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ABSTRAKT  
 
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí v přednádražním prostoru Brno – hlavní nádraží. 
Prostor je významným přestupním uzlem v Brně a také díky sousedícímu vlakovému 
nádraží se zde vyskytují velké intenzity chodců. Tito pěší se v řešeném prostoru 
nekoordinovaně pohybují (zejména v oblasti křižovatky). Cílem práce je zlepšení kvality 
mobility chodců v tomto prostoru, zajistit bezbariérové přístupy zejména na zastávky 
městské hromadné dopravy, které dnes zajištěny nejsou a dále zredukování statické a 
tranzitní dopravy, která do tohoto prostoru nepatří. 
 
 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
 
Rekonstrukce intravilánu, dopravně zklidněný prostor, přestupní uzel, zastávky městské 
hromadné dopravy, nástupiště, vstupy do podchodu, přechod pro chodce, parkoviště. 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
This thesis deals with reconstruction in front of the main train station in Brno. The space is 
an important transfer terminal and there are hight intensity of pedestrians due to the fact 
the train station is next to this location. The pedestrians are chaotically moving in the 
examine space (especially in the location of crossway). The goals of the thesis are to 
improve the quality of mobility of pedestrians in this location, to ensure barrier – free 
access to public transport stops which are not ensured today and to reduce static and transit 
traffic that does not belong into this space. 
 
 

KEYWORDS 
 
Reconstruction of the urban area, traffic – calmed area, transfer terminal, public transport 
stops, platforms, entraces to the underpass, pedestrian crossing, car park. 
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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

NÁZEV STAVBY Zlepšení kvality mobility v přednádražním prostoru Brno – 
hlavní nádraží 

MÍSTO STAVBY Brno – střed 

KRAJ Jihomoravský 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Brno – město 

DRUH STAVBY Rekonstrukce 

 

1.2 Objednatel 

ADRESA OBJEDNATELE:  VUT Brno – Fakulta stavební 

     Veveří 331/95 

     602 00 Brno 

 

1.3 Zpracovatel 

ADRESA ZPRACOVATELE: Veronika Ištvánková 

     Záhumenice 922 

     696 17 Dolní Bojanovice 

 

1.4 Seznam příloh diplomové práce 

Složka A – textová část: 

01 Průvodní zpráva 

08 Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů 

 - součást průvodní zprávy 

 

Složka B – výkresová část: 

02 Výsledky dopravních průzkumů    1:500 

03 a Situace stávajícího stavu     1:500 

03 b Problémový výkres      1:500 

04 Situace navrhovaného stavu     1:500 

05 a Podélný profil ulice Nádražní směr viadukt   1:1000/100 

05 b Podélný profil ulice Nádražní směr ulice Benešova  1:1000/100 

06 a Charakteristický příčný řez 1-1´    1:50 
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06 b Charakteristický příčný řez 2-2´    1:50 

06 c Charakteristický příčný řez 3-3´    1:50 

07 Situace svislého a vodorovného dopravního značení 1:500 

 

Složka C – koncepty: 

09 Koncepty 

 

 

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 

Nevyhovující a zanedbaný stav přednádražního prostoru železničního nádraží v 
Brně je všeobecně znám. Hlavní příčinou je nechuť, spíše zákaz věnovat tomuto prostoru 
jakékoliv finanční prostředky na údržbu a modernizaci, neboť se stále mluví o novém 
nádraží v odsunuté poloze jižně od centra Brna. Dnes se ukazuje, že nové železniční 
nádraží a jeho náročné napojení na tramvajovou síť města Brna hned tak nebude, a proto je 
nezbytně nutné přistoupit ke komplexní rekonstrukci celého prostoru přednádraží a 
odstranit tak co nejdříve tuto černou tečku města Brna. 

 

2.1 Cíle práce 

Diplomová práce řeší celkovou rekonstrukci přednádražního prostoru v Brně. Nově 
navrhovaný stav je omezen stávajícími polohami vstupů do podchodu a podle zásad pro 
vypracování diplomové práce také geometrickou polohou kolejí, se kterými v práci nelze 
hýbat. (Po domluvě je ale nejjižnější kolej (kolej číslo 4) v práci odsunuta.) 

Problémem přednádražního prostoru je nekoordinované přecházení chodců mimo 
přechody pro chodce hlavně v oblasti křižovatky. Cílem práce tedy je zlegalizování 
přecházení chodců – návrh přechodu pro chodce vedoucího od hlavního vchodu nádražní 
budovy ČD k obchodnímu centru Letmo a také zlepšení bezbariérového přístupu 
k zastávkám MHD.  

Další cíle práce jsou vyřešení tranzitu automobilů odbočujících vlevo z ulice 
Nádražní do ulice Benešova, které do tohoto prostoru nepatří (znepříjemňují pobyt pěších a 
také průjezd MHD) a odstranění dlouhodobého parkování v ulici Nádražní v severní části 
řešeného prostoru. 

 

 

3. STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Řešená lokalita se nachází v městské části Brno – střed, ulice Nádražní a ulice 
Benešova.  

Práce řeší prostor od fasády k fasádě. Na západní straně řešený prostor začíná za 
křižovatkou ulic Masarykova a Nádražní, na východní straně prostor končí v ulici 
Benešova za přechodem pro chodce, který vede od ostrůvku se zastávkou pro autobusy a 
trolejbusy na protější stranu ulice Benešova (ke schodišti stoupajícímu do ulice Josefské). 
Z jižní strany je prostor ohraničen nástupní hranou zastávky autobusů a trolejbusů. 
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1 Výchozí podklady 

- digitální mapový podklad katastrálního území, 

- digitální podklad polohopisného a výškopisného zaměření, 

- technická studie Revitalizace podchodu pod hlavním nádražím (objednatel: 
Statutární město Brno, zhotovitel: RGB STUDIO s.r.o.), 

- geologický průzkum nebyl proveden, pro vyšší stupeň dokumentace by bylo 
potřeba provést podrobnější průzkum. Podle geologické mapy České republiky by 
se v zájmovém území měl nacházet kamenitý až hlinito-kamenitý sediment místy 
s písčito-hlinitým až hlinito-písčitým sedimentem. V návrhu je uvažováno s typem 
podloží PII (návrhový modul podloží 80 MPa, minimální modul přetvárnosti 60 
MPa a namrzavost podloží – mírně namrzavé až  namrzavé viz TP 170 Navrhování 
vozovek pozemních komunikací). Po podrobnějším geologickém průzkumu je třeba 
případně upravit navržené konstrukční vrstvy dle daného podloží. 

