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ABSTRAKT  

Cílem této diplomové práce je návrh páteřní místní sběrné 
komunikace s tramvajovou tratí linky č.4, která bude mít za cíl obsloužit 
přestavbové území průmyslového areálu Zbrojovky a vzájemně propojit 
Dukelskou třídu a ulici Zábrdovickou. Tato práce je řešena v rozsahu studie. 
Řešení obslužnosti tohoto území se zakládá na znalosti Územního plánu 
města Brna (dále jen ÚPmB), návrzích vedení tramvajových tras získaných 
od Dopravního podniku města Brna (dále jen DPmB) a konzultaci na 
Odboru dopravy města Brna. Normy a směrnice použité při tvorbě návrhu 
křižovatky jsou obsaženy v seznamu použitých zdrojů. Práce je vytvořena za 
pomoci použití programů Autocad Civil 2012, Microsoft Office 2010, 
AutoTURN 8.1. V této práci bylo pomocí řešení trasy ve variantách 
dosaženo závěru, že výhodnější je oddělení místní sběrné komunikace od 
tramvajové trasy, díky čemuž dojde ke kvalitnější obsluze celé oblasti.  

 

ABSTRACT 
  The aim of this master’s thesis is to create design of a civic 

roadway with a tram track no.4, that is supposed to meet the transport 
demand of an area called Zbrojovka, which is an old industrial brownfield 
to be turned into a civic and business area. What is more, this roadway 
should provide interconnection between streets Dukelská třída and 
Zábrdovická. This thesis is carried out as a study. The solution is based on 
knowledge of Brno’s ground plan, few studies carried out by the 
Department of public transportation and consultations therein. All 
directives and standards are included in the index. This work is created 
using following programmes Autocad Civil 2012, Microsoft Office 2010, 
AutoTURN 8.1. Final solution has been reached by working in several 
versions and assesing the most suitable one, which is separating the tram 
track from the civic roadway. This separation leads to a better coverage of 
the area. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zbrojovka, tramvaj, brownfield, městská hromadná doprava, 
zastávka 
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ÚVOD 

Cílem mojí diplomové práce je vytvoření jednoho variantního řešení 
obslužnosti staré průmyslové lokality Zbrojovka v Brně, která je v současné 
době vedena v konceptu ÚPmB jako plocha transformace. Tento areál by 
v budoucnosti měl posloužit pro výstavbu bytových domů, kancelářských 
prostor, zařízení pro školství, sport a rekreaci. Z tohoto důvodu bude nutné 
oblast dostatečně dopravně obsloužit. 

 
Toto téma jsem si zvolil především pro jeho široký záběr, který 

zasahuje až do urbanistického zamyšlení, které bylo nutné provést na 
začátku práce. Zároveň se zde objevily i dvě strany dopravního inženýrství, 
jak železniční tak i silniční. 

 
Práce je vyhotovena v rozsahu studie a obsahuje všechny přílohy 

vyžadované jejím zadáním. Textová část sestává z průvodní zprávy a jejích 
příloh, výkresová část obsahuje variantní řešení, situaci dopravního řešení 
vybrané varianty, podélný profil komunikace s tramvajovou tratí, schéma 
přemostění řeky Svitavy, charakteristické příčné řezy, situaci tramvajové 
zastávky, situaci vodorovného a svislého dopravního značení, hrubý výkaz 
výměr s propočtem finančních nákladů a koncepty vzniklé při vypracování 
práce. 

Výsledek práce a navržené řešení je popsáno v závěru. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 OZNAČENÍ STAVBY 

Název stavby: Návrh vedení sběrné místní komunikace 
s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 
Druh stavby: transformace, rekonstrukce 
Místo stavby: Brno, Židenice 
Stupeň PD: studie 

A.1.2  INVESTOR  

J&T Group 
Česká republika 
Pobřežní 14 
186 00 Praha 8 

A.1.3  ZPRACOVATEL 

Ondřej Kvaček 
Světlá 199 
533 01, Pardubice 
Tel.: +420 728 919 523 
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A.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

a) Při návrhu byly použity digitální podklady DTM města Brna 
(polohopis a výškopis). Současně jsem území navštívil a provedl 
fotodokumentaci, rekognoskaci terénu a odhad možnosti zachování nebo 
využití stávajících objektů.  

b) Územní plán města Brna 
c) Plán protipovodňových opatření (ten byl důležitý pro vymezení 

zastavitelné plochy) 
d) Koncept nového ÚPmB 
e) Návrh vedení tramvajových tras – z DPmB 
 
 Nutno zdůraznit, že urbanistické studie přestavbového území, 

které jsou uvedeny v zadání jako hlavní podklady, mně poskytnuty nebyly. 
Toto částečně kompenzovala poskytnutá diplomová práce Bc. Martiny 
Tomkové, která se přestavbou tohoto území ve své práci zabývala. 

