených s tramvajovou infrastrukturou, chystaných k realizaci, realizovaných 

nebo již dokončených za poslední roky [24]: 

• Most – Litvínov: 830 256 238 Kč, 11 km, rekonstrukce; 

• Plzeň, Borská pole: 616 060 844 Kč, 1,39 km, výstavba; 

• Brno, nemocnice Bohunice: 1 745 459 629 Kč, 1,37 km, výstavba; 

• Brno, Plotní: 395 099 230 Kč, 1,3 km, demontáž a výstavba; 

• Ostrava, Výškovická: 113 878 982 Kč, 0,9 km, modernizace; 

• Olomouc, 8. května: 99 299 738 Kč, 0,27 km, rekonstrukce. 

Průměrné náklady na výstavbu jednoho kilometru trati 𝐸1𝑘𝑚: 

 
𝐸𝑘𝑚 =

∑
𝐸𝑦

𝑙𝑦

𝑧
𝑦=1

𝑧
≈ 431 mil. 830 tis. Kč 

(7.4) 

kde 𝐸𝑦 – celkové náklady na výstavbu y-ho projektu, Kč;  𝑙𝑦 – délka tratí v y-m 

projektu, km. 

Výše nákladů na výstavbu zahrnuje přípravu projektové dokumentace, 

obousměrnou pokládku kolejí samotných a rozvěšování nad nimi trolejového vedení, 

výstavbu nácestných, případně konečných zastávek, a také, pokud nutno, měníren. U 

vstupních hodnot je pochopitelně velký rozptyl kvůli různé náročnosti a specifice 

konkrétních stavebních prací. 

Pro vlastní odhad na úsecích, pro něž nebyly vypracovány oficiální odhady, 

zohledníme dodatkově některá upřesnění o skutečnostech, které závisí na typu a 
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náročnosti prací, a které by mohly zvýšit cenu projektů, to je zejména výstavba mostů 

nebo bourání stávajících staveb. Při výstavbě, například, ve volném terénu, můžeme 

očekávat, že náklady na kilometr naopak budou nižší, protože se v tomto případě 

nepožaduje přeložení podzemních sítí a úprava silničních prvků. 

Stanovíme přibližné ceny na výstavbu mostů porovnáním nákladů na vybudované 

v nedávné době konstrukce. 

Do porovnání jsou zahrnuty mostní objekty zrealizované v posledních 8 letech, tři 

o 2 jízdních pruzích, a jeden objekt o 4 pruzích s tramvajovým pásem. Náklady jsou 

uvedeny po přepočtu s DPH 21 %. První tři položky následujícího seznamu jsou 

vyprojektovány společností COLAS CZ [25], poslední – společností Pragoprojekt [26]. 

• I/10 Mýtiny, most ev. č. 10-078 – 23 301 250 Kč, 0,075 km, 

novostavba; 

• Most gen. Pattona v Plzni – 167 236 533 Kč, 0,6 km, rekonstrukce; 

• Městský okruh Domažlická-Křimická v Plzni, SO 221 nadjezd v 

km 2,106 – 21 898 433 Kč, 0,058 km; 

• Silnice II/121 za Nazdicemi, most ev. č. 121-022 – 65 228 680 Kč, 

0,2 km, demontáž a výstavba. 

Z tohoto seznamu vyplývá, že průměrná cena 1 kilometru krátkých vyvýšených 

dopravních objektů je: 

 
𝐸𝑘𝑚,𝑒𝑙𝑒𝑣 =

∑
𝐸𝑒𝑙𝑒𝑣

𝑙𝑒𝑙𝑒𝑣

𝑧
𝑏=1

𝑧
≈ 296 mil. 100 tis. Kč 

(7.5) 

kde 𝐸𝑏 – celkové náklady na výstavbu y-ho projektu (mostu, estakády, viaduktu), 

Kč;  𝑙𝑏 – délka mostu v y-m projektu. 

S bouracími pracemi není tak jednoduché zhodnotit cenu na kilometr, proto ceny 

dáme do souvislosti s jinou měrnou jednotku. 

Analýza nabídky bouracích prací na trhu ukázala, že cena za odstranění metru 

krychlového zděných nebo betonových stěn se pohybuje v rozmezí 1500-2600 Kč 

v závislosti na metodě provedení [27] [28]. Na železobetonové a betonové konstrukce je 

to zpravidla 2500 Kč. 

Za měrnou jednotku přijmeme železobetonový jednopodlažní objekt o ploše 

10x10 m, s tloušťkami stěn a stropů 300 mm, o výšce 3 m. V případě, že je potřeba 

zdemolovat budovu s rozměry většími než uvedené, aplikuje se prosté násobení číslem 

odpovídajícím rozdílu. Objem betonu pro měrnou jednotku je tedy 

4x10x0,3+10x10x0,3=42 m3, a cena demolice 𝐸𝑑𝑒𝑚 = 2500x42=105 000. 

Výstavba tratí v zjednodušených podmínkách, tj. volné nezastavěné oblasti, je 

méně náročná, a je tím pádem levnější. Náklady můžou být dokonce nižší než 50 % od 

stanovené přibližné ceny výstavby kilometru z rovnice (7.4), pokud ji porovnáme 
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s náklady zřízení úseku od Stránské skály (150 mil. oproti 432 mil. Kč), v tomto případě 

se však jedna spíše o znovu zprovoznění staré trasy, což ještě více odlehčuje přípravu 

pozemku, na kterém se chystá stavba. Koeficient zjednodušených podmínek 𝑘𝑠𝑖𝑚 pro 

ostatní případy se bude rovnat 0,5. 

S těmito údaji již můžeme odhadnout kapitálové stavební náklady s-ho úseku 

𝐸𝑠,𝐶𝐴𝑃: 

 
𝐸𝑠,𝐶𝐴𝑃 = 𝐸𝑘𝑚(𝑙𝑠,𝑛𝑜𝑟𝑚 + 𝑘𝑠𝑖𝑚𝑙𝑠,𝑠𝑖𝑚) + 𝐸𝑑𝑒𝑚𝑈𝑠,𝑑𝑒𝑚

+ 𝐸𝑘𝑚,𝑒𝑙𝑒𝑣𝑙𝑠,𝑒𝑙𝑒𝑣, 
(7.6) 

kde 𝐸𝑘𝑚 = 431 mil. 830 tis. – průměrné náklady na výstavbu jednoho kilometru 

trati, Kč/km; 𝑙𝑠,𝑛𝑜𝑟𝑚 – délka trati v normálních stavebních podmínkách s-ho úseku, km; 

𝑘𝑠𝑖𝑚 = 0,5 – koeficient zjednodušených podmínek; 𝑙𝑠,𝑠𝑖𝑚 – délka trati v zjednodušených 

stavebních podmínkách s-ho úseku, km; 𝐸𝑑𝑒𝑚 = 105 tis. – náklady na demolici měrné 

jednotky budovy, Kč/m.j.; 𝑈𝑠,𝑑𝑒𝑚 – měrné jednotky budovy k demolici7; 𝐸𝑘𝑚,𝑒𝑙𝑒𝑣 =

296 mil. 100 tis. – náklady na vyvýšené stavby (mosty, estakády), Kč/km; 𝑙𝑠,𝑒𝑙𝑒𝑣 – délka 

trati po mostě nebo estakádě s-ho úseku, km. 