 

4.2 Dopravně inženýrské údaje 

V rámci práce bylo provedeno ruční sčítání dopravy dne 21. 6. 2013 (pátek) v době 
od 7:00 do 8:30 hodin a od 15:00 do 16:30 hodin a také sčítání chodců pohybujících se 
v oblasti křižovatky a na stávajícím přechodu pro chodce situovaném na západní straně 
řešeného prostoru v ulici Nádražní. Zjištěné hodnoty byly zpracovány v příloze 02 
Výsledky dopravních průzkumů.  

V oblasti křižovatky byla zjištěna intenzita kolem 1200 chodců za hodinu. V ranní 
špičce (od 7:00 do 8:00 hodin) se zhruba dvě třetiny chodců pohybovaly směrem ven 
z nádražní budovy a v odpolední špičce (od 15:00 do 16:00 hodin) byly pohyby obrácené, 
tedy zhruba dvě třetiny chodců mířily dovnitř nádražní budovy. 

Na stávajícím přechodu pro chodce situovaném na západní straně řešeného prostoru 
byla zjištěna intenzita chodců cca 12000 chodců za hodinu. Lze očekávat, že nově 
navrženým přechodem vedoucím od hlavního vstupu nádražní budovy k obchodnímu 
centru Letmo tato intenzita částečně klesne. 

Dále bylo dopravním průzkumem zjištěno, že levého odbočení z ulice Nádražní do 
ulice Benešova využívá převážně tranzitní doprava, která je v řešeném prostoru nežádoucí. 

Intenzity tramvají byly zjištěny z platných jízdních řádů a zpracovány také v příloze 
02 Výsledky dopravních průzkumů. 

 

 

5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

Území se nachází ve městě Brno – městské části Brno – střed. Nadmořská výška 
řešeného prostoru se pohybuje v rozmezí 207 – 214 m. n. m. V podélném profilu ulice 
Nádražní směrem k viaduktu klesá ve sklonu 1,8 % a dál ve sklonu 4,7 %. Na severní 
straně řešeného prostoru ulice Nádražní směrem do ulice Benešova klesá ve sklonu 2,3 % a 
zhruba od místa křižovatky ulice Benešova stoupá ve sklonu 1,5 %. 
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Stávající stav je nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci. Přednádražní prostor je 
významným dopravním a přestupním uzlem s velkými intenzitami městské hromadné 
dopravy. Jde o dopravně zklidněný prostor a také díky sousedícímu vlakovému nádraží je 
zde velká koncentrace pěších. Charakteristickým znakem tohoto prostoru je “přeplněnost” 
a bariéry. Setkáme se zde s davy lidí, městskou hromadnou dopravou, s osobními 
automobily projíždějícími a se statickou dopravou, s rozměrnými autobusy společnosti 
Student Agency i s poštovními vozy. 

V ulici Nádražní jsou tři nástupní ostrůvky se čtyřmi nástupními hranami pro 
tramvajové linky a linky noční autobusové dopravy. V ulici Benešova je zastávka autobusů 
a trolejbusů. Na všechna nástupiště vedou výstupy z podchodu (schodiště, rampa) a další 
schodiště s eskalátorem se nachází u nádražní budovy. 

V řešené lokalitě se nenachází ložiska nerostů ani zde není prováděna hornická 
činnost. Geologický průzkum nebyl proveden. 

V řešené lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů ani chráněná 
území. 

 

 

6. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÉ VARIANTY 

Vozovka: 

Hranice vozovky jsou dány kamennými obrubníky o rozměrech 250 x 250 mm, 
ukládanými do lože z prostého betonu C 25/30 XF2 tloušťky 100 mm. Výškový schod 
obruby mezi vozovkou a chodníkem je 120 mm, v místech přechodů pro chodce v ulici 
Nádražní je podstupnice snížena na 0 mm, v ulici Benešova je výškový schod obruby 
v místě přechodu 20 mm. V místech snížených podstupnic je použitý kamenný obrubník o 
rozměrech 250 x 200 mm. 

Komunikace v ulici Nádražní v severní části řešeného prostoru je navržena v jedné 
úrovni s přilehlým chodníkem a nástupištěm, tudíž je bez výškového schodu. 

 

Komunikace pro pěší: 

Komunikace pro pěší jsou navrženy v celém zájmovém úseku podél stávající 
zástavby a na ostrůvku v křižovatce u trolejbusové a autobusové zastávky. Trasy chodníků 
pro pěší ve většině kopírují stávající polohu chodníků. Jejich šířka je značně proměnná, 
splňuje však požadavky na minimální šířku pruhů pro chodce (šířka neklesne pod 1500 
mm). 

 

Tramvajová trať: 

V návrhu zůstává obnovené kolejiště ve stávajícím geometrickém uspořádání dle 
zásad pro řešení diplomové práce (od toho se odvíjí celý návrh řešeného prostoru). 
Vzhledem k tomu, že v navržené situaci je zakázáno levé odbočení z ulice Nádražní do 
ulice Benešova a autobusy společnosti Student Agency touto trasou jezdí na autobusové 
nádraží naproti hotelu Grand, je v situaci po domluvě nejjižnější kolej (kolej číslo 4) 
odsunuta o 0,50 m jižním směrem a autobusům Student Agency bude povolen průjezd po 
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této koleji. V zastávce tedy vzniká osová vzdálenost kolejí 4,00 m místo původní osové 
vzdálenosti 3,50 m. 

 

6.1 Směrové řešení a výškové řešení tras, šířkové uspořádání  

Dopravně-technické řešení navrhovaných komunikací bylo navrženo na základě 
stávajícího stavu. 

 

6.1.1 Směrové řešení 

Ulice Nádražní směr viadukt: 

Ulice Nádražní v jižní části řešeného prostoru vedoucí směrem k viaduktu je řešena 
v délce 138,05 m. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou komunikaci. 

Komunikace začíná těsně před přechodem pro chodce na západní straně prostoru 
navázáním na stávající stav přímým úsekem v délce 72,26 m, následují dva protisměrné 
přechodnicové oblouky bez mezipřímé – nejdříve levostranný (délka 30,10 m) a za ním 
pravostranný oblouk (délka 33,00 m). Úsek kočí přímou v délce 2,69 m a navazuje na 
stávající stav. 

