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Abstrakt 

Tématem této práce je způsob řešení prodloužení tramvajové trati v Brně 

Lesná. Úkolem bylo provést tramvajovou trať skrz křižovatku ulic Merhautova, 

Seifertova a Okružní včetně samotné rekonstrukce křižovatky. Práce se 

zabývá různými variantami řešení křižovatky. Dále je rozpracována 

nejvhodnější varianta. Součástí práce je i nastínění dalšího průběhu 

tramvajové trati i za křižovatkou a umístění tramvajových zastávek. 

Výsledkem této práce je vypracování situace včetně vzorových řezů, 

podélných profilů tramvajové trati. Součástí práce je odhad finančních 

nákladů pro vybudování této stavby.  

  

Klíčová slova 

okružní křižovatka, spirálová křižovatka, tramvaj, město, doprava  

  

  

  

Abstract 

The theme of this master thesis is a way of solving tram track elongation in 

Brno - Lesna. The task was to draw up a tram track through the crossroad of 

streets Merhautova, Seifertova and Okruzni including reconstruction of 

crossroad. This master thesis deals with the of different variants of solution of 

crossroad. The most appropriate option is worked out further. In this work is 

also included outlining of futher tram tracking behind the crossroad and 

placement of the nearest tram stops. The result of this work is to elaborate of 

the situation including charasteristic cut sections and longitudinal profiles of 

tram lines. Part of this work is an estimate of the financial cost to realize this 

building.  

  

Keywords 

ring-road, spiral roundabout, tram, city, traffic  
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1. ÚVOD 

Tato práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky v krajském městě 

jihomoravského kraje. Doprava je zde charakterizována ranní i odpolední 

dopravní špičkou. Ráno míří občané směrem do centra města, odpoledne 

naopak z centra. Rekonstrukce křižovatky zahrnuje prodloužení tramvajové 

trati přes tuto křižovatku. Úkolem této práce je navrhnout různá variantní 

řešení samotné křižovatky i umístění tramvajové trati. Jedná se                    

o technickou studii. 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1.  Stavba 

Název stavby: Křižovatka ulic Merhautova, Okružní 

 a Seifertova, Brno Lesná 

Účel dokumentace: Prodloužení tramvajové stavby skrz křižovatku 

Místo stavby: Brno Lesná 

Katastrální území: Brno Lesná 

Kraj: Jihomoravský 

Druh stavby: Rekonstrukce 

2.2.  Zadavatel 

Název objednatele: Dopravní podnik města Brna, a.s. 

Adresa objednatele: Hlinky 151 

  656 46 Brno 

IČO: 2550 8881 

2.3.  Zhotovitel (student) 

Název projektanta: Libor Palán 

Studijní skupina: C2DST1 

Adresa: 17.listopadu 1228 

  742 21 Kopřivnice 
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3. ZDŮVODNĚNÍ  STUDIE  STAVBY 

Skrz křižovatku ulic Merhautova, Okružní a Seifertova v Brně Lesná 

se plánuje prodloužení tramvajové trati. Toto prodloužení je zahrnuto            

i v územním plánu města Brna. Z tohoto důvodu je nutná rekonstrukce 

stávající křižovatky. 

4. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI  

Začátek stavby je rozdělen do třech částí, třech větví. Na ulici 

Seifertova končí vymezená oblast u stávající zastávky Heleny Malířové.      

Pro vozovku se tato část nachází před připojením účelové komunikace (ulice 

Heleny Malířové) na ulici Seifertova, která je směrem od řešené křižovatky   

na Lesnou. Pro tramvajovou trať zájmová oblast končí za touto křižovatkou, 

kde se nachází navržená tramvajová zastávka. 

 Na ulici Merhautova končí vymezená zájmová oblast v místě připojení 

komunikace na stávající most, jež je dlouhodobě plánován k rekonstrukci. 

Stávající most (ev.č.: 37915-2) slouží pro přemostění nad železniční tratí. 

Přibližně 80 m před koncem vymezené oblasti ve směru od řešené křižovatky 

do centra se k ulici Merhautova připojuje účelová komunikace (ul. Studená). 

 Na ulici Okružní končí vymezená zájmová oblast za připojením 

účelových komunikací. Jedna účelová komunikace (ul. Halasovo náměstí) 

slouží především pro příjezd k poliklinice, která se nachází v pomyslném 

kvadrantu mezi ulicemi Seifertova a Okružní. Druhá účelová komunikace 

slouží jako příjezdová cesta k supermarketu či servisu pro motorová vozidla. 

Uprostřed zájmové oblasti je stávající křižovatka ulic Seifertova, Merhautova 

a Okružní. Křižovatka se na první pohled jeví jako okružní, ale přednosti 

v jízdě jsou na křižovatce upraveny podle současných největších intenzit 

(Seifertova – Merhautova).  
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5. VÝCHOZÍ  ÚDAJE  PRO  NÁVRH  VARIANT 

5.1.  Podklady 

5.1.1. Mapové podklady 

Potřebné podklady byly dodány panem Ing. Martinem Smělým 

z Ústavu pozemních komunikací na VUT v Brně, fakultě stavební, a to 

polohopis, výškopis, katastrální mapa. Veškeré podklady byly dodány 

v digitální formě.  

 

5.1.2. Projektové podklady 

K dispozici byly i projektové podklady sloužící pro komplexní 

představu nejen stávajícího stavu, ale i různé navrhované úpravy v zájmové 

oblasti. Jedná se o územní studie. Tyto podklady byly dodány panem      

Ing. Josefem Veselým z Dopravního podniku města Brna. Jednalo se          

o komplexní návrh funkčních a prostorových regulativů, koncepce dopravy, 

výkres širších vztahů, územní plán města Brna, urbanistický výkres, studii 

řešení dané křižovatky z roku 2007. 

 Dále byly k dispozici koeficienty pro stanovení výhledových intenzit 

pro rok 2030 od pana Mgr. Jana Studeckého z ŘSD.  

5.2.  Kategorie a funkční třída 

Kategorie vychází z funkčního prostorového uspořádání města Brna.  

Ulice Seifertova 

 Jedná se o silnici funkční skupiny B (sběrná komunikace), 

čtyřpruhovou směrově nerozdělenou místní komunikaci. Stávající přechod 

pro chodce je včetně ostrůvku. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je 3,25 m. 

Ulice Merhautova 

 Jedná se o silnici funkční skupiny B (sběrná komunikace), 

čtyřpruhovou směrově nerozdělenou místní komunikaci. Stávající přechod 

pro chodce je včetně ostrůvku. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je 3,25 m. 

 

 



Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně       Průvodní zpráva   
 

Strana 18 
 

Ulice Okružní 

 Jedná se o silnici funkční skupiny B (sběrná komunikace), 

čtyřpruhovou směrově nerozdělenou místní komunikaci. Stávající přechod 

pro chodce je včetně ostrůvku. Šířka jednotlivých jízdních pruhů je 3,25 m. 