Ukážeme aplikaci vzorce (7.6) na příkladě trati v Dolních Heršpicích a 

Přízřenicích (4,25 km). Víme, že zde bude zapotřebí postavit dva mosty, jeden přes 

Svratku o celkové délce 100 m včetně, druhý menší přes Leskavu, max. 50 metrů dlouhý. 

V cestě trati neleží budovy, které by musely být kvůli výstavbě zbourány. Větší část trati 

(3,5 km) se bude stavět ve zjednodušených podmínkách, takřka v širém poli. Zbytek je 

považován za normální podmínky, kde se vyžaduje kácení stromů a průplet se silnicí pod 

dálničním mostem. 

Pro úsek „Dolní Heršpice“ tedy máme stavební náklady 𝐸𝐷𝐻,𝐶𝐴𝑃: 

 

𝐸𝐷𝐻,𝐶𝐴𝑃 = 431830000 ⋅ (0,571 + 0,5 ⋅ 3,5) + 105000 ⋅ 0

+ 296100 ⋅ 0,15

≈ 1 mld. 349 mil. 280 tis. Kč 

(7.7) 

Stejnou operaci provedeme se všemi úseky, kromě těch s oficiálním odhadem 

ceny realizace (poznamenány šedě) a dosadíme příslušné hodnoty do následující tabulky: 

 
7 Vychází se z objemu betonu pro konvenční budovu 10x10x3m s železobetonovými stěnami a stropem 

o tloušťce 0,3m, s cenou demolice jednoho metru krychlového hmoty 2500 Kč,  
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Tabulka 7.8 Odhad nákladů na realizaci úseků tramvajových tratí 

Název úseku 

Délka 

vyvýšené 

stavby, 

km 

Rozsah 

bourání, 

m.j 

Zjednodu

šené 

podmínk

y, km 

Normální 

podmínk

y, km 

Celková 

délka 

úseku, 

km 

Náklady, 

mln. Kč 

Lesná 0,15 0 0 2,639 2,789 1 184 

Gajdošova 0 35 0 0,791 0,791 345 

Viniční 0 0 0 0,162 0,162 69 

Stránská skála8 - - - - 2,699 400 

Masná 0,05 112 0 1,089 1,139 497 

Zvonařka 0 8 0 1,014 1,014 439 

Bulvár 0,1 25 0,75 2,694 3,544 1422 

Horní 

Heršpice 
0 4 0 1,727 1,727 746 

Dolní Heršpice 0,15 0 3,5 0,571 4,221 1349 

Nemocnice 

Bohunice8 - - - - 0,916 1 745 

Bosonohy 0 0 1 1,321 2,321 872 

Kamechy8 - - - - 1,421 2 300 

Technologický 

park 
0 0 0,615 0,000 0,615 186 

Řečkovice 0 0 0 1,735 1,735 749 

Hybešova 0 40 0 0,322 0,322 143 

Černovický 

triangl 
0 2 0 0,941 0,941 407 

Celkem 26,358 12 856 

Nejdražším projektem je prodloužení tratí od zastávky Ečerova na sídliště 

Kamechy, který předpokládá budování tunelu. Nejlevnějším bude výstavba krátkého 

150metrového úseku od konečné Juliánov k poliklinice Viniční. Realizace všech úseků 

bude stát přibližně 12 mld. a 855 mil. Kč v penězích roku 2021. 

 

7.2.3 Priorita výstavby 

Vzhledem k finanční a časové náročnosti výstavby tramvajové infrastruktury je 

vhodné určit, které z úseků se mají realizovat jako první. Jedním z nejdůležitějších kritérií 

při určení pořadí je počet nově obsloužených obyvatel a pracovních míst, kterému je 

přímo úměrná racionalita investic. Tento parametr ovlivňuje i rentabilitu provozování 

úseků. 

Tentokrát zastávky na těchto úsecích označíme zvlášť a zopakujeme postup 

z předešlé kapitoly pro stávající i výhledový stav. Počet obyvatel a pracovních míst 

vztáhneme na kilometr tratí.  

 
8 Náklady jsou odhadnuty v rámci oficiálních průzkumů [23] [9] 
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Zaznačíme úseky na mapě (Obrázek 7.1): 

 

Obrázek 7.1 Jednotlivé plánované úseky na mapě Brna, zpracování autora na základě dat 

KAM [10] 

V ArcGIS vykreslíme pokrytí a spočítáme počty prvků skupin – zastávek na 

určitých tratích a spadajících do jejich zón obyvatel a pracovních míst. 

 

Obrázek 7.2 „Buffery“ kolem plánovaných zastávek tramvaje 

Pokud do kruhu nové zastávky zasahuje část kruhu existující zastávky, 

překrývající se oblast odečte od plochy kolem nové zastávky (Obrázek 7.3). Například, 

tramvajová spojka mezi zastávkami Tkalcovská a Masná bude mít jen jednu novou 
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zastávku Podnásepní, tudíž, pouze tato zastávka bude vzata pro výpočet vlivu výstavby 

spojky, přes ostatní dvě zastávky tramvaje již jezdí. Nehodnotí se spojky, na nichž nejsou 

zřizovány žádné nové zastávky, jako na trati po Hybešově a Gajdošově ulici. 

 

Obrázek 7.3 Ukázka „vystřihnutí“ polygonů vrstvou existujících zastávek 

Body pokryté odříznutými segmenty kruhů od každého nového úseku zařadíme 

do příslušných řádků a sloupců tabulky. Vypočteme i vztažnou hustotu obyvatelstva 𝜌𝑠 

na každém úseku, která ukáže kolik lidí připadá na jeden kilometr tratě: 

 𝜌𝑠 =
𝑅𝑠

𝑙𝑠
, lidí/km (7.8) 

kde 𝑅𝑠 – počet obyvatel v oblastech zastávek úseku s; 𝑙𝑠 – délka úseku s. 