 
V zájmovém území nebyly provedeny žádné průzkumy, které by byly 

použity při tvorbě tohoto návrhu. 
 

A.3 ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 

A.3.1 OBEC, KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

Obec: Brno 
Kraj: Jihomoravský  
Katastrální území: Zábrdovice 610704 

A.3.2 HISTORIE ÚZEMÍ 

Zbrojovka Brno a.s. vznikla jako československá státní zbrojovka        
v roce 1918 z původních rakousko-uherských dělostřeleckých dílen. Od 
oprav vagónů a vojenských pušek postupně přešla k výrobě součástí 
telegrafní       a telefonní výstroje, pomůcek pro železniční opravny a nářadí. 
Montáž rakouských pušek Mannlicher vystřídala výroba německých pušek 
Mauser, později výroba pušky vlastního vzoru 24. V letech 1924 -1925 byly 
postaveny budovy pro výrobu pušek, kulometů, automobilů, ale i pro 
potřeby strojírny a nářaďovny. Rozšířila se i produkce civilní - automobilů, 
jízdních kol, průmyslových vah, nářezových strojů, leteckých motorů, 
obráběcích strojů a speciálního nářadí. Zbrojovka se stala vzorem dokonale 
organizovaného podniku s moderní sériovou a přesnou výrobou,                    
s originálním tolerančním systémem pro vlastní výrobu a užívání měřidel, 
čímž se stala jedním z průkopníků normalizace v Československu.  
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V druhé polovině 20. let se Zbrojovka stala jedním z největších 
výrobců pušek na světě. 

V třicátých letech se objevila výroba standartních i cestovních 
psacích strojů podle licence Remington. V letech 1934 -1938 se ze 
Zbrojovky stal koncern světového významu. Zbrojovka Brno rozšířila svůj 
vliv i nákupem akcií a získala tak kapitálovou účast v podnicích s obdobnou 
výrobou nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Rumunsku a Jugoslávii.         
V době své konjunktury měla Zbrojovka přes sedmdesát závodů a provozů. 
Ve čtyřicátých letech byla zavedena výroba traktorů, motocyklových 
motorů, loveckých a sportovních zbraní. Počátkem 70. let bylo investováno 
do nového objektu nářaďovny. V osmdesátých letech Zbrojovka Brno 
vyráběla zejména kancelářskou, sdělovací a výpočetní techniku, dieselové 
motory pro traktory Zetor, speciální a komunální nářadí. Lovecké                   
a sportovní zbraně tvořily menší část objemu výroby. 

V devadesátých letech došlo k radikální strukturální změně, 
provázené zrušením neperspektivních výrobních oborů a snížením počtu 
zaměstnanců. Zbrojovka Brno se transformovala na akciovou společnost      
s výraznou koncentrací vlastníků. (1) 

A.3.3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A JEHO DOSAVADNÍ 
VYUŽITÍ 

Areál Zbrojovky se nachází v Zábrdovicích, blízko historického jádra 
města. Území je z východu vymezeno železniční tratí (Praha – Břeclav – 
Brno), z jihu ulicí Lazaretní a ze severu a západu řekou Svitavou. Stávající 
zástavba je tvořena především průmyslovými halami a jim příslušnými 
objekty. Okolní zástavba není jednotná, najdeme zde kompaktní zástavbu, 
rodinnou kompaktní zástavbu, volnou zástavbu. 

Rozloha pozemků Zbrojovky je asi 23 ha. V areálu dnes sídlí různé 
firmy, avšak většina budov je opuštěna. Areál je obestavěn cca 2m vysokou 
zdí. Vstup a vjezd do areálu je možný pouze z ulice Lazaretní. Mimo tento 
hlavní vchod jsou zde i podružné vstupy, ty však nejsou využívány. V areálu 
je také vlečná kolej a mostový jeřáb, oba prvky nejsou využívány. 

Zbrojovka oficiálně ukončila svůj provoz v roce 2006 a od té doby 
není využívána systematicky, ale pouze selektivně prostřednictvím 
pronájmu jednotlivých objektů. Toto částečné využití zpomaluje jeho 
nevyhnutelnou destrukci. V současnosti je tedy tento areál označen jako 
brownfield, protože splňuje kritéria – rozloha > 0,5 ha a max. 50% využívání 
území. 