 

Přehled směrového řešení: 

označení staničení [km]  směrový prvek  délka [m] 

ZÚ 0,000 00   přímá    72,26  

TP 0,072 26   A = 22,89   20,00 

PP 0,092 26   A = 16,27   10,10 

PP 0,102 36   A = 16,27   10,00 

PP 0,112 36   A = 26,46   23,00 

PT 0,135 36   přímá    2,69   

KÚ 0,138 05 

 

Ulice Nádražní směr ulice Benešova: 

Ulice Nádražní v severní části řešeného prostoru vedoucí do ulice Benešova je 
řešena v délce 171,99 m. Jedná se o jednopruhovou jednosměrnou komunikaci. 

Komunikace začíná navázáním na stávající stav přímým úsekem délky 81,94 m a 
následuje přechodnicový oblouk délky 40,00 m. Úsek končí přímou v délce 50,05 m a 
navazuje na stávající stav. 

(Pozn.: Osa komunikace je staničena proti směru jízdy vozidel z důvodu zachování 
stejného směru staničení, jako je staničení osy komunikace v ulici Nádražní vedoucí 
směrem k viaduktu.) 
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Přehled směrového řešení: 

označení staničení [km]  směrový prvek  délka [m] 

ZÚ 0,000 00   přímá    81,94  

TP 0,081 94   A = 24,16   20,00 

PP 0,101 94   A = 24,16   20,00 

PT 0,121 94   přímá    50,05   

KÚ 0,171 99 

 

Kolej číslo 4: 

Nejjižnější kolej je v nově navrženém stavu odsunuta o 0,50 m jižním směrem pro 
umožnění průjezdu autobusů společnosti Student Agency. Navázání na stávající stav je 
pomocí kolejového S o poloměrech 1000 m a 200 m, následuje přímý úsek v zastávce o 
délce 93,26 m, dále levostranný oblouk o poloměru 50 m, přímá délky 16,59 m a 
pravostranný oblouk o poloměru 30 m. Kolej navazuje v km 0,177 646 výhybkou na další 
stávající kolej. 

 

Přehled směrového řešení: 

označení staničení [km]  směrový prvek  délka [m] 

ZÚ = TK 0,000 000   R = 1000   28,80 

KK 0,028 796   R = 200   10,79 

KT 0,039 583   přímá    93,26 

TK 0,132 843   R = 50    18,27 

KT 0,151 109   přímá    16,59 

TK 0,167 699   R = 30    9,95 

KT = KÚ 0,177 646 

 

6.1.2 Výškové řešení 

Ulice Nádražní směr viadukt: 

Niveleta navazuje na podélný sklon -1,16 % v ulici Nádražní v jižní části, a co 
nejlépe kopíruje stávající výškové řešení. Za vrcholovým obloukem o poloměru 4400 m 
niveleta klesá ve sklonu -1,77 %, následuje vrcholový oblouk o poloměru 900 m a za ním 
niveleta klesá ve sklonu -4,73 % směrem k viaduktu.   

 

Přehled výškového řešení: 

staničení [km]  výška [m] poloměr [m]  spád [%] délka [m] 

0,000 00  207,59     -1,16  18,15 

0,018 15  207,38  4400   -1,77  100,78 
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0,118 93  205,59  900   -4,73  19,12 

0,138 05  204,69 

 

Ulice Nádražní směr ulice Benešova: 

Niveleta v severní části ulice Nádražní navazuje na podélný sklon -1,65 %. Část 
nivelety vozovky je navržena ve stejné úrovni s přilehlým chodníkem pro pěší a 
s nástupištěm, vyvýšení vozovky je řešeno pomocí ramp délky 1,60 m se sklonem +7,50 % 
ve staničení km 0,011 50 a se sklonem -7,50 % ve staničení km 0,099 12. Sklon nivelety 
v tomto vyvýšeném úseku je -2,67 %. Za druhou rampou niveleta klesá ve sklonu -2,25 %, 
následuje údolnicový oblouk o poloměru 600 m a stoupání nivelety ve sklonu +1,52 %. Za 
vrcholovým obloukem o poloměru 1000 m niveleta klesá ve sklonu -0,52 % a niveleta 
navazuje na stávající stav. 

 

Přehled výškového řešení: 

staničení [km]  výška [m] poloměr [m]  spád [%] délka [m] 

0,000 00  208,49     -1,65  11,50 

0,011 50  208,30     +7,50  1,60 

0,013 10  208,42     -2,67  86,02 

0,099 12  206,13     -7,50  1,60 

0,100 72  206,01     -2,25  14,50 

0,115 22  205,68  600   +1,52  38,59 

0,153 81  206,27  1000   -0,52  18,18 

0,171 99  206,18 

 

6.1.3 Šířkové uspořádání 

Ulice Nádražní (přednádražní prostor): 

Chodník pro pěší    3,52 m – 10,97 m 

Jízdní pruh (severní)    3,25 m 

Severní nástupiště    7,55 m 

Tramvajový pás (severní)   6,20 m  

Osová vzdálenost kolejí (severní)  3,50 m   

Prostřední nástupiště    8,50 m 

Tramvajový pás (jižní)   6,70 m 

Osová vzdálenost kolejí (jižní)  4,00 m 

Jižní nástupiště    6,20 m 

Jízdní pruh (jižní)    3,25 m 

Ostrůvek     1,20 m 
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Parkoviště (placené)    7,75 m, 9,25 m 

Parkoviště K+R    2,25 m 

Chodník pro pěší    3,47 m – 12,80 m 

 

Ulice Nádražní před viaduktem: 

Jízdní pruh     3,50 m 

Tramvajový pás    8,55 m 

Osová vzdálenost kolejí   3,35 m 

Jízdní pruh     3,75 m 

Chodník pro pěší    3,90 m – 4,58 m 

 

Ulice Benešova: 

Chodník     4,19 m – 9,70 m 

Parkovací pás     4,30 m 

Jízdní pruh     3,25 m – 3,50 m 

Komunikace     3,50 m 

Ochranný ostrůvek    3,50 m 

Tramvajový pás    7,00 m 

Osová vzdálenost kolejí   3,00 m 

Zelený pruh     2,65 m – 7,19 m 

Rampa      3,58 m 

Chodník     4,00 m 

Nástupiště     4,00 m  

 

 Základní příčný sklon jízdních pruhů je jednostranný 2,5 %, tramvajová trať má 
příčný sklon střechovitý 2,0 %, v zastávkách je sklon tramvajové trati také střechovitý 
1,5 %. Chodníky a nástupiště mají příčný sklon 2,0 %.  

