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DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC 
sekce stavební, územní odbor Olomouc 

Sp. zn.: MO-SDO0524/18-7/Os V Olomouci dne 11. července 2019 
Č. j.: DUCR-4259/19/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) 
Oprávněná úřední osoba: Osina Dušan Ing. arch. E-mail: osina@ducr.cz 

 

O Z N Á M E N Í  P O K R A Č O V Á N Í  S T A V E B N Í H O  
Ř Í Z E N Í  V E Ř E J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 
Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah 
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b)zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 10. října 
2018 žádost stavebníků, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390 a Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, IČ: 44992785, zastoupených 
Brněnské komunikace a.s.,  Renneská /1a,  65768 Brno, IČ:60733098, o stavební povolení pro 
stavbu dráhy: 

 

“Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II. etapa“ 
v rozsahu: 
C106 Komunikace - zpevněné plochy-jižní portál  
C107 Komunikace - zpe\měné plochy - severní portál 
C345 Odvodnění tělesa tramvaje - jih  
C346 Odvodnění tělesa tramvaje - sever  
C370 Vodovodní přípojka tunelu-jižní portál. 
C371 Vodovodní přípojka - PTO tunelu  
C372 Vodovodní přípojka tunelu - severní portál  
C601 Provizorní portál a HTÚ - jih 

C602 Provizorní portál a HTÚ - sever  

C603 Tunel - přesypaná část - j ih  

C604 Tunel - přesypaná část - sever  

C605 Tunel - ražená část  

C606 Úniková štola - ražená část  

C607 Úniková štola - přesypaná část  

C608 Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu  

C609 Odvodnění tunelu a štoly  

C610 Elektroinstalace v tunelu a únikové Štole  

C611 Požární vodovod 

C612 Bezpečnostní a informační značení - tunel 

C652 Tramvajová trať 

C653 Provizorní tramvajová trať 

C661 Kabelovody-tramvaj 
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C681 Trolejové vedeni - tramvajová trať 

C682 Trolejové vedení - provizorní tramvajová trať 

C683 Přeložka zpětných a napájecích kabelů 

C684 Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů 

C701 Technologický objekt - stavební část 

D1001 Větrání tunelu a únikové štoly - tramvaj 

D1002 Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj 

D1003 Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj 

Dl004 Televizní systém vč. video detekce - tramvaj 

D1005 Bezdrátové spojení - tramvaj 

D1006 Provozní telefon - tramvaj 

D1007 Elektrická požární signalizace - tramvaj 

D1008 Elektrická zabezpečovací signalizace - tramvaj 

D1009 Řídící systém tunelu - tramvaj 

Dl010 Měření pro řídící systém - tramvaj 

D l 0 l l  Uzemnění tunelu - tramvaj 

D1012 Ochrana proti bludným proudům - tramvaj 

D1013 Rozvody NN v tunelu - tramvaj 

D1014 Řízení tramvajového provozu 

D1015 Tísňové volání - tramvaj 

D1016 Velín DPMB - úpravy a vybavení 

D1017 Rozvodna VN a transformátor 

D1018 Rozvodna NN 

D1019 Dieselagregát 

D1020 Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS)  

D1022 Měnírna 

 

Stavebník: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 a 
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00  Brno, IČ: 44992785,  
zastupeni společností 
Brněnské komunikace a.s.,  Renneská /1a,  65768 Brno, IČ:60733098 

Umístění stavby: 

Stavba je umístěna na pozemcích (bez SO 651) : 
867/3, 825/2, 886/16, 867/5, 826/6, 867/4, 827/1, 867/2, 828, 829, 830, 831, 833, 832, 834, 836, 835, 837, 
838, 867/1, 839, 206/2, 845, 846, 847, 841, 844, 848, 843, 842, 859, 861, 863, 865, 826/5, 826/6, 867/6 vše 
v k.ú.Pisárky obec Brno,  
a p.č. 4/2, 4840/13, 4847/3, 211/1, 148/2, 4847/3, 148/29, 148/20, 148/19, 148/18, 148/17, 148/16, 148/25, 
4840/43, 4840/42, 71/1,9/2, 4840/3, 285/1, 71/2, 71/3, 1, 10, 11, 2, 148/3, v k.ú. Žabovřesky, obec Brno. 
 
Pozemky dotčené novým ochranným pásmem tramvajové dráhy: 
Parcely č. 278 (bez č.p., č.ev., garáž), 279 (bez č.p., č.ev., garáž), 280 (bez č.p., č.ev., garáž), 285/9 (bez č.p., 
č.ev., garáž), 211/2, 274 (bez č.p., č.ev., garáž), 275 (bez č.p., č.ev., garáž), 276 (bez č.p., č.ev., garáž), 
285/10 (bez č.p., č.ev., garáž), 270 (bez č.p., č.ev., garáž), 271 (bez č.p., č.ev., garáž), 272 (bez č.p., č.ev., 
garáž), 285/80 (bez č.p., č.ev., garáž), 285/81 (č.ev. 658), 285/14 (bez č.p., č.ev., garáž), 285/54 (č.ev. 657), 
285/77, 285/78, 285/74, 72/1, 70, 64/2, 73/1, 74, vše v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, 
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dále parcely č. 824, 825/1, 822 (č.ev. 541), 820/9 (č.p. 426), 820/5 (č.p. 427, 428, 429, 430), 823/1, 482, 483 
(č.p. 135), 484/1, 478, 481, 480, 479, 218, 761/2 (č.p. 433), 767/5, 870/1, 871/1, 879/6, 878/2, vše v k.ú. 
Pisárky, obec Brno, 
a parcely č.1537/1, 1537/6, 1537/7, 1537/12, 1537/28 (garáž), 1537/25, 1537/24, 1537/23, 1539/17, 1539/18, 
1537/23, vše v k.ú. Stránice,  obec Brno, 