V areálu jsou stavby s nimiž je počítáno pro zachování, jedná se       
o objekt s komínem, kde uvažuji jeho rekonstrukci a přeměnu na muzeum, 
poté také objekt u vstupu do areálu, který by mohl sloužit veřejné obsluze 
území, ať už jako škola nebo úřad. Posledním objektem určeným 
k zachování je rozvodná stanice na severu areálu. 
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Z hlediska protipovodňové ochrany je nutno zdůraznit, že celý areál 
leží v záplavovém území a jeho protipovodňová ochrana je v současné době 
asi stupeň Q20. V budoucnosti bude třeba koncipovat protipovodňovou 
ochranu tak, aby bylo území chráněno před kulminačním průtokem Q100. 
Toho bude dosaženo kombinací ochranných hrází, protipovodňových zdí       
a snížené bermy. Se všemi těmito opatřeními, které jsou patrné z přílohy P1 
– Protipovodňová opatření na straně 28, bylo při návrhu řešení počítáno      
a výsledná varianta je respektuje. Bohužel tato opatření mají vliv na snížení 
využitelné plochy k zástavbě. 

Nadmořská výška areálu sahá od 200 do 210 m n. m. Terén je 
rovinatý, klesá u koryta řeky Svitavy a stoupá na východě u železničního 
tělesa. 

V zájmovém území se nacházejí kontaminované půdy, a proto při 
odstraňování původních vrstev terénu, konstrukcí a zástavby bude nutné 
postupovat podle platného Metodického pokynu odboru 
environmentálních rizik a ekologických škod vydaného Ministerstvem 
životního prostředí pro provádění podobného hodnocení rizika ekologické 
újmy.  

A.3.4 STAVEBNÍ POZEMEK A MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY K NĚMU 

Stavba se nachází na pozemcích parcelních čísel: 1117, 1118/1, 
1118/2, 1118/3, 1119/1, 1119/2, 1119/3, 1119/4, 1119/5, 1119/6, 1120, 
1121/1, 1121/2, 1121/3, 1121/4, 1121/5, 1121/6, 1121/7, 1121/8, 1122/1, 
1122/2, 1122/3, 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1124/1, 1124/2, 
1124/3, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1125/4, 1125/5,  1125/6,  1125/7,  
1125/8,  1125/9,  1125/10,  1125/11,  1125/12,  1125/13,  1125/14,  
1125/15,  1125/16,  1125/17, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 
1129/3, 1129/4, 1129/5, 1130/1, 1130/2, 1131, 1132, 1133/1, 1133/2, 
1133/3, 1133/4, 1133/5, 1133/6, 1133/7, 1133/8, 1133/9, 1134/1, 1134/2, 
1134/3, 1135, 1146/11, 1146/12, 1146/13, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 
1161/1, 1138/1, 740/1, 592, 739, 959, 958/1. 

 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

Areál Zbrojovky byl v roce 2007 vydražen za 707 mil. Kč ve prospěch 
firmy J&T, která pochází ze Slovenska. Při pohledu do katastru nemovitostí 
je však v detailu pozemků zobrazena jako vlastník firma BIANCO s.r.o. se 
sídlem v Praze. 
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A.3.5 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V ÚZEMÍ 

Inženýrské sítě také nebyly součástí podkladů pro vypracování této 
práce, a proto není možné o napojování na ně v tuto dobu mluvit. Je třeba 
říci, že při zpracování realizační dokumentace stavby bude nutné jejich 
polohu zjistit a při započetí stavby tuto zakreslenou polohu ještě ověřit 
jejich vytyčením. 

A.4 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Při tvorbě variantních řešení jsem vycházel ze všech podkladů, které 
mně byly poskytnuty. Zároveň jsem se snažil najít lepší variantní řešení než 
mi bylo poskytnuto od DPmB. Z mojí práce vznikly 3 varianty návrhu z nichž 
byl na základě multikriteriálního hodnocení vybrán návrh B. Již při tvorbě 
variant jsem počítal s oddělením tramvajové trati od individuální 
automobilové dopravy (dále jen IAD) (po domluvě s vedoucím práce), 
k čemuž přispěl hlavně požadavek lepší obslužnosti areálu a s ní související 
snížení docházkových vzdáleností. Multikriteriální hodnocení z něhož vzešla 
výsledná varianta je uvedeno v příloze P2 na straně 29. 