 

6.2 Konstrukce zpevněných ploch 

6.2.1 Konstrukce komunikací pojížděných s povrchem ze žulových kostek 

Konstrukce pojížděných komunikací v úseku před nádražní budovou ČD jsou 
navrženy z žulových kostek (včetně placeného parkoviště v ulici Nádražní, parkoviště K+R 
a parkoviště s šikmým řazením v ulici Benešova). K předělení parkovacích míst budou 
použity čedičové kostky (černá barva). 
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Rozsah staničení komunikací pojížděných s povrchem ze žulových kostek:  

ulice Nádražní – viadukt km 0,000 00 – 0,101 58 

ulice Nádražní – Benešova km 0,000 00 – 0,101 05. 

 

Konstrukce vozovky a parkovišť: 

Dlažba z žulové kostky (ČSN 736131-1) 160 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736126) 40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 150 mm 

CELKEM 500 mm 

 

Konstrukce tramvajové trati: 

Dlažba z žulové kostky (ČSN 736131-1) 160 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 

Betonová deska C30/37 XF4 250 mm 

Antivibrační rohož 30 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkopísek frakce 4/8 150 mm 

CELKEM 780 mm 

 

6.2.2 Konstrukce komunikací pojížděných s povrchem z kamenné dlažby 

V místech přechodů pro chodce v ulici Nádražní (přechod na západní straně 
řešeného prostoru a nově navržený přechod pro chodce vedoucí od výpravní budovy ČD) 
jsou povrchy vozovek a tramvajových tratí z kamenné dlažby. 

 

Konstrukce vozovky: 

Dlažba z přírodního kamene (ČSN 736131) 160 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736126) 40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 736126) 150 mm 
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Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 150 mm 

CELKEM 500 mm 

 

Konstrukce tramvajové trati: 

Dlažba z přírodního kamene (ČSN 736131) 160 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 

Betonová deska C30/37 XF4 250 mm 

Antivibrační rohož 30 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkopísek frakce 4/8 150 mm 

CELKEM 780 mm 

 

Konstrukce pojížděného chodníku: 

V ulici Nádražní v severní části řešeného prostoru je část chodníku navržena jako 
pojížděný chodník s možností najetí a přistavení vozidla pro účely zásobování stávajících 
objektů. 

Rozsah pojížděného chodníku vztaženého ke staničení osy ulice Nádražní směr 
ulice Benešova: km 0,322 10 – 0,787 30 (délka = 46,52 m). 

 

Dlažba z přírodního kamene (ČSN 736131) 80 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736126) 40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 150 mm 

CELKEM 420 mm 

 

6.2.3 Konstrukce komunikací pojížděných s povrchem z asfaltu 

Mimo přednádražní prostor je ulice Nádražní před viaduktem a ulice Benešova 
navržena s povrchem z asfaltu včetně tramvajových tratí. 
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Konstrukce vozovky: 

Asfaltový beton ACO 11+ (ČSN EN 13108-1) 40 mm 

Spojovací postřik 0,3 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 

Asfaltový beton ACL 16+ (ČSN EN 13708-1) 60 mm 

Spojovací postřik 0,7 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 

Asfaltový beton ACP 16+ (ČSN EN 13108-1) 50 mm 

Spojovací postřik 0,8 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 736126) 170 mm 

Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 150 mm 

CELKEM 470 mm 

 

Konstrukce tramvajové trati: 

Asfaltový beton ACO 11+ (ČSN EN 13108-1) 50 mm 

Spojovací postřik 0,3 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 

Asfaltový beton ACL 16+ (ČSN EN 13708-1) 50 mm 

Spojovací postřik 0,7 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 

Asfaltový beton ACP 22+ (ČSN EN 13108-1) 100 mm 

Betonová deska C30/37 XF4 250 mm 

Antivibrační rohož 30 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 150 mm 

Štěrkopísek frakce 4/8 150 mm 

CELKEM 780 mm 

 

6.2.4 Konstrukce komunikací nepojížděných s povrchem z kamenné dlažby 

Chodníky pro pěší a nástupiště v přednádražním prostoru v ulici Nádražní jsou 
navrženy s povrchem z kamenné dlažby. 

 

 



 

22 

 

Konstrukce chodníku a nástupišť: 

Dlažba z přírodního kamene (ČSN 736131) 60 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 

CELKEM 300 mm 

 

6.2.5 Konstrukce komunikací nepojížděných s povrchem z betonové dlažby 

Chodníky pro pěší v ulici Benešova a nástupiště trolejbusové a autobusové 
zastávky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. 

 

Konstrukce chodníku a nástupišť: 

Betonová dlažba vibrolisovaná - šedá (ČSN 736131-1) 60 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 

CELKEM 300 mm 

 

6.3 Křižovatky 

V řešeném prostoru se nachází jedna křižovatka. V nynější době je povoleno levé 
odbočení z jednopruhové jednosměrné ulice Nádražní do ulice Benešova. Dopravním 
průzkumem bylo prokázáno, že tohoto levého odbočení využívá zejména tranzitní doprava 
směřující na Malinovského náměstí. Tato doprava je ale v řešeném prostoru nežádoucí. 
Křižovatka je tedy upravena – levé odbočení je zde zakázáno použitou dopravní značkou 
s přikázaným směrem jízdy vpravo. 

Kromě přikázaného směru jízdy vpravo je v komunikaci vložena zvýšená tvarovka 
o rozměrech 220 x 240 mm se zaoblenou korunou (pro možnost přejezdu např. vozidla 
integrovaného záchranného systému) přesahující nad povrch komunikace o 90 mm. 
Tvarovka je osazena do lože z prostého betonu C 30/37 XF2. Zvýšená tvarovka je v situaci 
navržena v délce 21,0 m. 

Detail zvýšené tvarovky s rozměry je uveden v Příloze B: Zvýšená tvarovka. 

Stojí za zvážení, zda místo této tvarovky nepoužít nižší betonové svodidlo kvůli 
neukázněným řidičům, kteří by tuto tvarovku mohli přejíždět (alespoň dočasně, než si 
řidiči na přikázaný směr jízdy navyknou). Z estetického hlediska do prostoru ale určitě lépe 
zapadá navržená tvarovka.  
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6.4 Mostní objekty, tunelové objekty 

V práci nejsou řešeny mostní objekty ani tunelové objekty. 

 

6.5 Vstupy do podchodu, zastřešení vstupů do podchodu 

6.5.1 Vstupy do podchodu 

Pěší vazba mezi nově navrženým přechodem v ulici Nádražní, který spojuje hlavní 
vstup nádražní budovy ČD a vstup do obchodního centra Letmo, je řešena úpravou šířky 
schodišť. Schodiště na nejjižnějším nástupišti je zúženo na straně vozovky (tak, aby pěší 
procházeli kolem schodiště na straně vozovky a ne na straně kolejiště). Nová šířka 
schodiště je 3,35 m. Schodiště na prostředním nástupišti je zúženo z obou stran na šířku 
4,50 m, schodiště na severním nástupišti je rozšířeno na 4,50 m (severní nástupiště bylo 
v návrhu rozšířeno, takže zde vznikl prostor pro toto rozšíření schodiště i pro procházení 
chodců kolem vozovky). 