 
Popis stavby: 

Předmětem celé stavby je přestavba mezikřižovatkového úseku VMO mezi MÚK Hlinky a MÚK Kníničská. 
Jedná se o část severozápadního segmentu VMO (MÚK Hlinky – VMO Rokytova). 
Stavbu lze pro přehlednost rozdělit na dva úseky, které byly vymezeny již v původní dokumentaci z roku 
2001 a následně bylo použito toto členění i při rozdělení stavby na etapu I a II. 
První úsek, který je předmětem etapy II a této DSP, navazuje na stavbu navazuje na stavbu MÚK Hlinky 
(částečně se obě stavby prolínají) a pokračuje zhruba ve stávající stopě silnice. Stávající dvoupruhová 
komunikace VMO je rozšířena, na úkor stávající tramvajové trati, na dělený čtyřpruh a mírně odsunuta od 
řeky v místech stávající břehové konzoly. Tímto odsunutím je vytvořen prostor pro vybudování pěší 
promenády podél řeky. Rozšíření a odsunutí komunikace dochází k zásahu do svahů Wilsonova lesa a k 
nutnosti přeložení tramvajové trati. 

Řešení stavby dráhy zahrnuje přeložení tramvajové trati do nového tramvajového tunelu pod Wilsonovým 
lesem, portály tunelu jsou situovány v místech bývalých lomů, tunel je navržen ražený v jižní části a 
přesypaný v části severní, kde je situován v prostoru bývalého učiliště. Součástí tunelu bude vybudování 
samostatné ražené únikové štoly a provozně technologického objektu v prostoru severního předportálí. 
Objekt bude sdružovat technologické zázemí pro tramvajovou i silniční část. 

Stručný popis objektů: 

C 106 Komunikace – zpevněné plochy – jižní portál 
Objekt řeší dlážděnou plochu jižního předportálí tramvajového tunelu (C605), která bude správcům 
větracího objektu (C705) a kaple (C702) zajišťovat přístup přímo z VMO (C102). Dlážděná plocha může být 
dále využita v případě havárie nebo jiné nahodilé situace v tramvajovém tunelu jako odstavná plocha pro 
zásahová vozidla, případně shromažďovací místo při evakuaci osob.  
Bezprostředně na řešený stavební objekt navazuje zadlážděná tramvajová trať (C652). Ta bude ochráněna 
proti náhodnému pojezdu vozidly soustavou zábradlí a dálkově řízenými závorami, které umožní příjezd 
údržby k větracímu objektu kanalizace a kapličce. 

 
C 107 Komunikace – zpevněné plochy – severní portál 
Objekt řeší dlážděnou plochu severního předportálí tramvajového tunelu (C604), která bude zajišťovat 
(společně s C108) obsluhu přilehlého technologického objektu (C701) a která může být využita v případě 
havárie nebo jiné nahodilé situace v tramvajovém tunelu (nebo galerii) jako odstavná plocha pro zásahová 
vozidla, případně shromažďovací místo při evakuaci osob. 
Plocha bude pro správce a obsluhu technologického objektu (C701) přístupná přes uzamykatelnou bránu 
(C115), v případě zásahových vozidel bude přístupná z VMO (C102) přes zadlážděnou tramvajovou trať 
(C652). Veřejnosti bude plocha znepřístupněná soustavou zdí a oplocením. 

 
C345 Odvodnění tělesa tramvaje – jih 
Na ulici Žabovřeské přibližně v místě jezu na Svratce bude v budoucnu jižní portál tunelu pro tramvaj. Část 
tramvajové trati před tunelem a část trati v tunelu bude třeba odvodnit. Před tunelem to budou dešťové vody, 
v tunelu vody z oplachu a navíc vody drenážní. V místě budoucího portálu není žádná kanalizace, proto je 
zde třeba vybudovat novou kanalizaci. 
Je zde navržena nová dešťová kanalizace z trub kameninových DN300 v celkové délce 52,7m. Kanalizace 
začne u jižního portálu tramvajového tunelu a bude vedena podél tramvaje do km 2,395 (větve B VMO) kde 
bude napojena na dešťovou kanalizaci - odvodnění komunikace větev B (SO 321). Na kanalizaci jsou 
celkem 3 typové prefabrikované kanalizační šachty, do kanalizace bude napojeno odvodnění tramvajových 
kolejí.  