A.4.1 VARIANTA A 

Koncepční variantní řešení A počítalo s vedením tramvajové trati po 
břehu řeky Svitavy – po ulici Svitavské nábřeží. Toto řešení bylo výhodné 
především díky malým nákladům a absenci tramvajového mostu. Záporné 
stránky však převážily. Byly jimi špatná obslužnost areálu, nutnost zrušení 
komunikace a cyklistické stezky na Svitavském nábřeží a nižší návaznost na 
územní plán. Situace tohoto řešení je patrná z přílohy 02a Situace 
koncepčních variantních řešení. 

A.4.2 VARIANTA B 

Tato varianta počítá se zátahem tramvajové trati do areálu                
a přiblížení středu území. Z výsledků multikriteriálního hodnocení 
vyplynulo, že tato varianta je nejvýhodnější. Podrobněji je popsána 
v kapitole A.4.1. Představu o řešení podává příloha 02b Situace 
koncepčních variantních řešení. 

A.4.3 VARIANTA C 

Varianta C je velmi podobná variantě B, ale s tím rozdílem, že tolik 
nezatahuje tramvajovou trať do těžiště území. To se ukázalo být jako 
nevýhodné z hlediska obslužnosti území, dále se tato varianta jeví jako 
méně výhodná z pohledu tvorby protipovodňových opatření. Oproti 
variantě B nemá na nábřeží žádné budovy, které by mohly být využity jako 
součást protipovodňových opatření. 
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A.5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A.5.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU 

Jde o řešení obslužnosti nové městské čtvrti, která by měla 
vzniknout na území starého průmyslového areálu Zbrojovka, jenž se 
nachází v městské části Židenice. V tomto areálu se v průběhu 19. a 20. 
století vyráběly kulomety, motory, psací stroje, traktory a další stroje. Dnes 
je areál využívaný minimálně a jeho větší část chátrá. Toto území 
v současnosti označené jako brownfield má však velký potenciál, především 
díky své výhodné poloze vůči centru města. 

V budoucnosti by zde měla vzniknout městská čtvrť, kde by se 
vytvořily prostory zajišťující funkci bydlení, rekreace, ale také prostory 
kancelářské a parkovací. Tímto zásahem do oblasti bude nutné vytvořit 
kvalitní spojení do dalších částí města. To zajistí odkloněná tramvajová trať 
linky č.4 a komunikace vedoucí IAD. V řešeném území vzniknou 2 zastávky 
tramvaje, z nichž ta první v těžišti areálu, ta druhá potom blíže zastávce 
Vojenská nemocnice, kde je umožněn přestup na tramvaj linky č.2 a 3. Po 
trase IAD je počítáno s provozem trolejbusů a autobusů MHD a proto je zde 
také zřízena jedna zastávka v těžišti území.  

Při tvorbě variant návrhu, byla upřednostněna varianta, která 
umožní lepší obslužnost území i za cenu vyšších nákladů. Tato varianta také 
využije stávajícího mostu pro převedení IAD. Tramvaj, jak už bylo uvedeno, 
je vedena nezávisle na IAD v pěší/obytné zóně. 

A.5.2 NAPOJENÍ DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ 

Tramvajová trať se napojí na stávající trasu vedoucí Dukelskou 
třídou, na stykové křižovatce s ulicemi Dačického a Svitavské nábřeží se trať 
odkloní kolmo na řeku Svitavu, kde bude pomocí nového ocelového mostu 
převedena do areálu Zbrojovky. Z areálu potom vyústí do ulice 
Zábrdovická, kde se na začátku zábrdovického mostu napojí na stávající 
tramvajovou trať linek č.2 a 3. Po přejezdu Zábrdovického mostu                   
a odbočení doleva do ulice Cejl bude již linka č.4 pokračovat po své původní 
trase v následující zastávce Tkalcovská. 

 

IAD 

Napojení IAD proběhne v ulici Gargulákova, do které bude ústit 
komunikace vedoucí od plánovaného Velkého městského okruhu (dále jen 
VMO), v tomto případě jeho severovýchodního sektoru. Na konci IAD 
proběhne napojení na ulici Šámalova, kde komunikace povede kolem 
koupaliště. Ulici Šámalova bude nutné rozšířit, protože v současnosti je 
pouze jednosměrná. 
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PĚŠÍ DOPRAVA 

Pro pěší bude přes Svitavu vybudována ocelová lávka, která umožní 
tranzit potenciálních cestujících z Husovic, k odkloněné trase tramvajové 
linky č.4. Další vstup do areálu poskytne nový ocelový most pro tramvaj, 
kde budou samozřejmě i pochozí plochy pro chodce. Dále bude možnost 
vstupu do areálu od ulice Šámalovy a od severu přes stávající most z ulice 
Gargulákovy. Těžiště areálu bude určené především pro funkci bydlení         
a rekreace, proto zde bude obytná/pěší zóna. 