Pokud je trať kratší jak 1 km, vztažná hodnota se rovná absolutní. 

Výsledky výpočtů jsou shrnuty níže (Tabulka 7.9), a buňky tabulky, které 

odpovídají 1., 2. a 3. nejvyšší hodnotě v každém sloupci, jsou obarveny zlatě, stříbrně a 

bronzově: 
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Tabulka 7.9 Počet obsloužených obyvatel a pracovních míst ve stávajícím a návrhovém stavu 

Názvy tratí 

(tratě jsou 

stejné pro 

oba stavy) 

Délka 

obous

měrná

, km 

Stávající stav zástavby Výhledový stav zástavby 

Počet nově 

obsloužených 

obyvatel 

Počet nově 

obsloužených 

pracovních 

míst 

Počet nově 

obsloužených 

obyvatel 

Počet nově 

obsloužených 

pracovních 

míst 

Abs. 

hodno

ta 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodno

ta 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodno

ta 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodno

ta 

Na 1 

km. 

tratě 

Lesná 2,79 8382 3005 2220 796 8983 3221 2656 952 

Gajdošova 0,79 902 902 420 420 1134 1134 620 620 

Viniční 0,16 72 72 135 135 777 777 291 291 

Stránská 

skála 
2,70 1547 573 652 242 2189 811 1447 536 

Masná 1,14 419 368 913 802 1648 1447 1615 1418 

Zvonařka 1,01 338 333 2172 2142 1190 1174 2432 2397 

Bulvár 3,54 114 32 2256 637 8014 2261 12533 3536 

Horní 

Heršpice 
1,73 511 296 1089 630 606 351 1785 1033 

Dolní 

Heršpice 
4,22 152 36 167 39 6970 1651 6258 1483 

Nemocnice 

Bohunice 
0,92 395 395 43 43 2933 2933 2054 2054 

Bosonohy 2,32 2384 1027 5044 2173 5108 2201 8596 3703 

Kamechy 1,42 3954 2783 479 337 5206 3664 1027 723 

Technolog. 

park 
0,62 129 129 258 258 1386 1386 1264 1264 

Řečkovice 1,74 1215 700 271 156 4669 2691 2053 1183 

Hybešova 0,32 Na trati nejsou nové zastávky 

Černovický 

triangl 
0,94 Na trati nejsou nové zastávky 

Celkem 26,36 20514 - 16120 - 50811 - 44630 - 

Z výpočtu je očividná odůvodněnost výstavby tratí na sídlišti Lesná již teď, která 

udrží prvenství i v budoucnu, co do počtu obsloužených obyvatel. V první trojce jsou také 

prodloužení v Bosonohách a Kamechách. Po vzniku nové kancelářské a bytové zástavby 

v nové čtvrti Trnitá, přes níž povede nová městská třída Bulvár a stejnojmenná trať, mimo 

značného pokrytí pracovních míst, bude důležitá především kvůli poloze u přesunutého 

hlavního nádraží, proto patří mezi ty prioritní projekty v budoucnu. 
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8. SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ A DISKUSE 

8.1. Linkové vedení 

V rámci dané práce pro tramvajový systém podle nového územního plánu bylo 

navrženo linkové vedení z 12 linek, z nichž jedna – číslo 7 – je de facto nová. Oproti 

stávajícímu stavu se vůbec nezměnila linka č. 4, ostatním z větší části byly ponechány 

zvyklé trasy s určitými změnami – zpravidla to jsou prodloužení stávajících tras po 

nových úsecích, ale někdy i odklony v rámci existujících tratí. Zmenšené schéma se 

nachází v podkapitole 4.2. 

Zohledněny jsou také přestupní body mezi různými druhy MHD nad rámec uzlů, 

které popisuje územní plán, pro zlepšení provázanosti celého systému nejen v místech 

křížení velkého počtu linek. Jednalo se o výstavbu nových zastávek nebo přesun 

stávajících. 

Nejkratší linka bez ohledu na zkrácené sedlové nebo posilové špičkové spoje je 

číslo 4, je dlouhá 9 km, nejdelší pak číslo 1 s délkou 15,4 km po trase Kamechy – 

Komárov. Průměrná délka linek je 12,3 km., celková – 147,5 km. Přičemž délka tratí se 

bude rovnat 97,8 km. 

Zvláštním příkladem je linka č. 5, která mimo prodloužení od konečné 

Štefánikova čtvrť do zastávky Haškova na sídlišti Lesná pojede za Mendlovo náměstí 

kolem stávajícího hlavního nádraží do Juliánova, místo Ústředního hřbitova. Je ovšem 

jasné, že linka ve tvaru písmene V pro orientaci cestujících nebude nejlepší, proto 

jihovýchodní její části (Mendlovo nám. – Poliklinika Viniční) může být přiděleno jiné 

číslo, například, 13. Vozidla při přiblížení k Mendlově náměstí by mohla měnit nápisy 

v elektronických cedulích z linky 5 na 13 a naopak. Provozně se však doporučuje tyto 

linky nechat spojené z důvodu podobných nutných intervalů a kapacit vozů.  

Dané linkové vedení nenárokuje status nejvýhodnějšího z hlediska financí, 

zásadní úlohou je organizovat přepravu pro cestující v souladu s principy srozumitelnosti 

a pohodlnosti, které se v současnosti řadí nad úspory provozovatele. V budoucnu i 

cestující, který dlouho nejel tramvají v Brně, nebude zmaten změnami v navrženém 

linkovém vedení po realizaci územního plánu, protože v nové síti je dodržená spojitost a 

vzájemný poměr se systémem-předchůdcem. Linkování by mohlo být jiné, nemělo by 

však fatální vliv na provozní náklady, které závisí hlavně na frekvenci spojů, typu 

nasazovaných vozidel a množství spotřebované jimi elektrické energie. 

 

8.2. Intervaly a kapacity 

Pro navržený systém v podkapitole 5.1 byly stanoveny intervaly mezi spoji na 

linkách a kapacity nasazovaných na ně vozů. Uvažovaly se dvě varianty: minimální – 

s největšími přípustnými intervaly, při kterých by tramvaje stále zvládaly proudy 

cestujících, a komfortní – s intervaly přiblíženými ke stávajícími stavu, s větší rezervou. 
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Minimální varianta předpokládá na většině linek větší než v dnešním systému. 

V této práci slouží jako ukázka dostatečné, nemá ale téměř žádnou rezervu – během 

špiček bude na mnoha úsecích systému docházet k dosažení meze komfortní kapacity 

souprav.  