 
C346 Odvodnění tělesa tramvaje – sever   
Součástí stavby VMO Žabovřeská je přeložka tramvajové trati. V úseku před severním portálem 
tramvajového tunelu je tramvaj vedena v otevřené trati na samostatném tělese se štěrkovým ložem nebo na 
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pevné jízdní dráze. Kanalizace tramvaje odvede drenážní a dešťové vody z kolejiště a zpevněných ploch. 
Osa navržené kanalizace TR2 KT DN 300 je vedena vedle tramvajového tělesa. 
Kanalizace je navržena z trub kameninových DN 300 dl. 54,75 m. Začátek stoky je v místě napojení do 
soutokové šachty Š14.3 stoky PTO DN 300. Dále je vedena v souběhu s nově navrženým kolejovým tělesem 
až po koncovou šachtu Š46.2. Do stoky budou zaústěny uliční vpusti a přípojky odvodnění kolejiště. Na 
kanalizaci jsou 2 typové prefabrikované kanalizační šachty, uliční vpusti budou typové z prefabrikovaných 
dílců DN450. 
 
C 370 Vodovodní přípojka tunelu – jižní portál, km 2,435 VMO 
Požární vodovod (C611) v tunelu bude napájen vodovodními přípojkami k jižnímu a severnímu portálu 
tunelu. Navrhuje se dimenze DN100 pro jednu přípojku. Potrubím DN100 může být dodáno množství Q = 
20 l/s vody.  
Vodovodní přípojka k jižnímu portálu bude napojena na zásobovací vodovodní řad DN300       (C361). 
Přípojka překříží silniční větev B komunikace VMO směrem k portálu tunelu. Celková délka vodovodní 
přípojky je 31,40m plus 3,0 m na propojení se stávajícím vodovodem. Vodoměrná šachta bude umístěna ve 
volné zpevněné ploše, bude zde osazen uzamykatelný, dešťujistý poklop. Přípojka bude ukončena ve 
vzdálenosti 1m od líce portálu tunelu uzavíracím šoupátkem a nadzemním hydrantem, pro propojení s 
požárním vodovodem (objekt C611). 
 
C 371 Vodovodní přípojka PTO tunelu – km 2,948 VMO 
Provozně technologický objekt – PTO tunelu (C701) bude vybaven sociálním zařízením. K připojení 
vnitřních zařízení ZTI technologických prostorů se navrhuje samostatná vodovodní přípojka. Na vodovodu 
DN200 (objekt C363 – I.etapa) bude vysazena odbočka se šoupátkem.  
Celková délka vodovodní přípojky je 84,60m. V podchodu pod komunikací a tramvajovou tratí je navržena 
chránička ze sklolaminátu DN100, o délce 33,0m. Vodoměrná šachta bude umístěna ve volné ploše před 
přechodem přípojky pod silniční komunikací VMO a tramvajové trati, bude zde osazen uzamykatelný, 
dešťujistý poklop. Ve vzdálenosti 1m od líce objektu PTO bude napojen vnitřní rozvod ZTI. 

 
C 372 Vodovodní přípojka tunelu – severní portál, km 2,950 VMO 
Požární vodovod (C611) v tunelu bude napájen vodovodními přípojkami k jižnímu a severnímu portálu 
tunelu. Navrhuje se dimenze DN100 pro jednu přípojku. Potrubím DN100 může být dodáno množství Q = 
20 l/s vody.  
Vodovodní přípojka bude napojena na zásobovací vodovodní řad DN200 (objekt C363 – I.etapa). Přípojka 
překříží silniční větve A, B komunikace VMO směrem k portálu tunelu. Celková délka vodovodní přípojky 
je 82,60m. Vodoměrná šachta bude umístěna ve volné zpevněné ploše, bude osazen uzamykatelný, 
dešťujistý poklop. V podchodech pod komunikací a tramvajovou tratí jsou navrženy chráničky ze 
sklolaminátu DN 200 o délce 33,0m a 8,20m. Přípojka bude ukončena ve vzdálenosti 1m od líce portálu 
tunelu uzavíracím šoupátkem a nadzemním hydrantem, pro propojení s požárním vodovodem (objekt C611). 
 
C 601 Provizorní portál a HTÚ - jih 
Objekt zahrnuje dočasné zajištění svahů pro realizaci stavebních objektů C603 a C605. Obsahuje příslušné 
zemní práce (HTU) pro výše uvedené objety, trvalé zajištění obnažených svahů, mikropilotový deštník a 
ochranný límec pro zahájení ražby tunelu. Kotvy na skalních svazích kolem ústí tunelové trouby jsou 
součástí SO C271 Sanace svahů – Wilsonův les. 
Mikropilotový deštník nad profilem kaloty budoucího tunelu je navržen v délkách mikropilot 15 m. 
Ochranný límec kolem obrysu výrubu tunelu je navržen v délce cca 2 m a tvoří jednak kolmou pracovní 
dělící spáru v budoucím sekundárním ostění tramvajového tunelu a jednak chrání zhotovitele před 
případným padáním kamenů ze svahu nad ústím raženého tunelu. Límec je navržen ze skružených ocelových 
válcovaných profilů, svařovaných sítí a stříkaného betonu. 
 