5.3.  Dopravně inženýrské údaje 

 Vlastním měřením projektanta byla zjištěna hodinová intenzita       

a směr pohybu vozidel na křižovatce. Byly stanoveny dvě dopravní špičky – 

ranní a odpolední. Již na místě byla vozidla přepočítávána na jednotková 

vozidla dle TP 234. Naměřené hodnoty intenzit vozidel i výhledové intenzity 

vozidel jsou uvedeny v příloze č. 1 – Výsledky krátkodobých dopravních 

průzkumů. Ručně naměřené hodinové intenzity vozidel byly přepočítány    

na denní intenzity a dále porovnány s hodnotami ze sčítání dopravy z roku 

2010 na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic. Ovšem sčítací úsek 

je zde pouze na ulicích Seifertova a Merhautova. Ručně naměřené intenzity 

odpovídaly sčítání z roku 2010, které provádělo ŘSD.  

 Dále byla výhledově stanovena hodinová intenzita tramvají v době 

dopravních špiček. Ta byla vyčtena ze současných jízdních řádů 

tramvajových linek, které budou prodlouženy skrz řešenou křižovatku. 

Jedná se o tramvajové linky č.: 5, 7 a 9. Pro výpočet kapacity křižovatky 

projektant počítal desetiminutové intervaly jednotlivých linek. Tudíž počet 

tramvají jedné linky v jednom směru je 6.  

5.4.  Požadavky na křižovatku 

Na křižovatce je zvolena priorita městské hromadné dopravy. Ta by 

měla být zachována při ranní špičce (největší intenzity vozidel ve směru 

z ulic Seifertova a Okružní na Merhautovu) i při odpolední (největší intenzity 

vozidel ze směru z Merhautovy ulice). Mimo průjezd tramvajové dopravy by 

měla být co největší plynulost dopravy, což má za důsledek snížení 

exhalací výfukových plynů i hluku z dopravy v zastavěné oblasti.  
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6. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ  Z HLEDISKA  JEJICH  VLIVU  

NA  NÁVRH  TRASY 

6.1.  Členitost terénu 

 Území se nachází ve městě Brno – městské části Lesná.  

Nadmořská výška středu vnitřního zeleného pásu současné křižovatky je 

259,70 m n. m. Členitost terénu je poměrně značná. Nejvýraznější je 

stoupání od křižovatky směrem do ulice Seifertova se sklonem 5,0 %. Terén 

ve směru ulice Merhautovy má nadále klesající tendenci se sklonem 

přibližně 2,5 %. Co se týče terénu ve směru na ulici Okružní, terén má také 

klesající tendenci se sklonem okolo 1,5 %. 

Nenachází se zde žádná ložiska nerostů ani hornická činnost. Co se 

týče citlivosti území z hlediska životního prostředí o ochrany přírody            

a krajiny, nedojde k žádnému narušení přírody. 

6.2.  Ochranná pásma 

Pro místní komunikace je splněno ochranné pásmo. Jedná se           

o vzdálenost 15 m od osy vozovky. V této vzdálenosti je zakázáno provádět 

jakoukoliv stavební činnost, která vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. 

6.3. Území a jednotky chráněné nebo cenné z hlediska ochrany přírody, 

krajiny a životního prostředí 

6.3.1.   Zvláště chráněná území 

V dotčeném území se nachází oblasti ochranné zeleně. Jedna z nich 

je okolo polikliniky, tedy v prostoru mezi ulicemi Seifertova a Okružní. Další 

ochranná zeleň je mezi ulicemi Seifertova a Merhautova. Tady zeleň včetně 

stromů odděluje zástavbu od místních komunikací.  

 

6.3.2. Natura 2000 

Na území města Brno - Lesná nebyly nařízením vlády číslo           

371/2009 Sb. zařazeny do seznamu evropsky významných lokalit NATURA 

2000 žádné lokality. 
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6.3.3. Přírodní parky 

V dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné přírodní parky. 

 

6.3.4. Významné krajinné prvky 

V dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné významné krajinné 

prvky. 

 

6.4.  Urbanistické charakteristiky [1] [2] [3] 

Město Brno má 378 965 obyvatel (k 1. 1. 2012) s hustotou obyvatel 

1759 obyvatel/km2, z toho městskou část Lesná obývá okolo 20 500 

obyvatel. Hustota obyvatelstva Lesné je 1970 obyvatel/km2.  

Sídliště Lesná leží na severním okraji města Brna s vyvýšeným 

pohledem na město. Doprava je zde charakterizovaná tak, že lidé jezdí 

v ranních či dopoledních hodinách směrem do centra a v odpoledních či 

večerních hodinách směrem z centra. Mimo to je tato městská část klidná, 

turisticky nenavštěvovaná. Dosavadní hluková zátěž je zde minimální. 

Pomáhá tomu i ochranná zeleň mezi zástavbami a místními komunikacemi.  

7. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

7.1.  Hodnocení variant 

 Při vypracovávání variant řešení křižovatky bylo nutné brát ohled na 

stávající šířkové uspořádání, umístění ochranných zelení v blízkosti 

křižovatky i na územní plán města. Tam je naznačeno vedení tramvajové trati 

následovně: v ul. Seifertova – v ose vozovky, ul. Merhautova – v ose 

vozovky, v ul. Okružní – v zeleném páse. Účelem bylo navrhnout co 

nejplynulejší řešení z důvodu nezvyšování se emisní zátěže. Variantami 

řešení křižovatky jsou prakticky 3 řešení. První z nich je klasická okružní 

křižovatka s umístěním tramvajové trati po obvodu vnitřního zeleného pásu. 

Druhé řešení je spirálová křižovatka (neboli turbokřižovatka) se 2 jízdními 

pruhy na vjezdu a klasickým tramvajovým trojúhelníkem uprostřed vnitřního 
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zeleného pásu popřípadě mimo spirálovou křižovatku. Třetí variantou je 

klasická styková křižovatka s tramvajovým trojúhelníkem. 

 Z důvodu bezpečnosti účastníků silničního i železničního provozu 

navrhuje projektant u všech variant zřízení světelně signalizačního zařízení 

na řešené křižovatce. Ovšem toto zařízení by mělo řídit provoz jen při 

průjezdu tramvají, jinak ne. Dalším bodem při návrhu řešení křižovatky je 

výskyt chodců. V blízkosti křižovatky byly naměřeny takřka nulové intenzity 

chodců. Proto žádná v žádné variantě není navržen přechod pro chodce 

v bezprostřední blízkosti křižovatky, ale až případně u zastávek hromadné 

městské dopravy. Zejména tramvajová zastávka Poliklinika Lesná by měla 

splňovat účel přestupní vazby z regionální železnice – zastávky Brno – 

Lesná. 