Při rekonstrukci schodišť stojí za zvážení umístění eskalátorů do prostoru schodišť 
na prostředním a severním nástupišti (šířka 4,50 m to dovoluje). Ve značné míře to přispěje 
k usnadnění a zlepšení bezbariérového přístupu z podchodu na jednotlivá nástupiště. Na 
jižní nástupiště se hendikepovaná osoba snadno dostane z prostředního nástupiště anebo 
pomocí výtahu navrženého v prostoru haly nádražní budovy. V návrhu je uvažováno 
s šířkou eskalátoru 1,00 m a šířkou schodiště 2,80 m na prostředním i severním nástupišti. 

Jižní vstup do podchodu (schodiště s eskalátorem) u budovy hlavního nádraží je 
ponechán ve stávající šířce. Je zde ale odstraněna stávající směnárna a prodejna 
s alkoholem, která s tímto vstupem do podchodu sousedí. V uvolněném prostoru jsou 
navržena parkovací místa K+R. 

Schodiště u trolejbusové a autobusové zastávky je zrušeno (při dopravním 
průzkumu bylo vypozorováno, že je minimálně využíváno) a místo tohoto schodiště je zde 
navržen chodník pro pěší v šířce 4,00 m vedoucí na trolejbusovou zastávku. Přístup 
z podchodu na zastávku je zajištěn už jenom rampou. Zeď této rampy je v místě, kde je 
rampa ve stejné výškové úrovni s chodníkem otevřena na šířku 4,00 m. Tím je na zastávku 
zajištěn bezbariérový přístup. (Pro přesnou lokalizaci místa vycházení z rampy na zastávku 
je třeba rampu výškově zaměřit.) Rampu bude třeba upravit, aby byl navázán východ 
z rampy na zastávku (např. vložením mezipodesty nebo zborcenou plochou) – není řešeno 
v tomto projektu. 

Na stávajícím přechodu pro chodce v ulici Nádražní před viaduktem (vedoucím 
z chodníku pro pěší v ulici Nádražní přes komunikaci k trolejbusové zastávce) dost často 
zastavuje náhradní autobusová přeprava ČD, proto je tento přechod pro chodce v návrhu 
přesunut ze stávající polohy západním směrem a je tak zajištěna vazba na nově navržený 
chodník vedoucí k trolejbusové zastávce. 

 

6.5.2 Zastřešení vstupů do podchodu 

Co se týká zastřešení vstupů do podchodu, byla zpracována technická studie 
v rámci Revitalizace podchodu pod hlavním nádražím. Studie byla zpracována v květnu 
roku 2013, objednatelem této studie je Statutární město Brno, zpracovatelem je RGB 
STUDIO s.r.o. Tvar zastřešení je převzat do této práce a je patrný z obrázků v Příloze A: 
Zastřešení vstupů do podchodu. Zastřešení je navrženo z obloukových eloxovaných 
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hliníkových profilů, které mají prosklenou výplň. Tvar zastřešení nejenom mnohem lépe 
vypadá, ale také příznivě ovlivňuje rozhledy řidičů. (Rozhledy jsou zajištěny a významně 
zlepšeny také zúžením schodišť.) 

 

6.6 Obslužná zařízení 

6.6.1 Zastávky linkové osobní dopravy 

Součástí návrhu jsou 4 tramvajové zastávky v ulici Nádražní (3 nástupní ostrůvky), 
a trolejbusová a autobusová zastávka na ostrůvku umístěném v křižovatce. 

Tramvajové zastávky mají délku nástupní hrany 61,0 m a výšku nástupní hrany 20 
mm tvořenou bezbariérovým obrubníkem (tzv. kasselským obrubníkem) o rozměrech 400 
x 370 mm ukládaným do lože z prostého betonu C 45/55 XF4 tloušťky 150 mm. Šířka 
nejjižnějšího nástupiště je 6,20 m, prostřední obousměrné nástupiště má šířku 8,50 m a 
severní nástupiště je šířky 7,55 m. 

Na nástupištích jsou umístěny přístřešky pro cestující (na každém nástupišti dva 
přístřešky). Na severním a jižním nástupišti mají přístřešky půdorysné rozměry 9,00 x 1,80 
m, na prostředním nástupišti jsou přístřešky oboustranné s půdorysnými rozměry 9,00 x 
2,80 m. 

Trolejbusová a autobusová zastávka má navrženou délku nástupní hrany 25,0 m a 
výšku nástupní hrany 20 mm tvořenou bezbariérovým obrubníkem o rozměrech 400 x 370 
mm ukládaným do lože z prostého betonu C 45/55 XF4 tloušťky 150 mm. Šířka nástupiště 
je 4,00 m. 

 

6.6.2 Parkoviště 

V ulici Nádražní v jižní části řešeného prostoru je navrženo parkoviště P+R 
s podélným řazením – celkem 4 parkovací místa. Šířka parkovacích míst je 2,25 m, délka 
5,75 m a délka krajních míst 6,75 m. 

Další parkovací místa jsou navržena na stávajících místech. Jedná se o placené 
parkoviště s podélným řazením v ulici Nádražní – celkem 7 parkovacích míst z toho 1 pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Šířka parkovacích míst je 2,00 m, délky 
jsou 5,25 m, 5,75 m a 6,75 m. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace má šířku 3,50 m a délku 7,00 m. V ulici Benešova jsou navržena šikmá parkovací 
stání – celkem 9 parkovacích míst z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Základní šířky stání jsou 3,55 m (skutečná šířka stání je 2,50 m), krajní stání má 
základní šířku 3,80 m (rozšíření o 0,25 m o bezpečnostní odstup). Základní šířka stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je 5,00 m. Délka stání je 4,50 m, převis 
vozidla nad přilehlý chodník je uvažován 0,50 m. Výška obrubníku v místě parkoviště je 
100 mm. 

Parkovací místa jsou navržena v souladu s normou ČSN 73 6056 Odstavné a 
parkovací plochy silničních vozidel.  

 

6.7 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací 

V rámci návrhu nebudou provedeny přeložky pozemních komunikací. 
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6.8 Podmiňující předpoklady 

6.8.1 Rozsáhlé přeložky dopravní a technické infrastruktury 

Předmětem diplomové práce nebylo řešení inženýrských sítí. Před zpracováním 
dalšího stupně dokumentace je třeba oslovit všechny správce inženýrských sítí a vyžádat 
od nich příslušné podklady. 