Doporučuje se proto právě komfortní varianta s rezervou, protože zhoršení 

podmínek je schopno odradit část cestujících od hromadné dopravy, kterým vadí 

stísněnost, přivedlo by to pravděpodobně k častějšímu využívání individuálních 

automobilů, což z dlouhodobého pohledu není pro velkoměsto prospěšné. Tabulky pro 

každý úsek pro obě varianty jsou Přílohami 1 a 2. 

Typy vozů pro jednotlivé linky jsou navrženy s ohledem na dvě skutečnosti – 

provozní efektivitu a počet vozidel dopravního podniku v současnosti. Na jednu stranu, 

je výhodněji vypravovat delší soupravy v delších intervalech, protože podstatnou část 

provozních nákladů tvoří náklady osobní, a čím méně bude řidičů, tím menší procento 

financí bude vyhrazeno na platy; navíc z praxe se ví, že delší (tj. kapacitnější) soupravy 

konzumují méně energie v přepočtu na jednoho cestujícího. Na druhou stranu, doplnění 

vozového parku o nové delší vlaky je velice nákladná záležitost, kvůli čemuž není možná 

rychlá výměna existujících souprav. Životnost tramvají je velmi vysoká, zejména díky 

možnosti prodlužovat ji modernizacemi, proto v dalších letech by se mělo zaměřit na 

investice do kapacitnějších tramvajových vozů (TRAM30 a TRAM40 podle klasifikace 

dané práce). 

 

8.3. Počet souprav a spojů 

Vypočtené intervaly a kapacity umožnily stanovit počet vozů nutný pro zajištění 

obsluhy navržených linek. V bodě 5.1 se zjistilo, že pro organizaci tramvajové dopravy 

podle minimální varianty nebudou zapotřebí větší počet souprav, než je v majetku 

dopravního podniku nyní; navíc, některé z nich zůstanou nevyžádané – 29 

dvacetimetrových a 20 třicetimetrových vlaků. Čtyřicetimetrové soupravy budou stačit, 

ovšem bez rezervy nad nezbytných 15 %. 

Rovněž přebytečné budou 20 dvacetimetrových tramvají v komfortní variantě. 

Počet vozů typu TRAM30 a TRAM40 však nepostačí, prvních se bude muset dokoupit 

11 kusů, druhých – 4. Nové vozovny nebudou zapotřebí, avšak by mohly zkrátit provozní 

náklady díky zkrácení nájezdových tras z vozoven na linky. Souhrn vypočtených veličin 

a srovnání se stávajícím stavem ukazuje Tabulka 5.9. 

Je důležité si uvědomovat, že v obou výhledových variantách se jedná o 

konvenční soupravy rozdělené podle délky, nikoliv konkrétní modely. Stávající vozový 

park se bude postupně modernizovat nebo doplňovat novými tramvajemi; šlo zde o to, 

zjistit, zda bude muset dopravní podnik pořizovat soupravy navíc, nad rámec obnovy těch 

jednotek, které již má. 
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Co se týká počtu spojů, pomoci autorské metodiky z podkapitol 5.3.1 až 5.3.4 se 

podařilo maximálně přiblížit výpočtové hodnoty reálným. Se zanedbatelnou odchylkou 

(1-3 %) fungovaly vzorce i pro stávající stav. Například, při špičkových intervalech 5 

minut na lince by podle výpočtu mělo být 332 odjezdů z obou konečných denně. Podle 

jízdních řádů stávající linka č. 6 s pětiminutovými intervaly má 328 spojů v pracovní den, 

a rozdíl mezi výpočtem a skutečností je tedy nepatrný. Pomoci koeficientů byl zjištěn i 

počet odjezdů o víkendech (cca 60 % od hodnoty pracovního dne) a v pracovní dny 

prázdnin (cca 80 % počtu spojů normálního pracovního dne). 

Počty spojů samy o sobě nic neříkají, ale slouží jako proměnné v dalších etapách 

práce. 

 

8.4. Dopravní a přepravní výkon 

Tyto důležité dopravně-inženýrské charakteristiky se vypočítaly s opěrou o již 

známé ze světové zkušenosti vztahy (Tabulka 5.11 a Tabulka 5.12). 

Jistou komplikací však bylo porovnání ročních hodnot s údaji uváděnými DPMB 

ve výroční zprávě, kde měrnou jednotkou dopravního výkonu jsou vozokilometry místo 

vlakokilometrů, proto se musel vymyslet postup pro převod vypočteného dopravního 

výkonů do vozokilometrů. Ten tkvěl v aplikaci koeficientu soupravy, který určil 

průměrný počet vozů v soupravě určité délky. Ukázalo se, že nyní všechny 20metrové 

soupravy jsou sestaveny z 1 vozu, 30metrové mají v průměru 1,29 vozů, 40metrové – 

2,22. 

Po násobení vypočtených hodnot koeficienty byly získány výsledky svědčící o 

tom, že dopravní výkon oproti stávajícímu stavu naroste v minimální variantě o 5 %, 

v komfortní – o 26 %. Přepravní výkon však v minimální variantě klesne o 1,57 %, navýší 

se o téměř 17 % v případě komfortní varianty. Může se to vysvětlovat i rozdíly 

v kapacitách vozů, se kterými se počítal přepravní výkon v DPMB; ty se od této 

společnosti dozvědět nepodařilo. V dané práci byly použity pravděpodobně menší 

hodnoty, a to z důvodu záměru poskytnout větší komfort cestujícím. Porovnání 

přepravního výkonu nese orientační charakter. 

Porovnání dopravního výkonu je platné v případě zachování stávající skladby 

vozů v soupravách i v budoucnu. Pokud dopravní podnik zvolí strategii přechodu 

k jednovozovým soupravám nebo naopak ke spojení více vozů do souprav, změní se 

dopravní výkon vyjádřený ve vozokilometrech. 

 

8.5. Provozní a kapitálové náklady 

Provozní náklady se odvozovaly od ceny místokilometru pro tramvaje, kterou 

bylo potřeba stanovit na základě aktuálního podílu tramvajové dopravy na přepravním 
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výkonu v procentech, a poté vydělit celkové náklady touto hodnotou. Jeden místokilometr 

by tak stal přibližně 75 haléřů. 

Pokud by tramvaje byly vypravovány na linky podle minimální varianty navržené 

v dané práci, provozní náklady na tramvajový systém by klesly o 27 mil. 208 tis. Kč. Při 

komfortní variantě by ale narostly o 16,76 %, což v absolutních hodnotách je 290 mil. 

758 tis. Kč. 