 Výběr výsledné varianty závisel na mnoha kritériích i možnostech, 

jaké stávající křižovatka nabízí. Jedná se o tyto kritéria: 

Ekonomické hledisko -  minimální zásah do stávající komunikace 

  -  plynulost dopravy, což může mít za důsledek 

větší spotřebu vozidel 

Ekologické hledisko - zachování ochranné zeleně v souladu 

s územním plánem 

- plynulost dopravy, což má vliv na minimální 

emise v zastavěné oblasti 

Bezpečnost - bezpečný průjezd křižovatky při současném 

průjezdu tramvaji za nefunkčnosti světelně 

signalizačního zařízení 

- umístění tramvajového tělesa má vliv             

na bezpečnost napojujících se vozidel 

z účelových komunikací 

- umístění a řešení tramvajových zastávek má 

vliv na bezpečnost chodců 

Psychologické hledisko - místní lidé projíždějící touto křižovatkou jsou 

zvyklí psychologicky vnímat tuto křižovatku 

jako okružní, i když se jedná o netradiční 

okružní křižovatku díky dopravnímu značení. 
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 Po vyhodnocení všech kritérií byla vybrána jedna varianta, která 

byla dále rozpracována. 

 

7.2.  Geometrie tras tramvajové trati i komunikace v blízkosti řešené 

křižovatky 

7.2.1. VYBRANÁ VARIANTA 

7.2.1.1. Směrové řešení tramvajových tratí i pozemní komunikace 

Jedná se o spirálovou křižovatku, která je charakteristická 

dvoupruhovými vjezdy a jednopruhovými výjezdy. Již každý vjezd má svůj 

předem určený výjezd. Na této spirálové křižovatce nelze přejíždět 

z jednoho jízdního pruhu do druhého. Uvnitř zeleného pásu je umístěn 

tramvajový trojúhelník sloužící pro odbočení. Tento trojúhelník je tvořen 

stejnými výhybkami, a to JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. Zde jsou dodrženy 

minimální osové vzdálenosti kolejí v obloucích daných poloměrů dle normy. 

Minimální poloměr směrového oblouku tramvajové trati je 25 m.  

Na ulici Seifertova je tramvajové těleso umístěno v ose místní 

komunikace. Zde je kryt tvořen prefabrikovanými betonovými deskami. 

V rozmezí staničení km 0,085 512 – km 0,097 836 se nachází přejezd 

tramvajového tělesa přes 2 jízdní pruhy místní komunikace. Prostor mezi 

kolejnicemi je vyplněn mastixovým asfaltem, tedy materiálem, který je 

navržen jako povrch vozovky. Již přejezd přes vozovku je v levostranném 

směrovém oblouku. Následuje pravostranný oblouk napojený na inflex. 

Přejezd je kvůli bezpečnosti silničního i železničního provozu navržen 

s řízením pomocí světelně signalizačního zařízení. Po přejezdu vjíždí 

tramvaj do zeleného pásu. Zde je kolejové lože tramvajové trati otevřené. 

Pouze u přechodů přes tramvajové těleso je kryt tvořen betonovými 

kostkami. V rozmezí staničení km 0,126 218 – km 0,161 218 se po pravé 

straně tramvajové trati ve směru staničení nachází nástupiště, které je 

umístěno mezi tramvajovou trať a vozovku. Šířka nástupiště je 4,0 m. 

Nástupiště slouží z druhé strany pro autobusovou dopravu. Jedná se           

o zastávku Heleny Malířové – tramvaje směrem na Brno Lesná, autobusy 
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směrem Brno Ponava či Brno Husovice. V rozmezí staničení km 0,187 955 - 

km 0,222 955 se na levé straně tramvajové trati nachází nástupiště           

pro směr tramvaje na Brno Husovice či Brno Ponava. Obě nástupiště mají 

délku 35,0m. Šířka tohoto nástupiště je 2,5 m. Mezi oběma nástupišti se 

nachází napojení účelové komunikace na ulici Seifertovu. Toto řešení 

umístění zastávek před účelovou komunikací je z důvodu bezpečnosti 

vozidel. Tramvajová trať bude dále umístěna v zeleném páse. Umístění 

nástupišť   na následujících zastávkách směrem na Brno - Lesná bude 

provedeno stejným způsobem jako na zastávce Heleny Malířové. 

Na ulici Merhautova se tramvajové těleso nachází rovněž v ose 

vozovky. Navržený kryt tramvajového tělesa je tvořen z prefabrikovaných 

betonových desek. Směrové řešení tramvajové trati i místní komunikace 

odpovídá stávajícímu stavu. V rozmezí staničení km 0,136 190 -                

km 0,178 190 se nachází nástupiště pro tramvaje i autobusy obou směrů. 

Jedná se o zastávku Lesná, nádraží. Předpokládá se vjezd autobusů         

na tramvajové těleso. Délka nástupišť je 42,0 m. Nástupiště jsou 

ostrůvkového typu a jejich šířka je 2,0 m. Tramvajová trať bude dále 

umístěna v ose vozovky a napojena na stávající tramvajovou trať               

od zastávky Štefánikova čtvrť. 

Na ulici Okružní je tramvajové těleso umístěno za přejezdem     

přes jízdní pásy spirálové křižovatky umístěno do zeleného pásu.  

 Na ulicích Seifertova a Merhautova je tramvajové těleso umístěno 

v ose místní komunikace, na ulici Okružní je umístěna v zeleném páse - 

vpravo směrem od spirálové křižovatky. Zde je navržené otevřené kolejové 

lože.   Po 72 m ve směru staničení se nachází protisměrné směrové oblouky 

kvůli vzdálení se tramvajového tělesa dál od místní komunikace a vložení 

nástupiště. Nástupiště vyhovuje normě pro návrh zastávek. Ve staničení                 

km 0,153 260 - km 0,188 260 se na pravé straně ve směru staničení 

nachází nástupiště pro tramvaje směrem Brno - Ponava. Jedná se               

o zastávku Poliklinika Lesná. Nástupiště včetně chodníku má šířku 3,0 m. 

Zastávka je umístěna před přejezdem účelové komunikace. Důvodem 

tohoto umístění je především bezpečnost vozidel odbočující z účelové 

komunikace (ulice Halasovo náměstí) na ulici Okružní. Na levé straně       
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mezi tramvajovou tratí a vozovkou je umístěno stávající nástupiště                    

pro autobusovou dopravu. V rozmezí staničení km 0,224 166 -                  

km 0,259 166 se nachází nástupiště pro tramvaje směrem na Brno - Lesná 

či Brno - Husovice. Ve směru staničení se toto nástupiště nachází               

za přejezdem přes účelovou komunikaci. Opět je to z důvodu 

bezpečnostního hlediska. Nástupiště má šířku 2,0 m. Obě nástupiště mají 

délku 35,0 m. Mezi nástupištěm a vozovkou je kvůli bezpečnosti chodců 

umístěn zelený pás široký 0,55 m. Dále je tramvaj vedena v zeleném páse. 

Na ulici Třída Generála Píky se tramvajová trať napojí pomocí klasického 

tramvajového trojúhelníku. Umístění nástupišť na zastávce Halasovo 

náměstí pro tramvaje přijíždějící ze spirálové křižovatky bude následující. 

Pro směr Čertova rokle bude zastávka umístěna v místě stávající 

tramvajové zastávky. Pro směr Česká bude tramvajová zastávka umístěna 

před odbočením na ulici Třída Generála Píky. 

 Tramvajové trati umístěné uvnitř spirálové křižovatky mají 

navržený kryt tvořený z betonových kostek. 