(Předmětem práce nebylo ani řešení městského mobiliáře.) 

 

6.8.2 Demolice velkého rozsahu 

Viz 9.1 Bourací práce (demolice). 

 

6.9 Bilance základních výměr 

Celková bilance zpevněných ploch, zemních prací atd. je součástí přílohy 08 Hrubý 
výkaz výměr s propočtem finančních nákladů. 

 

6.10 Zábory půdy 

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího stavu v intravilánu, kde nedojde k záborům 
půdy. 

 

6.11 ŽP, příroda a krajina 

V případě realizace bude mít stavba vliv na životní prostředí jak v průběhu její 
realizace (prašnost, hluk, vibrace), tak i po jejím dokončení. Některé ze stavebních 
materiálů mají charakter nebezpečného odpadu (asfalt). Likvidace odpadu v průběhu 
provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, nebezpečný odpad bude 
likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou 
zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. V průběhu provádění stavby přijme 
zhotovitel stavby všechna opatření, která sníží negativní vliv na životní prostředí (omezení 
prašnosti kropením, přerušením prací v době nočního klidu, omezení provozu strojů na 
nezbytně nutnou dobu atd.). 

 

6.12 Průzkumy 

Před zhotovením projektu byl proveden dopravně inženýrský průzkum intenzit 
automobilů, tramvají a chodců. Výsledky byly zpracovány v příloze 02 Výsledky 
dopravních průzkumů. 

 

6.13 Náklady 

Odhad stavebních nákladů je součástí přílohy 08 Hrubý výkaz výměr s propočtem 
finančních nákladů. 
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7. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

7.1 Povrchové odvodnění 

Komunikace jsou navrženy v silničních obrubách, odvodnění je tedy realizováno 
pomocí příčných a podélných sklonů komunikace do uličních vpustí a dále do stávající 
dešťové kanalizace. 

Rozmístění uličních vpustí je dle navrženého průběhu nivelety, dle požadavků 
příslušných norem na odvodnění plochy max. 350 m2 jednou uliční vpustí a maximální 
vzdáleností vpustí 50 m.  

Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání nečistot a budou zaústěny do 
dešťové kanalizace. Pro další stupeň dokumentace by bylo potřeba obstarat podklady od 
správce a navrhnout přípojky od nově navržených vpustí ke stávající kanalizační síti a 
případně i úpravu sítě. 

Před schodišti do podchodu jsou navrženy pásové vpusti s mříží. Jedná se o 
schodiště na třech nástupištích a u jižního vstupu do podchodu v ulici Nádražní. 

 

7.2 Podpovrchové odvodnění 

Podpovrchové odvodnění je zajištěno příčným sklonem zemní pláně min. 3% a 
pomocí trativodů, které budou zaústěny do drenážních šachet. 

 

 

8. NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNA ČENÍ 

Součástí diplomové práce je návrh dopravního značení. Jedná se o dopravní značení 
svislé a vodorovné. Situace s návrhem dopravního značení je patrná z přílohy 07 Situace 
svislého a vodorovného dopravního značení. 

 

8.1 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovným dopravním značením V2b (3/1,5/0,125) je oddělen provoz 
automobilové dopravy od tramvajového tělesa v ulici Benešova, v ulici Nádražní před 
viaduktem a v ulici Nádražní na západní straně při vjezdu do přednádražního prostoru, 
vodorovným značením V10d (0,5/0,5/0,25) je oddělen parkovací pás se šikmým řazením 
v ulici Benešova od jízdního pruhu. Parkovací místo vyhrazené pro hendikepované osoby 
je vyznačeno vodorovným dopravním značením V10f – Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou. Před ochranným 
ostrůvkem v ulici Benešova jsou použity šikmé rovnoběžné čáry V13a a pro přechody pro 
chodce je použito dopravní značení V7. Tam, kde přechod pro chodce vede přes 
tramvajové těleso, je použito vodorovné dopravní značení ! POZOR TRAM ! upozorňující 
chodce, že nemají přednost před tramvají. 
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8.2 Svislé dopravní značení 

Skupina značek zákazových: 

V severní části v ulici Nádražní na západní straně a na výjezdu z trolejbusové 
zastávky je použita značka B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel. Při vjezdu do přednádražního 
prostoru v ulici Nádražní je z obou stran použita značka B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 
30 km / h. Za nově navrženým přechodem v severní a jižní části ulice Nádražní je použita 
značka B28 – Zákaz zastavení a v ulici Nádražní před viaduktem značka B29 – Zákaz stání. 

 

Skupina značek příkazových: 

Značka C2b – Přikázaný směr jízdy vpravo je použita při vjezdu do ulice Nádražní 
z ulice Benešova a v jižní části ulice Nádražní za nově navrženým přechodem. Na 
ochranném ostrůvku v ulici Benešova je použita značka C4a – Přikázaný směr objíždění 
vpravo. 

 

Skupina značek provozních: 

Všechny přechody pro chodce jsou označeny dopravní značkou IP6 – Přechod pro 
chodce a nájezdová a sjezdová rampa ve vozovce v severní části ulice Nádražní je 
označena značkou IP2 – Zpomalovací práh. U parkoviště v ulici Nádražní je osazena 
značka IP13c – Parkoviště s parkovacím automatem, parkoviště K + R je osazeno značkou 
IP11a – Parkoviště s dodatkovou tabulkou E12 – Povolená doba stání 5 minut. V ulici 
Benešova je parkoviště osazeno značkou IP11b – Parkovací stání šikmé. 

 

Jiné: 

Tramvajové a trolejbusové zastávky jsou osazeny značkou IJ4a – Označník 
zastávky, zastávka náhradní autobusové přepravy ČD je také osazena značkou IJ4a – 
Označník zastávky a k ní je doplněna dodatková tabulka E12 – Manipulační zastávka – 
zastávka náhradní přepravy ČD. 

 

 

9. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

9.1 Bourací práce (demolice) 

Bourací práce v řešené lokalitě se budou týkat odstranění stávající konstrukce 
vozovky, tramvajového tělesa, nástupišť a chodníků. 

Bude odstraněno schodiště do podchodu u zastávky autobusů a trolejbusů. Opěrná 
zeď rampy bude v místě, kde je rampa a nástupiště ve stejné výškové úrovni vybourána na 
šířku 4,0 m. Dále bude provedena úprava šířek schodišť v ulici Nádražní a odstranění 
zastřešení všech vstupů do podchodu. 