C602 Provizorní portál a HTÚ – sever 
Objekt zahrnuje dočasné zajištění čelního svahu pro realizaci stavebních objektů C604 a C605. Obsahuje 
příslušné zemní práce (HTU) pro výše uvedené objety, trvalé zajištění obnaženého skalního svahu, 
mikropilotový deštník a ochranný límec pro zahájení ražby tunelu. Kotvy na skalním svahu kolem ústí 
tunelové trouby jsou součástí SO C271 Sanace svahů – Wilsonův les. 
Mikropilotový deštník nad profilem kaloty budoucího tunelu je navržen v délkách mikropilot 15 m. 
Ochranný límec kolem obrysu výrubu tunelu je navržen v délce cca 2 m a tvoří jednak kolmou pracovní 
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dělící spáru v budoucím sekundárním ostění tramvajového tunelu a jednak chrání zhotovitele před 
případným padáním kamenů ze svahu nad ústím raženého tunelu. Límec je navržen ze skružených ocelových 
válcovaných profilů, svařovaných sítí a stříkaného betonu. 
 
C603 Tunel - přesypaná část – jih 
Jde o krátký úsek tramvajového tunelu v dl. 5,14 m hranatého tvaru, který tvoří současně definitivní portál 
tramvajového tunelu. Z konstrukčního hlediska jde o uzavřený obdélníkový železobetonový rám, z vnější 
strany izolovaný foliovou izolací s ochranou ze stříkaného betonu a následně částečně přesypaný. Na 
vnitřních svislých stěnách přesypané části bude osazen protihlukový panel - perforované hliníkové lamely 
vyplněné minerální vlnou. Součástí jsou rovněž výklenky v ostění a zabetonované chráničky pro provozní 
vybavení. Zásyp tunelu i galerie jsou předmětem SO C822 Terénní úpravy - galerie, tunel. 
 
C604 Tunel - přesypaná část- sever 
Přesypaný tunel v severní části je dlouhý celkem 161,94 m a zahrnuje i definitivní severní portál. Vnitřní 
obrys přesypaného tunelu je v převážné délce identický jako v ražené části tunelu (železobetonová klenba), 
pouze v příportálové oblasti má tvar obdélníkový v délce cca 24 m – identický tvar a vystrojení jako jižní 
definitivní portál (železobetonový obdélníkový rám). Tunel ve tvaru klenby je dělen na 17 dilatačních celků 
a hranatá příportálová rámová část tunelu na 3 dilatační celky, všechny dilatační celky jsou od sebe oddělené 
vždy dilatačními spárami s výplní polystyrenu. Délky všech dilatačních celků jsou cca 8 m (drobné rozdíly 
v závislosti na poloměrech tramvajové trati). Klenbová část tunelu je založena na základových pasech, 
rámová hranatá příportálová část tunelu je založena na podkladním betonu. K této příportálové části těsně 
přiléhá rovněž částečně přesypaný objekt PTO (C701), oddělený rovněž dilatační spárou. Celá přesypaná 
část tunelu je izolována z rubové strany foliovou izolací s ochranou ze stříkaného betonu. Izolace je v patách 
klenby ukončena rubovými drenážemi, vyvedenými do dešťové kanalizace u severního portálu. Rámová část 
tunelu je izolována uzavřenou fólií po celém obvodu. Součástí tunelu jsou i čistící výklenky rubové drenáže 
cca každých 50 m. Přesypání tunelu bude provedeno z vytěženého nebo dovezeného materiálu vhodné 
zrnitosti společně s částí silniční jednostranné a oboustranné galerie. Zásyp tunelu i galerie jsou předmětem 
SO C822 Terénní úpravy - galerie, tunel. Podmínky provádění zásypu tunelové trouby jsou uvedeny v TZ 
C604. 
 
C605 Tunel - ražená část 
Ražený tunel dl. 332,92 m je navržen s dvouplášťovým ostěním s mezilehlou foliovou deštníkovou izolací, 
v patách zaústěnou do rubových drenáží. Primární ostění je navrženo ze stříkaného betonu, svařovaných sítí, 
horninových kotev (svorníků) a v poruchových pásmech navíc se svařovanými příhradovými nosníky. 
Sekundární ostění raženého tunelu je převážně z prostého betonu, vyztužené budou pouze dílčí části (čistící 
výklenky, zaústění únikové štoly). Ražený úsek je dělen na jednotlivé dilatační úseky dl. cca 8 m – celkem 
41 dilatačních celků. Ražba tunelu bude prováděna observační metodou za použití trhavin, členění výrubu se 
předpokládá horizontální – kalota a jádro. Ražba bude probíhat ze severu k jihu, v jižní části bude 
z provizorního portálu (C601) provedena pouze krátká rozrážka cca 5 m. Nedílnou součástí observační 
metody ražby tunelu je rovněž monitoring – viz část G.05 Monitoring stavby. Z hlediska Horního zákona jde 
o činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ), pro kterou platí příslušná ustanovení báňských 
předpisů.  
V tunelovém pasu č. 35 vlevo (km 0,2768 56) se do tunelu napojuje úniková štola (C606), na jejímž počátku 
u tunelu jsou podružné rozvodny NN. V tunelovém pasu č. 7 vlevo se napojuje do tunelu výklenek 
s podružnými rozvodnami NN. Obě rozvodny v pasech 7 a 35 mají identický klenutý tvar s dvouplášťovým 
ostěním analogicky jako tunelová trouba. Vyraženy budou až po dokončení primárního ostění plného 
tunelového výrubu. Ohraničení tohoto SO je tvořeno dilatačními spárami na koncích ochranných výztužných 
límců ve staničeních tkm 0,005 140 a tkm 0,338 059, rozhraní mezi C605 a C606 je v dilatační spáře 
sekundárního ostění elektrorozvodny a sekundárního ostění tunelu v tunelovém pasu č.35. 