Přibližně po 20 m od výjezdů vozidel ze spirálové křižovatky 

dochází na ulicích Merhautova a Okružní k rozšíření na 2 jízdní pruhy kvůli 

zachování stávajícího šířkového uspořádání. Na ulici Seifertova dochází 

k rozšíření po 100 m.  

Na ulicích Seifertova a Okružní jsou v místě přechodech             

pro chodce navrženy ostrůvky o stávajících šířkách kvůli nerozšiřování 

stávajících komunikací. Šířky těchto ostrůvků jsou 1,0 m. 

 

Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, ULICE SEIFERTOVA:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV1 0,000 000 přímá 71,53 m 

TK 0,071 525 R = 50 m 26,78 m 

KK 0,098 304 R = 50 m 27,90 m 

KT 0,126 201 přímá 100,30 m 

KÚ 0,226 501 
    

Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, ULICE MERHAUTOVA:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV2 0,000 000 přímá 59,90 m 

TK 0,059 897 R = 145 m 60,28 m 



Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně       Průvodní zpráva   
 

Strana 25 
 

KK 0,120 179 R = 52 m 13,23 m 

KT 0,133 406 přímá 24,76 m 

TK 0,158 169 R = 142 m 32,28 m 

KÚ 0,190 448 
   Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, ULICE OKRUŽNÍ:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV3 0,000 000 přímá 72,10 m 

TK 0,072 103 R = 100 m 15,21 m 

KK 0,087 317 R = 100 m 15,33 m 

KT 0,102 647 přímá 174,92 m 

KÚ 
0,277 569 

 
   Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

SEIFERTOVA A MERHAUTOVA:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV1 0,000 000 výhybka 4,70 m 

KV1 0,004 700 přímá 32,17 m 

TK 0,036 873 R = 30 m 25,84 m 

KV2 0,062 709 výhybka 4,70 m 

KÚ = ZV2 0,067 409 
    

Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

MERHAUTOVA A OKRUŽNÍ:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV2 0,000 000 výhybka 4,70 m 

KV2 0,004 700 přímá 26,28 m 

TK 0,030 981 R = 30 m 24,00 m 

KT 0,054 981 přímá 20,66 m 

KV3 0,075 637 výhybka 4,70 m 

KÚ = ZV3 0,080 337 
    

Přehled o směrovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

OKRUŽNÍ A SEIFERTOVA:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ = ZV3 0,000 000 výhybka 4,70 m 

KV3 0,004 700 přímá 27,13 m 

TK 0,031 832 R = 26 m 37,29 m 

KT 0,069 125 přímá 4,61 m 

KV1 0,073 735 výhybka 4,70 m 

KÚ = ZV1 0,078 435 
    

Přehled o směrovém vedení místní komunikace, ULICE SEIFERTOVA:   

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ 0,000 000 přímá 172,78 m 
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KÚ 0,172 776 
    

Přehled o směrovém vedení místní komunikace, ULICE  MERHAUTOVA: 

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ 0,000 000 přímá 71,09 m 

TK 0,071 092 R = 145 m 60,28 m 

KK 0,131 374 R = 52 m 13,23 m 

KT 0,144 601 přímá 24,76 m 

TK 0,169 364 R = 142 m 32,28 m 

KÚ 0,201 436 
    

Přehled o směrovém vedení místní komunikace, ULICE OKRUŽNÍ: 

označení staničení směrový prvek délka 
 ZÚ 0,000 000 přímá 302,54 m 

KÚ 0,302 541 
    

7.2.1.2. Výškové řešení tramvajových tratí 

Cílem výškových řešení jednotlivých větví tramvajových tratí je jejich 

realizace v co nejmenší výšce nad stávající komunikací. Jsou splněny 

minimální poloměry pro výškové oblouky dané normou (R=1000m). 

Vyspádování spirálové křižovatky je naznačeno v příloze č. 3 – Vyspádování 

spirálové křižovatky. Jedná se o vyspárování pomocí odstředného příčného 

sklonu 0,5 %. Celá spirálová křižovatka má ale podélný sklon 1,0 %. Čímž 

vzniká u připojení ulice Seifertova výsledný příčný sklon dostředný 0,5 %. 

Tento způsob řešení vyspádování spirálové křižovatky byl jako jediný 

vhodný kvůli přejezdu tramvaje na ulici Seifertova přes jízdní pás spirálové 

křižovatky. Dále totiž tramvajová trať stoupá maximálním normou povoleným 

podélným sklonem 70,00 ‰. Byla snaha dostat tramvajovou trať co nejblíže 

na úroveň stávajícího terénu. Na této ulici také musel být dodržen maximální 

podélný sklon pro tramvajové zastávky. Tato hodnota je určena normou       

na 50,00 ‰. Navržený podélný sklon u tramvajové zastávky Heleny 

Malířové je 49,90 ‰. Výškové řešení ulic začíná na začátku výhybky – 

výhybky jsou však součástí výškových řešení propojení ulic. Výškové úrovně 

začátků úseků větví ulic i větví propojení ulic si navzájem odpovídají. 

Odpovídají i následné podélné sklony. 
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 Návrh výškového řešení Ulic Merhautova a Okružní se odvíjela          

od návrhu ulice Seifertova se snahou držet se úrovně stávajícího terénu.          

V místech přejezdů přes jízdní pásy spirálové křižovatky jsou dodrženy 

podélné sklony tramvajových tratí odpovídající příčným sklonům spirálové 

křižovatky.  

 Spojnice tramvajových tratí jednotlivých ulic začínají vždy výhybkami. 

U všech větví je navržen totožný typ výhybky: JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. 

Výškové úrovně začátků úseků vychází z výškového řešení jednotlivých ulic. 

Propojení mezi těmito ulicemi je provedeno pomocí výškových oblouků. 

 
Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, ULICE SEIFERTOVA:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 5,00 ‰ přímá 36,12 m 
  0,036 119 70,00 ‰ R = 1000 m 42,57 m 32,50 m 

0,078 691 49,90 ‰ R = 1000 m 147,51 m 10,07 m 

0,226 501 

       
Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, ULICE MERHAUTOVA:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 -11,60 ‰ přímá 14,15 m 
  0,014 146 -28,60 ‰ R = 1000 m 176,30 m 8,51 m 

0,190 448 

       
Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, ULICE OKRUŽNÍ:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 -5,00 ‰ přímá 51,78 m 
  0,051 777 -15,00 ‰ R = 2000 m 228,74 m 12,94 m 

0,277 569 

       
Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

SEIFERTOVA A MERHAUTOVA:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 -5,00 ‰ přímá 28,80 m 
  0,028 797 -11,60 ‰ R = 1500 m 38,62 m 4,95 m 

0,067 409 
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Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

MERHAUTOVA A OKRUŽNÍ:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 11,60 ‰ přímá 33,04 m 
  0,033 042 -5,00 ‰ R = 1200 m 50,48 m 10,00 m 

0,080 337 

       
 

Přehled o výškovém vedení tramvajové trati, PROPOJENÍ ULIC 

OKRUŽNÍ A SEIFERTOVA:   

staničení sklon výškový prvek délka délka tečny 

0,000 000 5,00 ‰ přímá 39,83 m 
  0,036 119 12,40 ‰ R = 1000 m 7,42 m 3,69 m 

0,078 691 5,00 ‰ R = 1000 m 31,22 m 3,69 m 

0,226 501 

       
 