A.5.3 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Budoucí projekt musí být v souladu s platnými vyhláškami a ČSN       
z oboru výstavby. 

Obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. Záruku přebírá 
odborná dodavatelská firma, která bude vybrána na základě výběrového 
řízení. 

 

POŽADAVKY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude užívána z hlediska požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
Základní šířka chodníku bude 4 m, nejmenší průchozí prostor bude místně 
snížen na minimum 0,9m. Příčný sklon chodníku je navržen 2 %. V místech 
zlomů, nájezdových ramp bude max. sklon 12,5 %.  Vodící linie je zajištěna 
v celé délce pomocí přirozené vodící linie (bytové domy, záhonový 
obrubník +0,06m, podezdívka oplocení) nebo doplněna umělou vodící linií 
(pás š. 0,40m s reliéfní a kontrastní úpravou). V místech snížených obrub 
(<0,08 m) se nachází varovný pás šíře 0,40 m slepecké úpravy kontrastní 
barvy, který je doveden až do rampového náběhu 80 mm. V místech pro 
přecházení, případně ukončení chodníkového pásu je výškový rozdíl obrub 
20 mm. 

Použité barevné schéma navrhovaných prvků bude odpovídat již 
zavedenému barevnému řešení navazujících chodníků. 

Použitý materiál musí vyhovovat nařízení vlády č.163/2002 Sb.         
a příslušným tech. návodům TZÚS. 

A.5.4 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLÍ A SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba může být započata po vydání stavebního povolení. 
Především závisí na postoji investora a jeho vůli začít tvořit výsledný 
projekt. Současný stav území a absence iniciativy ze strany investora však 
odsouvá projekt dále do budoucnosti. I z tohoto důvodu nyní nelze říci jak 
bude časově navazovat na související investice. 

A.5.5 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA, ZAČÁTEK A KONEC VÝSTAVBY 

Pro tuto část platí to samé co bylo již řečeno v paragrafu A.5.5. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 

 

Průvodní zpráva 18 Autor: Bc. Ondřej Kvaček 
 

A.5.6 PLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, PŘÍPADNĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE PODLE §104 ODSTAVCE 1 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Při návrhu bylo postupováno v souladu s ÚPmB a jeho konceptem 
na další roky. Zároveň byla poskytnuta konzultace na odboru dopravy           
a DPmB. 

A.6 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

A.6.1 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS – TRAMVAJOVÁ TRAŤ 

Tramvajová trať začíná napojením na stávající trať v ulici Dukelská 
třída. Zde je proto zvolen povrch asfaltový, aby tramvajové těleso mohlo 
být pojížděno auty. Tento povrch pokračuje až do staničení km 0,126 24. 

Ve staničení km 0,126 24 začíná tramvajový ocelový most dl. 35,4m. 
Jeho hlavní nosnou konstrukci tvoří trám vyztužený obloukem tzv. Langrův 
rám. Most má mezilehlou mostovku a je vyroben z oceli S355 a S420.  

Za mostem se již střídá skladba travnatého povrchu s krytem 
dlážděným, kde jsou místa pro přecházení chodců. Travnatý kryt je použit 
v maximální možné míře, aby esteticky a funkčně doplnil zeleň v uličním 
prostoru. 

Dalším objektem na trase je oboustranná tramvajová zastávka 
v těžišti území, která začíná ve staničení km 0,363 33 a končí ve staničení 
km 0,433 33. Délka nástupní hrany je 66m, její výška nad pojížděnou částí 
je 0,20m z důvodu užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Mezi další 
úpravy uložené touto vyhláškou patří varovné pásy š.0,40m a signální pásy. 
Na zastávce jsou umístěny 2 přístřešky pro cestující, před nimi je volný 
průchozí prostor min. 2,0m.  

Druhá zastávka na trase leží ve staničení km 0,788 00 – km 0,858 00. 
Délka nástupní hrany je opět 66m a zastávka je opět oboustranná. Tato 
zastávka je umístěna co nejblíže stykové křižovatce s ulicí Zábrdovickou tak, 
aby byl umožněn co nejpohodlnější přestup na tramvaj linky č. 2 a 3. Její 
úprava z hlediska vyhlášky č. 398/2009 Sb. je stejná jako na zastávce 
předešlé. 