U jižního vstupu do podchodu bude odstraněna směnárna a prodejna s alkoholem 
(šířka cca 3,0 m), která se vstupem do podchodu sousedí. 
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9.2 Kácení zeleně a jejich případná náhrada 

Pro přípravu území bude potřeba v některých místech odstranění vzrostlého porostu 
(5 ks stromů v ulici Nádražní a křoviny v ulici Benešova). Jako náhrada budou v ulici 
Nádražní podél komunikace vysazeny nové stromy – celkem 25 kusů. Stromy budou 
vysazeny ve vzdálenostech 8,0 m. 

 

9.3 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem v místech dle 
situace navrhovaného stavu (Příloha 04: Situace navrhovaného stavu). 

 

 

10. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

Stavba svým charakterem není stavbou výrobního charakteru ani nemá zvýšené 
potřeby na dodávky energií, nepředpokládají se značné požadavky na dodávky jakýchkoliv 
energií. Objekty napájené elektrickou energií budou elektronické informační panely 
umístěné na všech nástupištích (4 elektronické informační panely na tramvajových 
zastávkách v ulici Nádražní a 1 elektronický informační panel na trolejbusové a 
autobusové zastávce) a veřejné osvětlení, které bude napojeno na stávající síť veřejného 
osvětlení, pro které je nutné v dalším stupni dokumentace obstarat podklad. 

Dále je doporučeno umístit elektronické informační panely s odjezdy MHD také do 
podchodu, aby cestující, který chce MHD použít, měl informaci o tom, kolik má času do 
odjezdu a případně na které nástupiště se z podchodu vydat. 

 

 

11. ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Ustanovení o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou respektována. Pro bezpečnost 
užívání zejména komunikací je nutné dodržovat platné předpisy (pravidla) pro provoz na 
pozemních komunikacích. Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110 
- změny Z1 jsou respektovány (požadavky na úpravu přechodu pro chodce, šířka, příčný a 
podélný sklon chodníku).  

Požadavek na minimální šířku chodníku 1500 mm je dodržen, příčný sklon 
chodníku je 2%, podélný sklon nepřekračuje maximální povolený sklon 8,33%. Vždy je 
zajištěn minimální průchozí prostor chodníku v šířce 900 mm.  

U přechodu pro chodce jsou sníženy podstupnice silničních obrubníků na 
maximální výšku 20 mm (u přechodů pro chodce v ulici Nádražní je výška podstupnice 0 
mm), jsou opatřeny varovným pásem šířky 400 mm po celé délce snížené hrany obrubníku, 
dále signálním pásem šířky 800 mm a minimální délky 1500 mm. U přechodů pro chodce, 
které křižují tramvajovou dráhu, je signální pás odsazen od varovného pásu o 500 mm. 
Signální pás vždy navazuje na vodící linii, která je převážně tvořena průčelím budov nebo 
chodníkovým obrubníkem s výškou podstupnice 60 mm. 
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V místech vyhrazených parkovacích stání pro vozidlo přepravující osobu těžce 
postiženou nebo těžce pohybově postiženou je snížen obrubník na výšku 0 mm a takto 
snížená podstupnice je opatřena varovným pásem šířky 400 mm. 

Hmatné, signální a varovné pásy jsou tvořeny dlažbou s hmatovými prvky 
(hmatovou úpravou pro nevidomé), na nástupních hranách je použita dlažba kontrastní 
barvy v šířce 300 mm (bez hmatové úpravy pro nevidomé). 

Oproti stávajícímu stavu je v nově navržené situaci zajištěn bezbariérový přístup na 
všechna nástupiště i do podchodu. V budově vlakového nádraží ČD je nově navržen výtah 
o rozměrech 2,5 x 2,0 m pro tělesně postižené osoby a pro rodiče s kočárky. 

 

 

12. 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. 601/2006 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 

§ 72 Obsluha 

§ 73 Provozní podmínky strojů 
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§ 75 Zakázané činnosti 

§ 92 Práce související se stavební činností - manipulace 

§ 99 Svařování. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 01. 2014    Vypracoval: Veronika Ištvánková 
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POUŽITÉ INFORMA ČNÍ 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 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6425-1 – Zastávky 

 

Vyhlášky 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 

Technické podmínky 

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé vydání) 

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 

R Poloměr 

A Parametr přechodnice 

ČD České dráhy 

P Podloží 

ZÚ Začátek úseku 

KÚ Konec úseku 

TP Tečna – přechodnice 

PT Přechodnice – tečna 

PP Přechodnice – přechodnice 

TK Tečna – kružnice 

KT Kružnice – tečna 

KK Kružnice – kružnice 

MHD Městská hromadná doprava 
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PŘÍLOHY PR ŮVODNÍ ZPRÁVY 
 
PŘÍLOHA A: ZAST ŘEŠENÍ VSTUPŮ DO PODCHODU 

 

Obr. 1: Zastřešení vstupů do podchodu [1] 

 

 

Obr. 2: Zastřešení vstupů do podchodu (vizualizace) [1] 
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PŘÍLOHA B: ZVÝŠENÁ TVAROVKA 

 

 

 

Obr. 3: Zvýšená tvarovka [2] 
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PŘÍLOHA C: FOTODOKUMENTACE 

 

 

Obr. 4: Přecházení chodců mimo přechod pro chodce 

 

 

Obr. 5: Nekoordinované přecházení chodců 



 

37 

 

 

Obr. 6: Pohled ve směru nově navrhovaného přechodu pro chodce 

 

 

Obr. 7: Přístup na autobusovou a trolejbusovou zastávku rampou 
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Obr. 8: Jižní vstup do podchodu se směnárnou a prodejnou alkoholu 

 

 

Obr. 9: Dlouhodobé parkování v ulici Nádražní 
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Obr. 10: Přeplněnost přednádražního prostoru 
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PŘÍLOHA 08: HRUBÝ VÝKAZ VÝM ĚR S PROPOČTEM FINAN ČNÍCH 
NÁKLAD Ů 

    Přípravné práce množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Kácení stromů kmen do 0,5 m s odstraněním pařezů 5 ks 1 550 7 750 

Odstranění křovin 60 m
2
 38 2 280 

Odstranění krytu voz. a chod. s asf. poj. vč. podkladu 2 074 m
3
 530 1 099 479 

Odstranění krytu vozovek z panelů včetně podkladu 1 383 m
3
 387 535 053 

Odstranění krytu voz. a chod. z dl. vč. podkladu 609 m
3
 492 299 458 

Celkem 
  

1 944 020 Kč 

     Nový povrch - vozovka množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Dlážděné kryty z velkých žul. kostek do lože z kam. 1 034 m
2
 1 290 1 333 757 