 
C606 Úniková štola - ražená část 
Úniková štola z tramvajového tunelu propojuje tramvajový tunel a servisní nouzový záliv silniční galerie a 
bude sloužit pro nouzový únik osob z tramvajového tunelu při MU v tramvajovém tunelu. Délka únikové 
štoly je cca 60 m. Úniková štola je „jednosměrná“ – neslouží pro únik osob z galerie do tunelu. Využití 
únikové štoly se předpokládá rovněž jako přístupová cesta pro jednotky IZS pro zásah v tramvajovém tunelu. 
Z tohoto důvodu budou vstupní dveře v zálivu sil. galerie otevíratelné pouze pomocí speciálního klíče. Ve 
směru z tunelu do galerie jsou tyto dveře volně otevíratelné (panikové kování z vnitřní strany dveří). Dveře 
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na straně tramvajového tunelu jsou oboustranně vybaveny panikovým kováním. Průchozí profil únikové 
štoly je ve smyslu ČSN 73 7503 1,50 x 2,50 m. Součástí únikové štoly na styku s tunelem je rozvodna NN, 
zahrnující dvě samostatné podružné rozvodny se vstupem z prostoru únikové štoly. Oddělení únikové cesty 
od rozvoden je provedeno dělící požární příčkou a požárními uzávěry. Délka rozšířené části únikové štoly 
pro rozvodny je cca 5 m. Ostění únikové štoly je analogicky jako u raženého tunelu dvouplášťové 
s mezilehlou foliovou deštníkovou izolací, v patách zaústěnou do rubových drenáží (vyústění do sil. drenáže 
galerie. Primární ostění je navrženo ze stříkaného betonu, svařovaných sítí, horninových kotev (svorníků) a 
se svařovanými příhradovými nosníky. Sekundární ostění únikové štoly je z prostého betonu, vyztužené 
budou pouze dílčí části na přechodu štoly a rozvodny. Dilatační úseky cca 5 m dlouhé. Ražba bude probíhat 
ve dvou etapách : 
a) Nejdřív se vyrazí ze strany tunelu část štoly a rozvoden jako slepá chodba až cca do 5 m od 
budoucího předpokládaného provizorního portálu štoly u zálivu sil. galerie. V této délce bude úniková štola 
plně vystrojena a bude do doby proražení a dokončení silniční galerie nefunkční. Tramvajový tunel bude 
v tomto období provozován ve speciálním bezpečnostním režimu bez únikové štoly. 
b) Po provedení zemních prací (odtěžení skalního svahu v prostoru zálivu sil. galerie) bude provedena 
dorážka rozšířené části štoly, standardního profilu štoly a její plné zprovoznění.  
Nedílnou součástí observační metody ražby štoly je rovněž monitoring – viz část G.05 Monitoring stavby. 
Z hlediska Horního zákona jde o činnost prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ), pro kterou platí 
příslušná ustanovení báňských předpisů.  
Ohraničení C606 je dáno dilatační spárou sekundárního ostění elektrorozvodny a sekundárního ostění tunelu 
u tunelového pasu č.35 a dilatační spárou na konci krátkého ochranného límce ve skalním svahu u zálivu sil. 
galerie. Límec bude vytvořen ze skružených ocelových válcovaných profilů, svařovaných sítí a stříkaného 
betonu tl. cca 200 mm a délky cca 1,20 m. Součástí C606 je i ochranný mikropilotový deštník (alternativně 
IBO kotvy) provedený ze strany skalního svahu od sil. galerie a krátký ochranný límec v profilu rozčířené 
části únikové štoly. Zajištění skalního svahu je součástí C271. 
Úniková štola bude vybavena osvětlením a přetlakovým větráním (zálohované napájení) s přívodem a 
odvodem vzduchu do zálivu sil. galerie.  
 
C607 Úniková štola - přesypaná část 
Jde o krátkou spojovací část rozšířeného profilu štoly ohraničenou dilatační spárou na konci ochranného 
límce štoly a dil. spárou na styku s ostěním sil. galerie. Délka cca 1,0 m. Ostění bude ze železobetonu, 
založené na patkách, z vnější strany deštníková fóliová izolace s ochranou geotextilií. Rubové drenáže 
v patách budou napojeny na rubové drenáže již vyražené části štoly (C606) a napojeny do sil. drenáže 
galerie. Fóliová izolace bude dilatačně napojena na izolaci ražené části štoly na konci ochranného límce 
(C606) a na izolaci galerie (přechod fóliové izolace štoly a asfaltové izolace galerie bude až na ostění 
galerie). Zásyp bude proveden společně se zásypem galerie (není součástí tohoto SO, ale C822 Terénní 
úpravy - galerie, tunel). 
 