Trať končí napojením na ulici Zábrdovickou, kde je opět použit 
asfaltový kryt tramvajového tělesa. 

 

A.6.1.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJ Č.1 

Změna osové vzdálenosti s kolejí č.2 
Staničení   Osová vzdálenost kolejí 
0,000 00 – 0,023 50  změna osové vzdálenosti 
0,023 50 – 0,083 53  3,345 m 
0,083 53 – 0,107 02  změna osové vzdálenosti 
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0,107 02 – 0,231 49  3,000 m 
0,231 49 – 0,254 99  změna osové vzdálenosti 
0,254 99 – 0,309 78  3,345 m 
0,309 78 – 0,333 27  změna osové vzdálenosti 
0,333 27 – 0,835 40  3,000 m 
0,835 40 – 0,867 15  změna osové vzdálenosti 
0,867 15 – 0,905 44  3,630 m 
0,905 44 – 0,942 24  změna osové vzdálenosti 
 
Přehled o směrovém řešení udává následující tabulka:  
 

označení staničení   prvek   délka/značení 
ZÚ  0,000 00-0,011 75  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,011 75-0,023 50  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,023 50-0,083 53  oblouk   R=50m 
KO/ZO  0,083 53-0,095 28  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,095 28-0,107 02  oblouk   R=400m 
KO  0,107 02-0,250 98  přímá   143,96 m 
ZO  0,250 98-0,309 43  oblouk   R=53,345m 
KO  0,309 43-0,456 46   přímá   147,03 m 
ZO  0,456 46 -0,719 38  oblouk   R=1003m 
KO  0,719 38-0,867 58   přímá   148,20 m 
ZO  0,867 58-0,910 50  oblouk   R=33,630m 
KO  0,910 50-0,942 24   přímá   31,74 m 
   

A.6.1.2 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ KOLEJ Č.2 

Změna osové vzdálenosti s kolejí č.1 
Staničení   Osová vzdálenost kolejí 
0,000 00 – 0,023 50  změna osové vzdálenosti 
0,023 50 – 0,083 53  3,345 m 
0,083 53 – 0,107 02  změna osové vzdálenosti 
0,107 02 – 0,231 49  3,000 m 
0,231 49 – 0,254 99  změna osové vzdálenosti 
0,254 99 – 0,309 78  3,345 m 
0,309 78 – 0,333 27  změna osové vzdálenosti 
0,333 27 – 0,835 40  3,000 m 
0,835 40 – 0,867 15  změna osové vzdálenosti 
0,867 15 – 0,905 44  3,630 m 
0,905 44 – 0,942 24  změna osové vzdálenosti 
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Přehled o směrovém řešení udává následující tabulka:  
 
označení staničení   prvek   délka/značení 
ZÚ  0,000 00-0,023 49  přímá   23,49m 
ZO  0,023 49-0,087 54  oblouk   R=53 345m 
KO  0,087 54-0,231 49  přímá   143,95m 
ZO  0,231 49-0,243 24  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,243 24-0,254 99  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,254 99-0,309 78  oblouk   R=50m 
KO/ZO  0,309 78-0,312 52  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,312 52-0,333 27   oblouk   R=400m 
KO  0,333 27-0,456 81  přímá   123,54 m 
ZO  0,456 81-0,718 93  oblouk   R=1000m 
KO  0,719 93-0,835 40   přímá   115,47m 
ZO  0,835 40-0,851 27  oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,851 27-0,867 15   oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,867 15-0,905 44   oblouk   R=30m 
KO/ZO  0,905 44-0,921 31   oblouk   R=400m 
KO/ZO  0,921 31 -0,937 19   oblouk   R=400m 
 

 

A.6.1.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

staničení sklon  délka úseku  poloměr niveleta  
ZÚ 0,000 00 +0,50% 206,59m    203,20 m n.m. 
LN 0,206 59 -0,50%  525,11m  R=20 000m 203,99 m n.m. 
LN 0,731 70 +0,50% 210,54m  R=10 000m 201,73 m n.m. 
KÚ 0,942 24  

 

A.6.1.4 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Z hlediska skladeb tramvajového tělesa a použitých materiálů 
v situaci rozeznávám 4 druhy skladeb: 

 
 