Kapitálové náklady zahrnovaly náklady na pořízení nových vozidel a na výstavbu 

nových tratí. Dříve bylo zjištěno, že pro minimální variantu nové vozy nejsou třeba, tudíž, 

tyto náklady jsou nulové. Komfortní varianta si vyžádá 11 30metrových souprav navíc o 

hodnotě 732 mil. Kč, a 4 40metrové soupravy s cenou 290,4 mil. Kč. Celkové náklady na 

nová vozidla pro komfortní variantu činí 1 mld. 22 mil. Kč. 

Náklady na výstavbu tratí jsou pro obě varianty stejné. Hodnocení probíhalo na 

základě cen realizovaných projektů, s ohledem na podmínky zjednodušující nebo 

ztěžující výstavbu, za předpokladu, že se úseky budou realizovat za stávajících okolností 

a nebudou zahrnovat výstavbu např. souběžných silnic. 

Odhad ceny výstavby 1 km tramvajových tratí v normálních podmínkách je 431 

mil. 830 tis. Kč. Výstavba všech plánovaných úseků by vyšla rozpočtu města na 12 mld. 

a 855 mil. Kč. 

 

8.6. Pokrytí tramvajovým systémem a priorita výstavby úseků 

Oba body se zakládají na práci s programem ArcGIS. Pomocí integrovaných 

nástrojů a poskytnutých podkladů bylo zjištěno, jak se bude lišit počet obsloužených 

obyvatel a pracovních míst v okolí zastávek ve stávajícím systému a výhledovém, 

v souladu s očekávanými parametry podle územního plánu. 

Počet jak obyvatel, tak i pracovních míst, co budou mít tramvajovou dopravu 

do 300 metrů, vyroste téměř o 12 %. Město však pojme o 39 % více lidí a bude disponovat 

o 65 % pracovních míst než nyní, proto procentuálně dostupnost tramvajové dopravy 

pracovních míst a bydlišť obyvatel ve srovnání se stávajícím stavem klesne o 6-9 % 

(Tabulka 6.1). 

Stejný postup byl použit pro zjištění počtu obyvatel v okolí zastávek jednotlivých 

nových úseků za účelem stanovení pořadí jejich výstavby – větší hodnota znamená vyšší 

naléhavost. V hodnocení použity dva odhady z podkladů (stávající a výhledový) s těmito 

hodnotami. V každém případě byly zvlášť vyjmenovány tři úseky, které měly nejvyšší 

hodnoty. Mezi prvními již v současnosti se můžou začít stavět tratě na sídliště Lesná, 

Kamechy a do Bosonoh. V budoucnosti nejdůležitějšími úseky dle těchto charakteristik 

budou Bulvár u nového hlavního nádraží, opět sídliště Lesná a také rozvojová lokalita 

v Dolních Heršpicích (Tabulka 7.9). 
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Zkusíme prověřit, jak by se změnily výsledky, kdyby nové tratě obsluhovaly 

oblasti Vinohrad, Slatiny a Nového Lískovce, které jsou také dost významně osídleny a 

mají nezanedbatelný počet pracovních příležitostí ve měřítku celého města. 

Na Vinohrady by trať mohla vést od plánované konečné Viniční s odbočením na 

ulici Šedova za poliklinikou, a dále po Věstonické k zastávce Bzenecká, kde by se zřídila 

stejnojmenná smyčka. Stejně tak tato trať by mohla být propojena se stávající na 

Novolíšeňské. Celková délka těchto tratí by tak činila 2,5 km. 

 
Obrázek 8.1 Návrh tratí na Vinohradech 

Trať do Slatiny by mohla odbočit od zastávky Podstránská a pokračovala po 

ulicích Bělohorská, Řípská a Tuřanka.  

 
Obrázek 8.2 Návrh tratě ve Slatině 

Do Nového Lískovce tramvaje by mohly začít jezdit od budované nyní tratě 

k nemocnici Bohunice a dále přes most nad Bítešskou ulicí po Petra Křivky na stávající 

trolejbusovou konečnou, dá to obyvatelům, včetně přestupujících z Kohoutovic, rychlé 

přímé spojení s oblastí stávajícího hlavního nádraží a uzlem Česká. 

 
Obrázek 8.3 Návrh tratě do Nového Lískovce (autor – modře, ÚP – zeleně) 
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Při použití metodiky z Kapitoly 6 získáme počty obsloužených obyvatel 

navrženými úseky: 

Tabulka 8.1 Počet obsloužených obyvatel a pracovních míst ve stávajícím a návrhovém stavu 

navrženými úseky 

Název 

lokality 

Délka 

obous

měrn

á, km 

Stávající stav zástavby Výhledový stav zástavby 

Počet nově 

obsloužených 

obyvatel 

Počet nově 

obsloužených 

pracovních 

míst 

Počet nově 

obsloužených 

obyvatel 

Počet nově 

obsloužených 

pracovních 

míst 

Abs. 

hodn

ota 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodn

ota 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodn

ota 

Na 1 

km. 

tratě 

Abs. 

hodn

ota 

Na 1 

km. 

tratě 

Vinohrady 2,41 9759 4155 1767 752 10560 4496 2086 888 

Nový 

Lískovec 
2,07 7373 3555 997 481 9283 4476 1402 676 

Slatina 2,76 2521 914 4572 1657 2981 1080 6504 2358 

Celkem 7,24 19653 - 7335 - 22824 - 9993 - 

Můžeme z tohoto usoudit, že v porovnání s plánovanými úseky z ÚP (Tabulka 

7.9) navržené autorem úseky budou mít dokonce větší dopad na dostupnost tramvajové 

dopravy, a již dnes by mohlo být zváženo jejich přidání do ÚP výstavba, a zhodnocena 

technická možnost provedení. 

Výsledky výpočtu pokrytí tramvajovou dopravou se zahrnutými navrženými 

úseky je představena v tabulce níže: 

Tabulka 8.2 Výsledky výpočtu obyvatel s přístupem na zastávku tramvaje do 300 m pro stávající 

i výhledový stav včetně návrhu dostavby tratí 

Stav Typ hodnoty 
Stávajíc

í 

Výhledový 

+ návrh 

Výhledový 

+ návrh 

/Stávající 

Počet obyvatel 
absolutní 

399 004 553 342 38,68 % 

Počet pracovních míst 260 212 428 595 64,71 % 

Obyvatelé s dostupností 

zastávky tramvaje do 

300 m 

absolutní 177 519 220 877 24,42 % 

% od celkového počtu 

obyvatel 
44,49 % 39,92 % -4,57 % 

Pracovní místa s 

dostupností zastávky 

tramvaje do 300 m 

absolutní 137 046 163 282 19,14 % 

% od celkového počtu 

pracovních míst 
34,35 % 29,51 % -4,84 % 

Délka linek tramvaje, 

km 
absolutní hodnota 73,96 105,11 42,09 % 

Ve srovnání s hodnotami pro ÚP (Tabulka 6.1), po výstavbě 7,3 km 

obousměrných tratí nad rámec ÚP o 4 % více obyvatel budou mít zastávku tramvaje v 300 

metrech od bydliště, a o 2 % více pracovních míst získají tramvajovou dopravu do 300 

m. 