C608 Úpravy tramvajového svršku a chodníky v tunelu 
Ohraničení tohoto SO je dáno staničením definitivních portálů tramvajového tunelu. Logicky bude ale 
kolejový svršek navazovat na pevné jízdní dráhy (dále jen PJD) před a za tunelem. Kolej v celé trase je 
řešena jednotně a společně (C652). Součástí tohoto objektu C608 jsou : 
 tramvajový svršek PJD (viz též C652) včetně upevňovadel a betonu, do kterého bude PJD zalita  
 podkladní vrstvy pro těleso PJD včetně odvodnění do drenáže pod vanou 
 chodníková tělesa po obou stranách  
 kabelové šachty a chráničkové trasy v chodnících a pod PJD 
 chráničkové kabelové trasy propojující tunel a PTO, tunel a ražené rozvodny R1 a R2 
 čistící výklenky pro rubové drenáže včetně překrytí (kompozitní poklopy) 
Povrchové odvodnění PJD a chodníků řeší C609.  
Tramvajový svršek v tunelu je navržen v následující skladbě : 
 žlábková kolejnice NT3 
 bezpodkladnicové pružné upevnění do betonových pražců bez úklonu stojiny po 600 mm 
 plastová podložka pod patu kolejnice 
 pryžové protihlukové bokovnice upevněné lepením a sponami 
 zalití betonem C20/25 XF3 
 elastomerová pryžová protihluková rohož tl. 22 mm 
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 podkladní beton C16/20 XF1 tl. 200-275 mm 
V místě vyústění únikové štoly bude svršek zakrytý do úrovně TK pro bezbariérový přechod 
z pravostranného chodníku do únikové štoly. Zakrytí bude provedeno prostřednictvím montovaných prvků 
nebo z asfaltobetonu.  
Chodníky oboustranné jsou navrženy betonové monolitické šířky min. 1,0 m se zabetonovanými kabelovými 
multikanály a monolitickými elektro šachtami. Kabelové šachty jsou umístěny cca á 50 m protilehlé a jsou 
kryté kompozitovými poklopy. Kabelové přechody z kabelové trasy levostranného a pravostranného 
chodníku jsou tvořeny jednak chráničkovými trasami v ostění klenby (C605, C604) a jednak chráničkovými 
trasami v podkladním betonu pod PJD Jedna z každé trojice / pětice chrániček pod PJD bude vždy 
dvouplášťová – vnější chránička bude perforovaná jako odvodnění elektro šachet do drenáže pod PJD a 
vnitřní chránička plnostěnná pro „suché“ převedení kabelů.  
 
C 609 Odvodnění tunelu a štoly 
Stavební objekt odvodnění tunelu řeší odvádění vod z prostoru tunelu. Tento stavební objekt je možno dále 
dělit dle druhu odváděných vod. Jedná se o vody dešťové z povrchu chodníků a pevné jízdní dráhy (dále jen 
PJD) tramvajové tratě, které stékají z projíždějících tramvajových souprav a dále vody drenážní. 
Odvodnění PJD a chodníků v tunelu 
Odvedení povrchových dešťových vod z tunelu je navrženo pomocí 3 podélných betonových žlabů šířky 210 
mm. V příčném řezu jsou žlaby umístěny v ose tunelu mezi kolejemi a na krajích PJD vlevo a vpravo u 
obrub chodníků. Žlaby jsou vedeny v celé délce tunelu. V podélném směru kopíruje sklon žlabů střechovitý 
podélný sklon tramvajové trati (trať klesá od středu tunelu směrem k portálům). Žlaby jsou ukončeny na 
portálech tunelu vpusťmi DN 300 s litinovými mřížemi a kalovým prostorem. Kanalizačními přípojkami DN 
150 je voda z vpustí zaústěna do projektovaných dešťových (jednotných) stok C314 a C345 vedených v 
předportálových zpevněných plochách. 
Drenážní odvodnění 
Trvalé odvedení drenážních vod zachycených deštníkovou izolací tunelu a štoly je navrženo rubovými 
patními drenážemi DN 200. Rubová drenáž je navržena v celé délce tunelu i štoly. Vzhledem k 
střechovitému podélnému sklonu tunelu směrem k portálům je drenáž vyvedena před portály a zde ukončena 
drenážní revizní šachtou DN 1000. Odtud je kanalizačními přípojkami DN 150 zaústěna do projektovaných 
dešťových stok před portály. Na drenážním potrubí v tunelu jsou navrženy čistící drenážní šachty DN 600 ve 
vzdálenostech cca 50 m, které jsou umístěny ve výklencích tunelového ostění.  
Drenážní odvodnění únikové štoly je navrženo obdobně jako u tunelu. Rubová patní drenáž je vyvedena ze 
štoly do prostoru silniční galerie C621 a zde je napojena do kanalizačního systému odvodnění komunikace. 
Během výstavby bude výrub odvodňován pomocí stavební drenáže ve středu počvy. Po skončení výstavby a 
zprovoznění trvalého drenážního odvodnění bude tato drenáž zaslepena a vyřazena z funkce. 
 