TRAMVAJOVÉ TĚLESO S ASFALTOVÝM KRYTEM – NA TRASE CELKEM 205bm 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO11+   40mm 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL16+    60mm 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22S   100mm 
Betonový panel VUIS (DZP)     200mm 
Tlumící rohož (pryžový recyklát)     22mm 
Štěrkopísek       100mm 
Separační geotextílie 
Štěrkopísek       150mm 
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TRAMVAJOVÉ TĚLESO S TRAVNATÝM KRYTEM – NA TRASE CELKEM 397bm 
Rostlinná rohož (předpěstovaný trávník)    
Humusní kryt       150mm 
Štěrkopísek       30mm 
Separační geotextílie 
Betonový pražec TB 93      
Štěrk 16/32       300mm 
Štěrk 32/63       200mm 
Tlumící rohož (pryžový recyklát)    22mm 
Štěrkopísek      250mm 

 
TRAMVAJOVÉ TĚLESO S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM – NA TRASE CELKEM 340bm 
Žulová kostka       160mm    
Pískové lože       40mm 
Separační geotextílie 
Betonový panel VUIS (DZP)     200mm 
Tlumící rohož (pryžový recyklát)    22mm 
Štěrk frakce 0/32      150mm 
Separační geotextílie 
Štěrkopísek       100mm 

 

TRAMVAJOVÉ TĚLESO NA MOSTĚ – NA TRASE CELKEM 35,4bm 
Litý asfalt LA16I       40mm 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO16+    60mm 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP22S   100mm 
Železobetonová deska  C35/45    250mm 
Tlumící rohož (pryžový recyklát)     22mm 
Spádová vrstva – plastbetonová izolace 
Základní – plastbetonová izolace 
Penetrační reaktoplastový nátěr 
Vlastní konstrukce mostu (mostový plech tl.14mm) 

 

A.6.2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS – IAD 

Trasa IAD se na začátku staničení napojuje na ulici Gargulákovu, 
kam by mělo ústit připojení VMO, respektive jeho severovýchodního 
sektoru. Trasa pokračuje přes stávající most čistě přechodnicovými oblouky 
a za ním se stáčí doprava a víceméně pokračuje rovnoběžně s tramvajovou 
tratí. Díky oddělení tramvajové trati a IAD dojde k výhodnému obsloužení 
celé oblasti. 

Na trase IAD jsou 4 křižovatky, všechny opatřené světelným 
signalizačním zařízením (dále jen SSZ), z nichž 3 jsou průsečné a jedna 
styková. Na všech křižovatkách je samostatný pruh pro levé odbočení. 

 Ve staničení km 0,360 00 začíná zastávka MHD s nástupní hranou 
délky 35m. Hrana je zvýšená na 0,20m, nástupní hranu lemuje varovný pás 
a je zde i signální pás opět dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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Druhá zastávka MHD v opačném směru začíná ve staničení km 0,540 
00. Má stejné parametry jako zastávka předchozí. Trasa končí křižovatkou 
ulic Lazaretní a Šámalova. 

V celé délce trasy je střechovitý příčný sklon 2,5%. Přilehlé 
chodníkové plochy mají max. příčný sklon 2,0%. 

 

A.6.2.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

označení staničení   prvek   délka/značení 
ZÚ  0,000 00-0,018 38  tečna   18,38m 
TP  0,018 38-0,048 38  přechodnice  30,00m 
PP  0,048 38-0,080 80  přechodnice  32,42m 
PP  0,080 80-0,113 21  přechodnice  32,42m 
PP  0,113 21-0,143 21  přechodnice  30,00m 
PT  0,143 21-0,187 19  tečna   43,98m 
TP  0,187 19-0,237 19  přechodnice  50,00m 
PK  0,237 19-0,238 66  kružnice   R=250m 
KP  0,238 66-0,288 66  přechodnice  50,00m 
PP  0,288 66-0,378 61  přechodnice  50,00m 
KP  0,378 61-0,428 61  kružnice   R=400m 
PT  0,428 61-0,603 12  tečna   174,51m 
TP  0,603 12-0,653 12  přechodnice  50,00m 
PK  0,653 12-0,677 07  kružnice   R=150m 
KP  0,677 07-0,727 07  přechodnice  50,00m 
PP  0,727 07-0,777 07  přechodnice  50,00m 
KP  0,777 07-0,784 51  kružnice   R=200m 
PT  0,784 51-0,840 00  tečna   5,49m 
KÚ  0,840 00 
 

A.6.2.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

SKLADBA VOZOVKY IAD DLE TP170 D0-N-4-PIII, TDZ II     

Asfaltový koberec mastixový  SMA11+  40 mm  ČSN EN 13108-2 
Spojovací postřik    PS  0,5 kg/m² ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+   60mm  ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik    PS  0,5 kg/m² ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+  50mm  ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik    PI  0,7 kg/m² ČSN 73 6129 
Stabilizace cementem   SC C8/10  160 mm  ČSN EN 14 227-1,10 

Mechanicky zpevněná zemina   MZ          250mm  ČSN EN 13 242+A1 

CELKEM       560mm 
 

Při návrhu skladby projektant uvažuje dodržení Edef = 45MPa na 
pláni zemního tělesa, 60Mpa a na ochranné vrstvě MZ. 