7.2.1.3. Šířkové uspořádání 

 

Jízdní pruh při vjezdu na spirálovou křižovatku                                      5,00 m 

Jízdní pruh při výjezdu ze spirálové křižovatky   5,00 m 

Jízdní pás na okružní křižovatce   5,00 m 

Největší vzdálenost vnější okrajů okružní křižovatky 57,00 m 

Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

Šířka nástupiště – směr Brno Lesná na ulici Seifertova   4,00 m 

Šířka nástupiště – směr Brno Ponava, Husovice na ul. Seifertova   2,50 m 

Délky nástupišť na zastávce Heleny Malířové – ul. Seifertova  35,00 m 

Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

Šířka nástupiště – směr Brno Ponava na ulici Merhautova   2,00 m 

Šířka nástupiště – směr Brno Lesná, Ponava na ul. Merhautova   2,00 m 

Délky nástupišť na zastávce Lesná, nádraží – ul. Merhautova  42,00 m 

Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

Šířka nástupiště – směr Brno Husovice na ulici Okružní   3,00 m 
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Šířka nástupiště – směr Brno Lesná, Ponava na ul. Merhautova   2,00 m 

Délky nástupišť na zast. Poliklinika Lesná, nádraží – ul. Okružní  35,00 m 

Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Okružní   1,75 m 

 

7.2.2. VARIANTA A  

7.2.2.1. Směrové řešení 

 Jedná se o okružní křižovatku složenou ze složených směrových 

oblouků o vnějších poloměrech jízdního pásu pohybujících se v rozmezí        

29 m - 45 m. Uvnitř zeleného pásu okružní křižovatky se nachází 

jednokolejná okružní tramvajová trať. Jednotlivé vjezdové větve se napojují 

na okružní tramvajovou trať výhybkami JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. Výjezdové 

větve se od okružní tramvajové trati odpojují výhybkami                        

JNT1-5°19’02”-50,L,l,b. Osa vnitřní okružní tramvajové trati se skládá         

ze šesti oblouků. Mezi nimi jsou umístěny samotné výhybky. Jsou dodrženy 

minimální mezní hodnoty poloměrů oblouků pro tramvajové trati 20 m. 

Minimální navržený poloměr oblouku je 21 m.  Ze všech tří ramen (z ulic 

Seifertova, Merhautova i Okružní) je tramvajová trať umístěna do osy 

vozovky.  

 Vjezdy na okružní křižovatku jsou jednopruhové. Pro větší 

plynulost dopravy jsou navrženy bypassy mezi ulicemi Merhautova - 

Seifertova a Okružní – Merhautova. 

 Další možností této varianty je vložení tělesa tramvajové trati       

do jízdního pásu okružní křižovatky. Tím by motorová vozidla i tramvaje 

měly společný pojížděný prostor. Tramvaje by na Okružní křižovatce měly 

přednost v jízdě před motorovými vozidly. Kvůli bezpečnosti je tato varianta 

zamítnuta. 

 

7.2.2.2. Šířkové uspořádání 

 

 Jízdní pruh při vjezdu na okružní křižovatku   3,50 m 

 Jízdní pruh při výjezdu z okružní křižovatky   3,50 m 

 Jízdní pás na okružní křižovatce   5,00 m 



Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně       Průvodní zpráva   
 

Strana 30 
 

 Největší vzdálenost vnějších okrajů okružní křižovatky 70,00 m 

 Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

 

7.2.3. VARIANTA B 

7.2.3.1. Směrové řešení 

 Jedná se o okružní křižovatku složenou ze složených směrových 

oblouků o vnějších poloměrech jízdního pásu pohybujících se v rozmezí   

33 m - 105 m. Uvnitř zeleného pásu okružní křižovatky se nachází 

jednokolejná okružní tramvajová trať. Jednotlivé vjezdové větve se napojují 

na okružní tramvajovou trať výhybkami JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. Výjezdové 

větve se od okružní tramvajové trati odpojují výhybkami                         

JNT1-5°19’02”-50,L,l,b. Osa vnitřní okružní tramvajové trati se skládá        

ze šesti oblouků. Mezi nimi jsou umístěny samotné výhybky. Jsou dodrženy 

minimální mezní hodnoty poloměrů oblouků pro tramvajové trati 20 m. 

Minimální navržený poloměr oblouku je 23m.  Z ulic Seifertova                      

a Merhautova je tramvajová trať umístěna do osy vozovky. Na ulici Okružní 

je tramvajové těleso umístěno do zeleného pásu – vpravo směrem             

od okružní křižovatky. 

 Vjezdy na okružní křižovatku jsou jednopruhové. Pro plynulejší 

dopravu jsou navrženy tzv. bypassy mezi ulicemi Merhautova - Seifertova    

a Okružní – Merhautova. 

 Další možností i této varianty je vložení tělesa tramvajové trati     

do jízdního pásu okružní křižovatky. Tím by motorová vozidla i tramvaje 

měli společný pojížděný prostor. Tramvaje by na Okružní křižovatce měly 

přednost v jízdě před motorovými vozidly. Kvůli bezpečnosti je tato variant 

zamítnuta. 
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7.2.3.2. Šířkové uspořádání 

 
 Jízdní pruh při vjezdu na okružní křižovatku                           3,50 (5,0) m 

 Jízdní pruh při výjezdu z okružní křižovatky   3,50 m 

 Jízdní pás na okružní křižovatce   5,00 m 

 Největší vzdálenost vnějších okrajů okružní křižovatky 73,00 m 

 Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

 Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Okružní   1,75 m 

7.2.4. VARIANTA C 

7.2.4.1. Směrové řešení 

 Jedná se o spirálovou křižovatku, která je charakteristická 

dvoupruhovými vjezdy a jednopruhovými výjezdy. Již každý vjezd má svůj 

předem určený svůj výjezd. Spirálová křižovatka je tvořena 2 jízdními pásy. 

Na této spirálové křižovatce nelze přejíždět z jednoho jízdního pruhu         

do druhého. Uvnitř zeleného pásu je umístěn tramvajový trojúhelník sloužící 

pro odbočení. Tento trojúhelník je tvořen stejnými výhybkami, a to        

JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. Zde jsou dodrženy minimální osové vzdálenosti 

kolejí v obloucích daných poloměrů dle normy. Minimální poloměr 

směrového oblouku tramvajové trati je 30 m.  Na ulici Merhautova je 

tramvajové těleso umístěné v ose místní komunikace, na ulicích Seifertova    

i Okružní je umístěno v zeleném páse - vpravo směrem od spirálové 

křižovatky. 