C610 Elektroinstalace v tunelu a únikové štole  
Rozvodná soustava NN: 3N AC 50Hz, 400/231V, TT, ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 
2000-4-41 ed. 2). SO C610 řeší stavební elektroinstalaci v prostoru rozvoden v tramvajovém tunelu a 
zásuvkové skříně v prostoru tunelové trouby. Projekt neřeší elektroinstalaci v prostoru provozně 
technologického objektu (SO C701), osvětlení v prostoru tunelu a únikové štoly (PS D1002 a D1003), 
napájecí rozváděče elektroinstalace (PS D1018). 
 
C 611 Požární vodovod 
Stavební objekt C611 zajišťuje zásobování tunelu požární vodou pro zásah HZS. Stavební objekt tvoří 
nezavodněné požární vodovodní potrubí (dále jen suchovod). Suchovod bude sloužit především pro požární 
účely (případně pro údržbu a čištění tunelu), není určen pro odběr pitné vody.  
Systém suchovodů v tunelu je tvořen dvěma samostatnými větvemi DN 100 vedoucími od jednotlivých 
portálů směrem ke středu tunelu až do vzdálenosti cca 50 m od ústí únikové štoly. Zde bude každá větev 
suchovodu ukončena a separátně od/zavzdušňována automatickým od/zavzdušňovacím ventilem. Délka jižní 
větve tunelového suchovodu je 227 m, délka severní větve 173 m.  
V únikové štole tunelu bude po celé délce osazen suchovod DN 80, který propojuje tramvajový tunel s 
komunikací VMO v jednostranné silniční galerii C621. Délka suchovodu ve štole je 60 m. 
Po délce suchovodů jsou zřízeny odbočky v rozteči cca 50 m ukončené nápojnými bajonetovými 
koncovkami B75. Suchovod ve štole i tunelové suchovody jsou ukončeny na portálech bajonetovými 
koncovkami B75. Suchovody v tunelu i ve štole jsou vedeny volně s uchycením na stěnu tunelu (štoly) 
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kromě krátkých koncových úseků u portálů, kdy je potrubí zabetonováno ve stěně portálové přesypané části 
tunelu. 
Napouštění (zavodnění) suchovodu požární vodou je možné buďto z vozidla HZS nebo přímo propojením 
suchovodu pomocí hadice s nadzemním hydrantem, kterým jsou ukončeny vodovodní přípojky tunelu 
(objekt C370 a C372) u každého portálu. 
 
C612 Bezpečnostní a informační značení tunelu 
Předmětem objektu je umístění těchto bezpečnostních značek: 
 Únikový východ vpravo/vlevo (NE.10a, NE.10b) včetně vyznačení délky únikové cesty 
 Únikový východ – EXIT 
 Tlačítkový hlásič požáru 
 Suchovod 
 Otvírání dveří 
 Fotoluminiscenční pás (madlo dveří) 
 Osvětlení rámu únikové cesty 
 SOS značka – oboustranně prosvětlená 
 
C 652 Tramvajová trať 
Na začátku úpravy od Pisárek nová trať navazuje na stávající tramvajovou trať vybudovanou v roce 2007 
v rámci stavby VMO Hlinky. Na konci úpravy nová trať navazuje na tramvajovou trať, která bude 
vybudována v předstihu v rámci I. etapy stavby VMO Žabovřeská I. 
Úprava trati se skládá ze 3 úseků. Prostřední úsek tvoří přeložka tramvajové trati v celkové délce novostavby 
cca 893 m. V navázání přeložky na stávající trať bude bez změny trasy provedena rekonstrukce tramvajové 
trati s výměnou tramvajového svršku, obnovou odvodnění a sanací pro zlepšení únosnosti spodku. Na 
začátku úpravy trati v délce cca 80 m, na konci v délce cca 140 m. 
Celková délka úpravy trati je 1113 m. Úsek, který je součástí objektu C652 je délky 613 m. 
Přeložka tramvajové trati bude částečně vedena v novém tramvajovém tunelu délky 500 m, ražená část má 
délku cca 333 m, přesypané části mají délku cca 167 m. Tramvajová trať v tunelu je součástí objektu C608. 
Stávající trať v úseku přeložky v délce 874 m bude snesena v rámci stavebního objektu C651. 
Prostorové uspořádání 
Návrhová rychlost trati je stanovena na 50 km/h, minimální navržený poloměr je 160 m. 
Trasování v dotčeném úseku je limitováno v začátku úpravy navázáním na pravý oblouk stávající trati na 
konci ulice Kamenomlýnské a trasováním nového tramvajového tunelu v úbočí svahu Wilsonova lesa. Trať 
se od začátku přeložky odklání mírně vpravo od stávající trati a následně je dalším pravým obloukem 
zaústěna do tunelu. Tunelem prochází dvěma levými oblouky a pravým z tunelu vychází. Za ním je v přímé 
napojena na stávající průběh trati. 
Rozchod koleje je 1435 mm. 
Návrh prostorového uspořádání tramvajové trati odpovídá ČSN 28 0318 jak obrysem vozidla, tak 
průjezdnými průřezy a bezpečnostními odstupy pro dvoukolejné trati. 
Základní osová vzdálenost kolejí je 3 m. V místě směrových oblouků o poloměru menším než 200 m se 
osová vzdálenost zvětšuje o hodnotu rozšíření průjezdného profilu v oblouku dle ČSN, nejvýše o 100 mm. 
V délce tunelu je osová vzdálenost kolejí jednotně 3,1m. 
Svršek tramvajové trati 
Konstrukční uspořádání svršku tramvajové trati je kombinováno podle typů: 
- krytu (bez krytu, zádlažba) 
- kolejového svršku (typ kolejnice NT3 nebo 49E1, upevnění bezpodkladnicové nebo s 
podkladnicemi) - označeno A, B, C, D 
- konstrukce podloží kolejového svršku - označeno ŠL (betonové pražce ve štěrkovém loži) a PJD 
(pevná jízdní dráha) 
V celé délce úpravy a přeložky trati bude zřízena bezstyková kolej pomocí alumino-termického svařování. 
Přerušena bude pouze v místech dilatačních zařízení na začátku a konci PJD. 
Kolejnice budou opatřeny pryžovými bokovnicemi pro omezení šíření hluku. 
Odvodnění spodku 
Zemní pláň s minimálním příčným sklonem 4 % k ose  tramvajového tělesa v přímé, nebo vně krajní koleje 
v oblouku, se odvodní drenážní perforovanou trubkou uloženou na pískovém loži pod úrovní zemní pláně. 
Minimální podélný spád je 0,5 %. Podélná drenáž bude vyústěna přes drenážní šachty do přípojek 
kolejových odvodňovačů, do přípojek uličních vpustí nebo do vsakovací šachty.  
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V úsecích trati se žlábkovými kolejnicemi jsou navrženy kolejové odvodňovače. Jedná se o typové 
svařované skříně s odtokem. Kolejové odvodňovače umístěné v pevné jízdní dráze se osadí před 
vybetonováním desky. Pevná jízdní dráha je odvodněna prefabrikovanými betonovými žlábky uloženými do 
betonového lože. Žlábky jsou odvodněny do uličních vpustí s mříží odpovídající šířce navazujícího žlábku. 
 