Náklady budou pak činit: 
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Tabulka 8.3 Odhad nákladů na realizaci navržených úseků tramvajových tratí 

Název 

úseku 

Délka 

vyvýšené 

stavby, 

km 

Rozsah 

bourání, 

m.j 

Zjednodušené 

podmínky, 

km 

Normální 

podmínky, 

km 

Celková 

délka 

úseku, 

km 

Náklady, mil. 

Kč 

Vinohrady 0 0 0 2,410 2,41 1041 

Nový 

Lískovec 
0,1 0 0 1,970 2,07 880 

Slatina 0,2 0 0 2,560 2,76 1165 

Celkem 7,24 3086 

Traťové vedení přijme podobu: 

 
Obrázek 8.4 Traťové vedení včetně návrhu ÚP (zeleně) a autora (modře) 
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ZÁVĚR 

Praktický význam vykonané diplomové práce tkví v možnosti aplikování jejích 

výsledků pro organizaci tramvajové dopravy v Brně po výstavbě nových tratí. Je 

vypracováno vyhodnocení provozních i kapitálových nákladů spojených s realizací 

územního plánu v oblasti tramvajové dopravy. 

Metodika výpočtu může být využita pro plánování provozních parametrů jiných 

druhů MHD v Brně a dalších městech, a také pro výpočet jednotlivých linek. Díky 

univerzálním koeficientům plánovač MHD může získat přehledné a vypovídající 

výsledky, i když nemá mezi podklady jízdní řády nebo konkrétní typy nasazovaných 

vozidel, což je zvlášť užitečné v případě nově navrhovaných do budoucnosti linek. 

Rozšířit okruh použitelnosti a tímto zvýšit univerzálnost metodiky se dá 

zahrnutím možnosti výpočtu provozních parametrů pro linky, na něž jsou nasazována 

různě kapacitní vozidla. Vylepšit proces výpočtu a usnadnit jej pro plánovače je rovněž 

možné větší automatizací, již teď některé operace prováděné v prostředí Excel vyžadují 

pouze několik vstupních hodnot, znalost souvislostí není podmínkou pro uživatele. 

Výsledky práce dovolují doporučit následující opatření pro tramvajový systém 

podle ÚP: 

• zaměřit se na postupné nahrazování některých vyřazených 20metrových 

tramvají delšími 30metrovými (nebo dvěma 15metrovými), a také v procesu 

jejich průběžného obnovení objednávat vozidla umožňující spřažení do 

dlouhých souprav 40 a více metrů dlouhých. Použití delších souprav ve 

špičkových hodinách umožní nevypravovat spoje s intervaly menšími jak 5 

minut i při narostlých intenzitách proudu cestujících, což je z hlediska 

provozních nákladů více se blížící k optimu. Pokud by dopravní podnik tak 

nepostupoval, musel by dokoupit 4 40metrové vozy a 11 30metrových za 

celkovou cenu 1 mld. 22 mil. Kč, roční provozní náklady by se zvětšily o 290 

mil. 758 tis. Kč oproti stávajícímu stavu. Tyto vozidla nevyžádají výstavbu 

nové vozovny, nicméně, z dlouhodobého pohledu by to mohlo snížit provozní 

náklady díky redukci jalových kilometrů – délek nájezdu z vozovny na linku 

a naopak; 

• zohlednit stanovené v dané práci pořadí výstavby tramvajových tratí při 

realizaci projektů. Podle výpočtu nejvíce lidí ve stávajícím stavu bydlí 

v lokalitách vedle plánovaných tratí Lesná, Bosonohy, Kamechy, Stránská 

skála a Řečkovice. Nejvíce pracovních míst je dnes v okolí úseků Bosonohy, 

Bulvár (včetně Bidláků), Lesná, Zvonařka a Horní Heršpice. Odhad nákladů 

na realizaci všech tratí z územního plánu činí 12 mld. a 855 mil. Kč; 

• zvážit přidání do územního plánu 7,3 km tramvajových tratí na sídliště 

Vinohrady, Nový Lískovec a do Slatiny pro vyhodnocení technické možnosti 

realizace projektů, a v případě kladného stanoviska – následnou výstavbu. 

Podle odhadu by to stalo dohromady přibližně 3,1 mld. Kč navíc, a 
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zabezpečilo přístup na zastávku tramvaje do 300 m o 23 tisícům obyvatel a o 

10 tisícům pracovních míst více, než kdyby se zrealizovaly tratě jenom podle 

připravovaného ÚP; 

• zvážit organizaci přestupních bodů Krásného, Štefánikova, Merhautova a 

Nerudova, jež nejsou zaznačeny v územním plánu z důvodu malého měřítka, 

které by však hráli velkou roli při volbě cestujícími rychlých a pohodlných 

tras jízd. 
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Příloha 1 Kontrola přepravní nabídky na úsecích, 