 Přibližně po 20 m od výjezdů ze spirálové křižovatky dochází 

k rozšíření na 2 jízdní pruhy kvůli zachování stávajícího šířkového 

uspořádání a z důvodu napojení na stávající komunikaci. 
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7.2.4.2. Šířkové uspořádání 

 
 Jízdní pruh při vjezdu na spirálovou křižovatku                               5,00 m 

 Jízdní pruh při výjezdu ze spirálové křižovatky   5,00 m 

 Jízdní pás na okružní křižovatce   5,00 m 

 Největší vzdálenost vnějších okrajů okružní křižovatky 57,00 m 

 Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

 Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Okružní   1,75 m 

 

7.2.5. VARIANTA D 

7.2.5.1. Směrové řešení 

 Jedná se o stejnou spirálovou křižovatku jako u varianty C, ovšem 

rozdíl je v umístění tramvajových tratí. Ještě před samotnou spirálovou 

křižovatkou na ulici Merhautova tramvajová trať odbočuje doprava             

do zeleného pásu směrem ke křižovatce. Tento přejezd by byl řízen pomocí 

světelně signalizačního zařízení. Tramvajový trojúhelník je nyní umístěn      

za křižovatkou až na ulici Seifertova a je řešen následujícím způsobem. 

Tramvajová trať mezi ulicemi Merhautova a Seifertova leží celá v zeleném 

pásu. Přejezd přes místní komunikaci je na ul. Seifertova. Slouží              

pro připojení tramvajové trati z ulice Okružní. Dále se pak tramvajové těleso 

přiblíží k místní komunikaci s požadovaným odstupem od jízdního pásu. 

Jsou použity 2 typy tramvajových výhybek. A to JNT1-5°19’02”-50,P,l,b - ty 

jsou umístěny ve směru Merhautova - Seifertova a naopak. Tramvajová 

výhybka JNT1-5°19’02”-50,L,l,b je umístěna jen ze směru Okružní. 

V tramvajovém trojúhelníku jsou dodrženy minimální osové vzdálenosti 
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kolejí v obloucích daných poloměrů dle normy. Minimální navrhovaný 

poloměr směrového oblouku pro tramvaj je 31 m.  

 Přibližně po 20 m od výjezdů ze spirálové křižovatky dochází 

k rozšíření na dva jízdní pruhy kvůli zachování stávajícího šířkového 

uspořádání a z důvodu napojení na stávající komunikaci. Ve směru na ulici 

Seifertovu je toto rozšíření navrženo až za přejezdem přes tramvajovou trať 

– přibližně po 35 m od opuštění spirálové křižovatky. 

7.2.5.2. Šířkové uspořádání 

 
 Jízdní pruh při vjezdu na spirálovou křižovatku                               5,00 m 

 Jízdní pruh při výjezdu ze spirálové křižovatky   5,00 m 

 Jízdní pás na okružní křižovatce   5,00 m 

 Největší vzdálenost vnějších okrajů okružní křižovatky 57,00 m 

 Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

 Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Seifertova   3,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

 Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Okružní   1,75 m 

 

7.2.6. VARIANTA E 

7.2.6.1. Směrové řešení 

 Touto variantou je klasická styková křižovatka. Ve směru 

Merhautova – Seifertova je tramvajové těleso umístěné v ose vozovky.     

Na stykové křižovatce odbočuje tramvajová trať v ulici Okružní do zeleného 

pásu – vpravo ve směru od křižovatky. Opět jsou použity dva typy 

tramvajových výhybek. Na ulici Merhautova a na odjezdové větvi směrem 

z křižovatky na ulici Okružní je umístěn typ JNT1-5°19’02”-50,L,l,b.  Na ulici 

Seifertova a příjezdové větvi z ulice Okružní směrem do křižovatky je 
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umístěn typ výhybky JNT1-5°19’02”-50,P,l,b. V tramvajovém trojúhelníku 

jsou dodrženy minimální osové vzdálenosti kolejí v obloucích daných 

poloměrů dle normy. Navržený poloměr směrových oblouků pro tramvaj je 

20 m. 

Z důvodu kolmého napojení ulice Okružní je navržen na této ulici 

přibližně 50 m před křižovatkou levostranný směrový oblouk o poloměru osy 

komunikace 200 m. V místě napojení Okružní ulice je místní komunikace 

ulic Seifertova a Merhautova v pravostranném směrovém oblouku směrem 

z ulice Merhautova na Seifertovu ulici. Poloměr osy komunikace je 200 m. 

7.2.6.2. Šířkové uspořádání 

 
 Šířka jízdního pruhu   3,25 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Seifertova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Seifertova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Merhautova   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Merhautova   3,50 m 

 Šířka tramvajového tělesa – ulice Okružní   7,00 m 

 Osová vzdálenost kolejí – ulice Okružní   3,50 m 

 Vzdálenost osy koleje od jízdního pruhu – ulice Okružní   1,75 m 

  

7.3.  Křižovatky 

 Samotným návrhem práce je rekonstrukce křižovatky. Kapacitní 

výpočet řešené křižovatky je součástí přílohy č. 4 – Výpočet kapacity 

spirálové křižovatky. Součástí této práce je také naznačení dalšího průběhu 

tramvajové trati, včetně tramvajových zastávek. Z tohoto je nutné řešit i další 

křižovatky popřípadě připojení účelových komunikací.  

Na ulici Seifertova se napojuje účelová komunikace ve staničení 

tramvajové trati km 0,176 221. Na druhé straně se připojuje účelová 

komunikace sloužící k příjezdu na sídliště. Tato účelová komunikace 

nezasahuje do zájmového území diplomové práce.  

Kvůli vložení tramvajového tělesa do osy vozovky na ulici Merhautova 

dojde k úpravě křižovatky s ulicí Studená. Křižovatka se nachází                
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ve staničení km 0,115 498. Navržená úprava křižovatky a uspořádání 

odbočovacích pruhů je součástí výkresu č. 3 - Situace dopravního řešení 

vybrané varianty. Kvůli nepřehlednosti je úprava také součástí   přílohy č. 8 - 

Detail situace – křižovatka ulic Merhautova a Studená. Jedná se o stykovou 

křižovatku. 

Na ulici Okružní dojde k mírné úpravě napojení ulice Halasovo 

náměstí. K napojení dojde ve staničení tramvajové trati km 0,207 242.       

Na druhé straně Okružní ulice se připojuje účelová komunikace sloužící    

pro příjezd k supermarketu. Ještě na ulici Okružní se nachází odbočení       

a připojení na účelovou komunikaci sloužící pro příjezd k čerpací stanici. 

Tato účelová komunikace je mimo zájmovou oblast, není potřeba ji 

upravovat kvůli napojení na ulici Okružní. 

 

7.4.  Mosty, tunely, galerie, opěrné zdi 

Navrhovaná křižovatka se napojuje na ulici Merhautova na konci 

úseku ve směru staničení vybrané varianty na most přes dvoukolejnou 

železniční trať. Evidenční číslo mostu je 37915-2. Při rekonstrukci řešené 

křižovatky je nutná rekonstrukce mostu, z důvodu jeho rozšíření a vložení 

tramvajového tělesa do osy komunikace. 

V blízkosti projektované křižovatky se také nachází tunel. Jedná se    

o Husovický tunel, jež je součástí silnice I/42, respektive brněnského 

Velkého městského okruhu. Tunel se nachází pod ulicí Merhautova zhruba 

400 m od středu stávající okružní křižovatky. 

V blízkosti křižovatky se dále nenachází galerie ani opěrná zeď. 