Dlážděné kryty z kamenné dlažby do lože z kam. 202 m
2
 2 210 447 370 

Asfaltový beton 117 m
3
 3 400 397 739 

Spojovací postřik z modifik. asfaltu do 1,0 kg/m
2
 2 340 m

2
 15 35 095 

Vozovkové vrstvy z mech. zpev. kam. do tl. 150 mm 1 034 m
2
 149 154 054 

Vozovkové vrstvy z mech. zpev. kam. do tl. 200 mm 780 m
2
 192 149 737 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti do tl. 150 mm 2 016 m
2
 102 205 655 

Obruby z betonových krajníků 192 m 217 41 599 

Celkem 
  

2 765 006 Kč 

     Nový povrch - tramvajová trať množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Kolej na tramvajových panelech 816 m 11 400 9 299 664 

Dlážděné kryty z velkých žul. kostek do lože z kam. 1 086 m
2
 1 290 1 400 334 

Dlážděné kryty z kamenné dlažby do lože z kam. 248 m
2
 2 210 547 130 

Asfaltový beton 157 m
3
 3 400 533 550 

Spojovací postřik z modifik. asfaltu do 1,0 kg/m
2
 1 962 m

2
 15 29 424 

Antivibrační rohož 2 560 m
2
 400 1 023 920 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti do tl. 150 mm 2 315 m
2
 102 236 130 

Vozovkové vrstvy ze štěrkopísku do tl. 150 mm 2 315 m
2
 83 192 145 

Celkem 
  

13 262 296 Kč 

     Nový povrch - chodníky a nástupiště množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Dlážděné kryty z kamenné dlažby do lože z kam. 3 333 m
2
 2 210 7 365 488 

Kryty z bet. dl. se zámkem tl. 60 mm do lože z kam. 1 048 m
2
 408 427 547 

Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti do tl. 200 mm 4 381 m
2
 133 582 673 

Obrubník - bezbariérový 275 m 1 870 514 250 

Betonové obruby z betonových obrubíků 24 m 219 5 151 

Chodníkové obruby z kamenných obrubníků 924 m 1 730 1 597 757 

Celkem 
  

10 492 866 Kč 
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    Odvodnění množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Trativody kompl. z trub z plas. Hmot DN do 100 mm  786 m 389 305 808 

Pásová vpusť 25 m 1 270 32 220 

Vpusť kanalizační uliční kompletní monolit beton 19 ks 7 690 146 110 

Celkem 
  

484 138 Kč 

     Dopravní značení množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Dopr. zn. zákl. velikosti ocelové - dodávka a montáž 29 ks 2 360 68 440 

Vod. dop. zn. barvou hladké - dodávka a pokládka 295 m
2
 110 32 480 

Vodorovné dopravní značení - písmena 132 ks 682 90 024 

Celkem 
  

190 944 Kč 

     Ostatní množství m. j. j. c. [Kč] celkem [Kč] 

Zábradlí z dílců kovových s nátěrem 2 919 kg 60 175 140 

Zastřešení schodišťových vstupů 4 ks 2 400 000 9 600 000 

Výtah 1 ks 1 780 000 1 780 000 

Přístřešky pro cestující 6 ks 67 450 404 700 

Sloupy veřejného osvětlení ocelové 14 ks 30 800 431 200 

Vysazení stromů obvod kmene do 12 cm 25 ks 1 040 26 000 

Ochranná zemní mříž pro stromy 25 ks 13 144 328 600 

Celkem 
  

12 745 640 Kč 

     CELKOVÁ CENA     41 884 910 Kč 

      

 

Pozn.: Jednotkové ceny jsou převzaty z tabulek OTSKP-SPK – expertní ceny 2012 
(www.rsd.cz) nebo ze stránek výrobců (pokud nebyly uvedeny v tabulkách). 

 Celková cena je bez úpravy šířky schodišť, úpravy rampy, demolice schodiště u 
trolejbusové zastávky a zvýšené tvarovky, kde cena nebyla zjištěna. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce „Zlepšení kvality mobility v přednádražním prostoru Brno – 
hlavní nádraží” byla zpracována v souladu s platnými vyhláškami, normami a 
předpisy. Zásady pro vypracování diplomové práce jsou splněny. 

Dle zásad pro vypracování je navržen úrovňový přechod pro chodce šířky 7,00 
m spojující hlavní vchod do nádražní budovy ČD a předprostor nově 
rekonstruovaného obchodního centra Letmo. Tímto přechodem je zlegalizováno 
přecházení chodců, kteří toto místo k přecházení velmi často využívají (vypozorováno 
při dopravním průzkumu). Nově navržený přechod je bezbariérově propojen se 
všemi nástupišti v ulici Nádražní a pěší vazba mezi tímto přechodem a nástupišti je 
řešena úpravou šířek schodišť (zúžením nebo rozšířením). U těchto vstupů do 
podchodu došlo ke komplexní rekonstrukci. K usnadnění přístupu z podchodu na 
nástupiště jsou navrženy dva nové eskalátory umístěné v prostoru schodiště na 
prostředním a severním nástupišti a dále je nově navrženo nižší zastřešení všech 
schodišť. Toto zastřešení příznivě ovlivňuje rozhledy řidičů, které jsou zlepšeny i 
zúžením schodišť. 

Schodiště u autobusové a trolejbusové zastávky je zrušeno. Bezbariérový 
přístup na tuto zastávku je zajištěn vybouráním zdi rampy, která stoupá z podchodu. 
Dále je pro zlepšení bezbariérovosti navržen výtah v hale nádražní budovy vedoucí 
do podchodu. Tím se výrazně zjednoduší výstup tělesně postižených nebo osob 
s kočárky z podchodu do výpravní budovy ČD nebo naopak sestup do podchodu. 

Snaha odstranit z řešeného prostoru tranzitní dopravu, která převážně 
odbočuje z ulice Nádražní do ulice Benešova, vedla k zakázání tohoto levého odbočení. 
Dalším nežádoucím prvkem je dlouhodobé parkování v severní části ulice Nádražní, 
proto je v tomto místě komunikace zúžena a osazena značkou se zákazem zastavení. 

Komplexní úpravou všech povrchů a vysazením 25 ks nových stromů dojde 
k výraznému zlepšení vzhledu tohoto prostoru. Prostor je ale třeba udržovat, aby se 
z něj po nějaké době opět nestala černá tečka města Brna. 