Minimální varianta 

Úsek Linky 

Max. počet 

cestujících za 

den 

Upravený počet 

cestujících pro 

nejzatíženější 

směr 

Nejdelší 

přípustný 

interval 

špičky na 

úseku 

Spoje/hod 

Kapacita 

vozů na 

lince, 

os/vůz 

Přepravní 

nabídka na 

úseku za 

hodinu 

Rezerva při 

nejdelším 

přípustném 

intervalu 

Kamechy - Rakovecká 1 19006 1330 8 8 187 1496 12% 

Rakovecká - Komín 1 29630 2074 9 7 187 1309 4% 
 

3 
  

10 6 140 840 
 

Komín - Mendlovo nám. 1 24572 1720 6 10 187 1870 9% 

Komín - Konečného nám. 3 10876 761 10 6 140 840 10% 

Nám. Míru - Česká 4 5548 388 13 5 93 465 20% 

Konečného nám. - Česká 3 31273 2189 10 6 140 840 2% 
 

12 
  

6 10 140 1400 
 

Řečkovice, n. hř. - Semilasso 11 24279 1700 6 10 187 1870 10% 

Kr.Pole, nádr. - Semilasso 6 3038 213 24 3 93 279 31% 

Semilasso - Česká 6 31827 2228 12 5 93 465 5% 
 

11 
  

6 10 187 1870 
 

Haškova - Poliklinika Lesná 7 7148 500 30 2 140 280 12% 
 

5 
  

30 2 140 280 
 

Čertova rokle - Poliklinika Lesná 9 7148 500 17 4 140 560 12% 

Poliklinika Lesná - Jugoslavská (Zeměděl.) 7 22292 1560 7 9 140 1260 8% 
 

9 
  

20 3 140 420 
 

Poliklinika Lesná - Jugoslavská (Štef. čtvrt) 5 7148 500 17 4 140 560 12% 

Maloměřický most - Jugoslavská 4 4618 323 17 4 93 372 15% 

Babická - Maloměřický most 4 2480 174 30 2 93 186 7% 

Jugoslavská - Masná 7 17463 1222 7 9 140 1260 3% 

Otakara Ševčíka - Životského 5 16343 1144 17 4 140 560 10% 
 

3 
  

13 5 140 700 
 

Otakara Ševčíka - Stará osada 3 20745 1452 10 6 140 840 16% 
 

2 
  

10 6 140 840 
 

Mifkova - Krasného 8 10009 701 10 6 140 840 20% 

Muzeum MHD - Krasného 10 4180 293 17 4 93 372 27% 

Komárov - Sokolova 12 13035 912 9 7 140 980 7% 

Sokolova - Modřice, žel. St 12 7413 519 15 4 140 560 8% 

Ústřední hřbitov - Modřice 2 12503 875 9 7 140 980 12% 

Bidláky - Celní 2 29855 2090 10 6 140 840 7% 
 

7 
  

6 10 140 1400 
 

Bidláky - Hluboká 7 25572 1790 6 10 140 1400 9% 
 

9 
  

15 4 140 560 
 

Nemocnice Bohunice - Osová 8 11044 773 10 6 140 840 9% 

Krematorium - Nové sady 8 11074 775 10 6 140 840 8% 

Starý Lískovec - Osová 6 12773 894 6 10 93 930 4% 

Bosonohy - Starý Lískovec 6 8544 598 9 7 93 651 9% 

Malin. nám - Moravské nám. 11 17083 1196 9 7 187 1309 9% 

Nové sady - Šilingrovo nám. 
12 25198 1764 5 12 140 1680 

-5% 

Životského - Masná 8 33939 2376 7 9 140 1260 8% 
 

10 
  

12 5 93 465 
 

 
5 

  
10 6 140 840 

 

Masná - St.Hl.N. 8 18781 1315 11 5 140 700 6% 
 

5 
  

12 5 140 700 
 

Masná - Nov.Hl.n 7 30388 2127 5 12 140 1680 1% 
 

10 
  

12 5 93 465 
 

PODÉL NOV.HL.N. 1 71639 5015 6 10 187 1870 6% 
 

7 
  

10 6 140 840 
 

 
9 

  
10 6 140 840 

 

 
10 

  
15 4 93 372 

 

 
12 

  
6 10 140 1400 

 

Nov.Hl.N - St. Hl.N západ 1 67619 4733 5 12 187 2244 -5% 
 10   10 6 93 558  

 

12 
  

5 12 140 1680 
 

Nov.Hl.N - Bidláky 7 28216 1975 6 10 140 1400 6% 
 

9 
  

11 5 140 700 
 

Osová - Krematorium 6 31028 2172 10 6 93 558 3% 
 

8 
  

10 6 140 840 
 

 
9 

  
10 6 140 840 

 

Kremator. (Celní) - Mendlovo nám. 2 25740 1802 8 8 140 1120 3% 
 

6 
  

8 8 93 744 
 



      

Příloha 1 Kontrola přepravní nabídky na úsecích, 

Minimální varianta (pokračování) 

Úsek Linky 

Max. počet 

cestujících za 

den 

Upravený počet 

cestujících pro 

nejzatíženější 

směr 

Nejdelší 

přípustný 

interval 

špičky na 

úseku 

Spoje/hod 

Kapacita 

vozů na 

lince, 

os/vůz 

Přepravní 

nabídka na 

úseku za 

hodinu 

Rezerva při 

nejdelším 

přípustném 

intervalu 

Mendlovo nám. - Nové sady 1 46607 3262 7 9 187 1683 3% 
 2   10 6 140 840  

 
5 

  
10 6 140 840 

 

Mendlovo nám. - Šilingr.nám. 5 12004 840 15 4 140 560 22% 
 

6 
  

12 5 93 465 
 

Šilingrovo nám. - Česká 5 34173 2392 15 4 140 560 1% 
 6   12 5 93 465  

 
12 

  
6 10 140 1400 

 

Česká - Jugoslavská 3 30905 2163 10 6 140 840 4% 
 5   15 4 140 560  

 
9 

  
10 6 140 840 

 

Jugoslavská - St. Osada 2 20926 1465 10 6 140 840 5% 
 

3 
  

12 5 140 700 
 

Malinovského n. - Jugoslavská 2 11846 829 17 4 140 560 12% 
 

4 
  

17 4 93 372 
 

St.Hl.N. - Malinovského n. 2 28631 2004 12 5 140 700 0% 
 

4 
  

17 4 93 372 
 

 
11 

  
12 5 187 935 

 

Hluboká - Ústřední hřbitov 2 14569 1020 17 4 140 560 10% 
 

7 
  

17 4 140 560 
 

St.Hl.N. - Česká (Masarykova) 4 19209 1345 10 6 93 558 4% 
 

9 
  

10 6 140 840 
 

Úzel Nové sady - St.Hl.N 2 41578 2910 12 5 140 700 7% 
 4   15 4 93 372  

 
8 

  
12 5 140 700 

 

 
9 

  
15 4 140 560 

 

 
10 

  
15 4 93 372 

 

 
5 

  
20 3 140 420 

 

Krásného - Životského 8 18663 1306 10 6 140 840 7% 
 

10 
  

10 6 93 558 
 



 

 

 