7.5.  Obslužná zařízení 

Součástí návrhu řešení jsou autobusové zastávky. Na ulici 

Seifertova je společné nástupiště pro tramvajovou a (směr Brno - Lesná) 

autobusovou dopravu (směr Brno - Ponava, Brno - Husovice). 

Na ulici Merhautova jsou autobusové zastávky umístěné                 

na tramvajovém tělese. Průjezdní křivky vozidel při nájezdu či výjezdu 

autobusu na tramvajové těleso jsou součástí přílohy č. 6 - Průjezdní křivky 

vozidel. 
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Na ulici Okružní nedojde ke změně uspořádání stávajících zastávek. 

 

7.6.  Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

Návrh úprav inženýrských sítí či přeložek nejsou součástí projektu. 

Při zřízení světelně signalizačního zařízení a sloupů veřejného osvětlení   

pro upevnění trolejového vedení bude nutné provést přeložky kabelů 

elektrického vedení.  

7.7.  Podmiňující předpoklady 

 K navrženému řešení rekonstrukce křižovatky není nutné provádět 

žádné rozsáhlé dopravní přeložky ani přeložky technické infrastruktury 

v území. Tudíž nejsou žádné podmiňující předpoklady. 

7.8.  Zábory půdy 

Na ulici Seifertova dojde z důvodu umístění tramvajové trati            

do zeleného pásu k využití pozemků, které jsou ve vlastnictví města Brna. 

Na ulici Seifertova dojde kvůli vložení tramvajového tělesa do osy 

komunikace k rozšíření stávajícího záboru pro pozemní komunikaci. Toto 

rozšíření však bude minimální, navíc se rozšíří do míst, které také vlastní 

město Brno. 

Na ulici Okružní dojde z důvodu umístění tramvajové trati                

do zeleného pásu k využití pozemků okolo stávající místní komunikace. 

Většina těchto pozemků spadá pod město Brno. Navržené řešení však 

zabírá i pozemek, který vlastní TJ Tesla Brno. Zabíraná plocha má rozměry 

4,0 m x 35,0 m. Jde o parcelní číslo 202/36 v katastrálním území Lesná. 

Druh stávajícího pozemku je ostatní plocha. 

7.9.  Životní prostředí, příroda a krajina  

Kritériem pro výběr nejvhodnější varianty bylo i ekologické hledisko. 

Vybraná varianta je vzhledem k ostatním variantám nejvhodnější                  

i po stránce rozsahu narušení životního prostředí. Varianta je navržená tak, 

aby se nemuselo zasahovat do ochranné zeleně uvedené v územním plánu 

města Brna.  
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7.10.  Organizace výstavby 

Realizace stavby bude prováděna převážně při omezení provozu     

na stávajících komunikacích. Na ulici Okružní nedojde k žádnému omezení.     

K omezení dojde pouze u napojení ulice Halasovo náměstí na ulici Okružní. 

Tramvajové těleso se totiž nachází v zeleném páse – mimo stávající 

komunikaci. 

Organizace výstavby se tedy týká ulic Seifertova a Merhautova. Bude 

využito toho, že stávající komunikace jsou čtyřpruhové. Při realizaci vložení 

tramvajového tělesa do osy vozovky se zamezí provozu motorovým 

vozidlům na vnitřních jízdních pruzích.  Nejprve se tedy vytvoří tramvajové 

těleso, poté dojde k rozšíření místní komunikace na požadovanou šířku 

podle návrhu. Díky tomu, že budou uzavřené vnitřní jízdní pruhy, se mohou 

současně budovat vnitřní pruhy spirálové křižovatky včetně tramvajového 

tělesa ve vnitřním zeleném ostrůvku.  

Dále bude křižovatka vedená provizorním vodorovným značením, 

aby se mohly provést vnější pruhy spirálové křižovatky. 

 

 

7.11.  Průzkumy 

Před vypracováním tohoto projektu byly provedeny průzkumy intenzit 

vozidel na stávající křižovatce v dopravních špičkách, intenzit chodců 

v blízkosti křižovatky včetně pohybů chodců směrem od železniční zastávky 

na zastávku městské hromadné dopravy. Projektant nenavrhuje žádné další 

průzkumy pro vypracování dalšího stupně dokumentace. 

7.12.  Náklady 

Odhad stavebních nákladů je součástí přílohy č. 2 - Hrubý výkaz 

výměr s propočtem finančních nákladů. 

 

8. NÁVRH VOZOVKY DLE TP 170:  

 Návrhová úroveň porušení vozovky D1 – N 

 Území se nachází v nadmořské výšce 325,49 - 321,36 m n.m. 
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 Předpokládané podloží P II 

 Předpokládaná životnost 15 let (návrh na rok 2030) 

 Předpokládané uvedení vozovky do provozu v roce 2015  

 

Celkový počet vozidel v dopravní špičce (7:17 – 8:17) podle sčítání               

v říjnu roku 2012: 

 
Osobní vozidla 

(O) 
Nákladní 

vozidla (N) 
Celkem 

počet vozidel / hod. 678 50 728 

 
 Odvození denních intenzit ze sčítání z roku 2010 z ŘSD: 

 
Osobní vozidla 

(O) 
Nákladní 

vozidla (N) 
Celkem 

počet vozidel / den 6216 694 6910 

 

Těžká nákladní vozidla / den: TNVk = 694  

Těžká nákladní vozidla / den / jízdní pruh: TNVd = 694/2 = 347 

 (-> 101 – 500 => IV. třída TDZ) 

 

Návrhová hodnota celkového počtu pojezdu TNV pro nejvíce zatížený pruh: 

TNVcd = TNVd • 365 • td = 347 • 365 • 15 = 1 899 825 vozidel / 15 let 

 

 Návrhová rychlost vn ≤ 50 km/h -> účinek zatížení se zdvojnásobí z důvodu 

pomalé dopravy: 

->      Změna návrhu třídy dopravního zatížení IV. TDZ -> III. TDZ 

 

Navržená konstrukce vozovky dle D1-N-2 (P II): 

vrstva zkratka tloušťka [mm] 

Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S 40 

Asfaltový beton ložní ACL 16 S 60 

Asfaltový beton podkladní ACP 22 S 50 

Mechanicky zpevněné 
kamenivo MZK 170 

Štěrkodrť frakce 0/32 ŠD 0/32 150 

Celkem  470 
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Navržená konstrukce chodníku a nástupišť: 

vrstva zkratka tloušťka [mm] 

Zámková dlažba z betonu DL 60 

Pískové lože  40 

Štěrkodrť frakce 0-32 mm ŠD 0/32 150 

Celkem  250 

9. NÁVRH KONSTRUKCE TRAMVAJOVÉHO TĚLESA: 

Jsou navržené 4 různá konstrukční provedení tramvajového tělesa. 

Ta se liší podle umístění. V ose jízdního pásu je kolejové lože kryté 

prefabrikovanými betonovými deskami. Je-li tramvajové těleso umístěno 

v zeleném páse, jedná se o nekryté kolejové lože. Uvnitř spirálové 

křižovatky bude kolejové lože kryté dlažbou z betonových kostek. V místě 

přejíždění tramvají přes jízdní pás křižovatky či přejezdu z osy komunikace 

do zeleného pásu (ul. Seifertova) je prostor mezi kolejnicemi vyplněn litým 

asfaltem.  