 

SKLADBA CHODNÍKOVÝCH PLOCH DLE TP170 D2-D-1-CH-PIII 

Žulová dlažba – řezaná, hladká  60mm  ČSN 73 6131 
Lože z drti frakce 4/8   30mm  ČSN EN 13 242+A1 
Štěrkodrť ŠDB    150mm  ČSN EN 13 242+A1 
CELKEM    240mm 
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ZÁVĚR 

Jak už bylo nastíněno v úvodu, cílem této práce bylo vytvořit 
variantní řešení obslužnosti nového areálu Zbrojovky v Brně. Rozsahem 
v rámci studie. 

Již na počátku svojí práce jsem si uvědomil, že bude výhodnější 
sběrnou komunikace (IAD) a tramvajovou trať od sebe oddělit, tento 
předpoklad jsem si poté se svým vedoucím potvrdil v rámci konzultací          
a proto práce přesně neodpovídá doslovnému znění v zadání. Jak už jsem 
zde v textové části několikrát zdůraznil, díky tomuto oddělení dojde 
k výraznému snížení docházkových vzdáleností a pravděpodobně to bude 
mít pozitivní vliv na rozsah využití MHD směřující do této oblasti. 

Pozitivní vliv samozřejmě nepřinesou jenom obě projektované trasy, 
ale také související stavby pro bydlení, rekreaci, zeleň. Všechny tyto změny 
transformují staré průmyslové objekty chátrajícího rázu na plnohodnotnou 
městskou čtvrť, která využije potenciál svojí polohy vůči centru města          
a poskytne jejich obyvatelům i návštěvníkům kvalitnější udržitelný život ve 
městě. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

NORMY: 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006) 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

(listopad 2007) 
- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních 

komunikací 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 

ZMÍNĚNÉ ZÁKONY  A VYHLÁŠKY 

- Zákon č. 361/2001 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
- Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích 
- Vyhláška 104/1997 Sb. v platném znění 
- Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
- Předpis č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb 
- výňatek z normy ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje 

tramvajových tratí 
- výňatek z normy ČSN 73 6405 - Projektování tramvajových tratí 
- výňatek z normy ČSN 28 0337 – Obrysy pro tramvajová vozidla 
- výňatek z normy ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí 
-  

POUŽITÁ LITRATURA 

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 133 Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích 
- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 

komunikacích 
- TP170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- přednášky doc. Ing. Otty Pláška Ph.D. o tramvajových dráhách 
 

WWW STRÁNKY 

(1) Zbrojovka Brno – dceřiná společnost České zbrojovky Uherský Brod 
dostupné z: http://www.zbrojovka-brno.cz/cz/pages/341-historie-
zbrojovky-brno.aspx 

(2) Nabídka dopravního značení – dostupné z: http://www.dopravni-
znaceni.eu/znacky/svetelne-signaly/ 

(3) Katastr nemovitostí – dostupné z: 
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&
MarExtent=-990320.44597457629%20-1239836%20-
346646.55402542371%20-923033&MarWindowName=Marushka 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.4 v areálu Zbrojovky v Brně 

 

Průvodní zpráva 25 Autor: Bc. Ondřej Kvaček 
 

(4) Stránka o tramvajích – dostupné z: http://www.prazsketramvaje.cz 
(5) Dopravní informace – dostupné z: 

http://mapa.dopravniinfo.cz/default.aspx?LT=2&LTxt=Pardubick%C3
%BD%20kraj 

(6) Územní plán města Brna – dostupné z: http://www.brno.cz/sprava-
mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-
planovani-a-rozvoje/#c4460777 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Edef – deformační modul přetvárnosti 
VMO– Velký městský okruh 
DPmB– Dopravní podnik města Brno 
IAD – Individuální automobilová doprava 
MHD – městská hromadná doprava 
ÚPmB - Územní plán města Brna 
MZ – mechanicky zpevněná zemina 
ŠD – štěrkodrť 
DTM – digitální model terénu 
Q100 – hladina vody sahající do výšky stoleté vody 
Q20 – hladina vody sahající do výšky dvacetileté vody 
SSZ – světelné signalizační zařízení 
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