Příloha 2 Kontrola přepravní nabídky na úsecích, 

Komfortní varianta 

Úsek Linky 

Max. počet 

cestujících za 

den 

Upravený počet 

cestujících pro 

nejzatíženější 

směr 

Interval špičky na 

lince 

Kapacita 

vozů na 

lince, 

os/vůz 

Kapacita 

vozů na 

lince 

Přepravní 

nabídka na 

úseku za 

hodinu 

Rezerva 

Kamechy - Rakovecká 1 19006 1330 5 12 187 2244 69% 

Rakovecká - Komín 1 29630 2074 5 12 187 2244 76% 
 

3 
  

6 10 140 1400 
 

Komín - Mendlovo nám. 1 24572 1720 5 12 187 2244 30% 

Komín - Konečného nám. 3 10876 761 6 10 140 1400 84% 

Nám. Míru - Česká 4 5548 388 6 10 93 930 140% 

Konečného nám. - Česká 3 31273 2189 6 10 140 1400 41% 
 

12 
  

5 12 140 1680 
 

Řečkovice, n. hř. - Semilasso 11 24279 1700 5 12 187 2244 32% 

Kr.Pole, nádr. - Semilasso 6 3038 213 5 12 93 1116 424% 

Semilasso - Česká 6 31827 2228 5 12 93 1116 51% 
 

11 
  

5 12 187 2244 
 

Haškova - Poliklinika Lesná 7 7148 500 5 12 140 1680 236% 
 5 7148 500 6 10 140 1400 460% 
Čertova rokle - Poliklinika Lesná         
 9   6 10 140 1400  

Poliklinika Lesná - Jugoslavská (Zeměděl.) 7 22292 1560 5 12 140 1680 97% 
 

9 
  

6 10 140 1400 
 

Poliklinika Lesná - Jugoslavská (Štef. čtvrt) 5 7148 500 6 10 140 1400 180% 

Maloměřický most - Jugoslavská 4 4618 323 6 10 93 930 188% 

Babická - Maloměřický most 4 2480 174 6 10 93 930 434% 

Jugoslavská - Masná 7 17463 1222 5 12 140 1680 37% 

Otakara Ševčíka - Životského 5 16343 1144 6 10 140 1400 169% 
 

2 
  

5 12 140 1680 
 

Otakara Ševčíka - Stará osada 3 20745 1452 6 10 140 1400 112% 
 

2 
  

5 12 140 1680 
 

Mifkova - Krasného 8 10009 701 6 10 140 1400 100% 

Muzeum MHD - Krasného 10 4180 293 10 6 93 558 90% 

Komárov - Sokolova 12 13035 912 5 12 140 1680 84% 

Sokolova - Modřice, žel. St 12 7413 519 5 12 140 1680 224% 

Ústřední hřbitov - Modřice 2 12503 875 5 12 140 1680 92% 

Bidláky - Celní 2 29855 2090 5 12 140 1680 61% 
 

7 
  

5 12 140 1680 
 

Bidláky - Hluboká 7 25572 1790 5 12 140 1680 72% 
 

9 
  

6 10 140 1400 
 

Bohunice - Osová 8 11044 773 6 10 140 1400 81% 

Krematorium - Nové sady 8 11074 775 6 10 140 1400 81% 

Starý Lískovec - Osová 6 12773 894 5 12 93 1116 25% 

Bosonohy - Starý Lískovec 6 8544 598 5 12 93 1116 87% 

Malin. nám - Moravské nám. 11 17083 1196 5 12 187 2244 88% 

Nové sady - Šilingrovo nám. 
12 25198 1764 5 12 140 1680 

-5% 

Životského - Masná 8 33939 2376 6 10 140 1400 41% 
 

10 
  

10 6 93 558 
 

 
5 

  
6 10 140 1400 

 

Masná - St.Hl.N. 8 18781 1315 6 10 140 1400 113% 
 

5 
  

6 10 140 1400 
 

Masná - Nov.Hl.n 7 30388 2127 5 12 140 1680 5% 
 

10 
  

10 6 93 558 
 

PODÉL NOV.HL.N. 1 71639 5015 5 12 187 2244 51% 
 

7 
  

5 12 140 1680 
 

 
9 

  
6 10 140 1400 

 

 
10 

  
10 6 93 558 

 

 
12 

  
5 12 140 1680 

 

Nov.Hl.N - St. Hl.N západ 1 67619 4733 5 12 187 2244 -5% 
 

10 
  

10 6 93 558 
 

 

12 
  

5 12 140 1680 
 

Nov.Hl.N - Bidláky 7 28216 1975 5 12 140 1680 56% 
 

9 
  

6 10 140 1400 
 

Osová - Krematorium 6 31028 2172 5 12 93 1116 80% 
 

8 
  

6 10 140 1400 
 

 
9 

  
6 10 140 1400 

 

Kremator. (Celní) - Mendlovo nám. 2 25740 1802 5 12 140 1680 55% 
 

6 
  

5 12 93 1116 
 



 

 

  

Příloha 2 Kontrola přepravní nabídky na úsecích, 

Komfortní varianta (pokračování) 

Úsek Linky 

Max. počet 

cestujících za 

den 

Upravený 

počet 

cestujících pro 

nejzatíženější 

směr 

Interval špičky na 

lince 

Kapacita 

vozů na 

lince, 

os/vůz 

Kapacita 

vozů na 

lince 

Přepravní 

nabídka na 

úseku za 

hodinu 

Rezerva 

Mendlovo nám. - Nové sady 1 46607 3262 5 12 187 2244 63% 
 

2 
  

5 12 140 1680 
 

 
5 

  
6 10 140 1400 

 

Mendlovo nám. - Šilingr.nám. 5 12004 840 6 10 140 1400 200% 
 

6 
  

5 12 93 1116 
 

Šilingrovo nám. - Česká 5 34173 2392 6 10 140 1400 75% 
 

6 
  

5 12 93 1116 
 

 
12 

  
5 12 140 1680 

 

Česká - Jugoslavská 3 30905 2163 6 10 140 1400 94% 
 

5 
  

6 10 140 1400 
 

 
9 

  
6 10 140 1400 

 

Jugoslavská - St. Osada 2 20926 1465 5 12 140 1680 110% 
 

3 
  

6 10 140 1400 
 

Malinovského n. - Jugoslavská 2 11846 829 5 12 140 1680 215% 
 

4 
  

6 10 93 930 
 

St.Hl.N. - Malinovského n. 2 28631 2004 5 12 140 1680 142% 
 

4 
  

6 10 93 930 
 

 
11 

  
5 12 187 2244 

 

Hluboká - Ústřední hřbitov 2 14569 1020 5 12 140 1680 229% 
 

7 
  

5 12 140 1680 
 

St.Hl.N. - Česká (Masarykova) 4 19209 1345 6 10 93 930 73% 
 

9 
  

6 10 140 1400 
 

Úzel Nové sady - St.Hl.N 2 41578 2910 5 12 140 1680 153% 
 

4 
  

6 10 93 930 
 

 
8 

  
6 10 140 1400 

 

 
9 

  
6 10 140 1400 

 

 
10 

  
10 6 93 558 

 

 
5 

  
6 10 140 1400 

 

Krásného - Životského 8 18663 1306 6 10 140 1400 50% 
 

10 
  

10 6 93 558 
 