 

Navržená konstrukce tramvajové trati v zeleném páse: 

vrstva zkratka tloušťka [mm] 

Betonový pražec SB 8   200 

Štěrkodrť frakce 16/32       ŠD 16/32 300 

Štěrkodrť frakce 32/63 ŠD 32/63  min. 200 

Tlumící rohož     

Štěrkopísek   min 200 

CELKEM 
 

min 900 
 

Konstrukce tramvajové trati v zeleném páse s konstrukčními vrstvami 

uvedenými výše se nachází na ulici Seifertova ve staničení km 0,099 123 – 

km 0,226 501 mimo napojení účelové komunikace na ulici Seifertova           

a mimo místa pro přecházení. 
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Navržená konstrukce tramvajové trati s prefabrikovanými betonovými 

deskami: 

vrstva zkratka tloušťka [mm] 

Zákrytová deska hladká   160 

Kamenná drť   40 

Betonový panel DZP 220/396   200 

Kamenná drť   50 

Separační geotextilie     

Štěrkodrť frakce 16/32   ŠD 16/32 150 

Štěrkodrť frakce 32/63 ŠD 32/63  100 

Štěrkopísek   150 

CELKEM 
 

850 
 

Konstrukce tramvajové trati s konstrukčními vrstvami uvedenými výše 

(krytem jsou prefabrikované betonové desky) se nachází po celé délce 

Merhautovy ulice a na ulici Seifertova v rozmezí staničení km 0,000 000 – 

0,089 854. 

 

Navržená konstrukce tramvajové trati s betonovou dlažbou: 

vrstva zkratka tloušťka [mm] 

Betonová dlažba   160 

Pískové lože   50 

Betonový pražec SB 8   200 

Štěrkodrť frakce 16/32 ŠD 16/32 50 

Štěrkodrť frakce 32/63 ŠD 32/63  200 

Štěrkopísek   150 

CELKEM 
 

710 
 

Konstrukce tramvajové trati s konstrukčními vrstvami uvedenými výše 

(krytem je betonová dlažba) se nachází u míst pro přecházení na ulicích 

Seifertova a Okružní, dále pak na vnitřním zeleném páse spirálové 

křižovatky. 
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10. VYTÝČENÍ STAVBY 

Bude provedeno v jednotlivých příčných řezech a v hlavních bodech 

trasy z  pevných bodů vytyčovací sítě, nacházejících se podél trasy silnice 

v daném území. 

Souřadnicový systém:  S-JTSK 

Výškový systém:   B.p.v. 

11.   BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle 

platných norem ČSN. Z hlediska bezpečného pracovního postupu je nutno 

dodržovat zejména Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích. 

 

Pracovníci jsou povinni dodržovat především tato ustanovení: 

§  9 Povinnosti dodavatelů stavebních prací 

§ 10 Povinnosti pracovníků 

§ 13 Zajištění otvorů a jam 

§ 14 Vertikální komunikace - žebříky 

§ 15 Skladování - základní ustanovení 

§ 16 Způsoby skladování 

§ 18 Zajištění inženýrských sítí 

§ 19 Zajištění výkopových prací 

§ 20 Výkopové práce 

§ 21 Manipulace s břemeny 

§ 47 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou - základní ustanovení 

§ 48 Zajištění proti pádu 

§ 50 Osobní zajištění 

§ 51 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

§ 52 Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

§ 57 Práce nad sebou 

§ 60 Přerušení práce ve výškách 

§ 71 Stroje a strojní zařízení - základní ustanovení 
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§ 72 Obsluha 

§ 73 Provozní podmínky strojů 

§ 75 Zakázané činnosti 

§ 92 Práce související se stavební činností - manipulace 

§ 99 Svařování  

12. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Vybraná varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější na základě kritérií 

uvedených v kapitole 7.1. Hlavní důvody jsou:  

 nejmenší zásah do okolních ploch vzhledem k ostatním variantám, 

zejména do ochranné zeleně – ekologické hledisko 

 plynulost dopravy mimo dobu, kdy křižovatkou projíždí tramvaj 

 využití stávajícího prostoru – psychologické hledisko 

 minimální zásah do stávající pozemní komunikace – ekonomické 

hledisko 

Plynulost provozu vyplývá z průjezdních křivek vozidel za určitých rychlostí. 

Simulace průjezdu vozidel křižovatkou byla získána z programu 

AUTOTURN 8.1. Vozidla byla vybrána s ohledem na to, jaká nejméně 

variabilní vozidla projíždějí křižovatkou ve skutečnosti, a to: linkový kloubový 

autobus, nákladní vozidlo. 

 

12.1.  Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace projektant 

doporučuje: 

 

1. V rámci zpracování VÚC rozhodnout o vhodnosti navržené varianty.    

2. Shromáždit nutné podklady a průzkumy pro další stupeň PD, a to: 

- doplňující dopravně inženýrský průzkum 

- předběžný inženýrsko-geologický průzkum včetně zjištění materiálových 

     zdrojů 

- stavebně technický průzkum objektů určených k rekonstrukci či asanaci 

- hydrologické údaje a výpočty 

- pedologický průzkum 

- dendrologický průzkum 
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- přírodovědecký průzkum 

- hluková a exhalační studie 

 

3. Zabezpečit vypracování studie sadových  úprav. 

 

4. Úpravy inženýrských sítí : 

- veškeré inženýrské sítě umístěné v blízkosti křižovatky 

- projednat se správcem kanalizační sítě možnost napojení UV  

- kontrola dalších možných přeložek inženýrských sítí 

 

 

 

V Brně dne 7. ledna 2013                                                                

 
      ………………………………………….. 
                                                                                    
                                                                                     Libor Palán  

 

  



Přestavba křižovatky Merhautova – Okružní – Seifertova v Brně       Průvodní zpráva   
 

Strana 44 
 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

Normy 

ČSN 28 0318 - Průjezdné průřezy tramvajových tratí 

ČSN 28 0337 - Obrysy pro tramvajová vozidla 

ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6425-1 - Zastávky 

ČSN 01 3466 - Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 

           komunikací 

Vyhlášky 

Vyhláška č. 398/2009 ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Technické podmínky 

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 81 - Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu 

TP 133, dodatek 1 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

TP 234 - Posuzování kapacity okružních křižovatek 

TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek 

 

Předpisy 

Bovy’s method – Metoda pro výpočet kapacity spirálové křižovatky 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

PK pozemní komunikace 

MHD městská hromadná doprava 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TNV  těžké nákladní vozidlo 

TNVk  intenzita těžkých nákladních vozidel za den 

TNVd  intenzita těžkých nákladních vozidel za den na jeden jízdní pruh 

TNVcd  návrhová hodnota celkového počtu pojezdu TNV pro nejvíce 

zatížený pruh 

TDZ  třída dopravního zatížení 

VÚC velký územní celek 

vn  návrhová rychlost 

zast. zastávka 
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