C 653 Provizorní tramvajová trať 
V průběhu realizace stavby je navrženo zřízení dvou jednokolejných úseků na stávající tramvajové trati. 
Cílem návrhu je zachování stávajícího tramvajového provozu a zároveň uvolnění prostoru staveniště pro 
realizaci co možná největšího rozsahu prací za provozu. 
Navržen je 1. úsek (jižní) délky 385m a 2. úsek (severní) délky 371m. Z hlediska výstavby je významnější 
úsek jižní, s ohledem na stísněné prostorové podmínky v této lokalitě. Tento úsek by měl být zřízen 
přednostně a prakticky po celou dobu výstavby, které se týká tramvajové trati. Zřízení severního úseku pak 
závisí na skutečném postupu výstavby, předpokládá se až v závěru výstavby tramvajové trati. Souběžné 
fungování obou jednokolejných úseků by mělo být omezeno na co nejkratší období. 
Předmětem objektu je zřízení provizorních kolejových konstrukcí – výhybek. Potřebná úprava trolejového 
vedení je předmětem objektu C682. 
Zjednokolejnění bude realizováno v prvním úseku vložením výhybek N1 a N2 a ve druhém úseku vložením 
výhybek N3 a N4.  Výhybky N1 a N2 budou vloženy do koleje K1 (směr Pisárky). Délka prvního 
jednokolejného úseku je 385m. Výhybky N3 a N4 budou vloženy rovněž do koleje K1 (směr Pisárky). Délka 
druhého jednokolejného úseku je 371m.  
Výhybky N2 a N4 jsou zrcadlovým obrazem výhybky N1. Situování výhybek je dáno návazností na stávající 
trolejové převěsy.  
Směrové a výškové geometrické uspořádání provizorních kolejí a jejich napojení na stávající trať 
předpokládá provozní rychlost max.15km/hod. 
 
C 661 Kabelovody – tramvaj 
Předmětem objektu je vybudování soustavy kabelovodů, kabelových chrániček a komor, které zabezpečí 
rozvedení kabelových sítí zajišťující technologické vybavení tramvajové tratě v délce stavby (s výjimkou 
tramvajového tunelu – kabelovody v tunelu jsou součástí objektu C608). V rámci tohoto objektu dojde 
k pokrytí tramvajové trasy (C652). 
 
C 681 Trolejové vedení - tramvajová trať 
Trolejové vedení je v rozsahu celé stavby navrhováno nové. Celková délka úpravy TV včetně části v tunelu 
činí cca 1,100 km. Trolejové vedení je navrhováno jako prosté vedení kompenzované s napínáním trolejí 
pohyblivým závažím v délkách kotevních polí cca 400  - 650 m. Vlastní troleje budou zavěšeny pružnými 
závěsy přídavným lanem na lanových převěsech kotvených mezi párovými stožáry po obou stranách nového 
tramvajového tělesa, případně na plastových trubkových ramenech vyložených ze stožárů osazených po 
jedné straně tramvajového tělesa. Troleje v tunelu budou uchyceny pevnými závěsy na převěsech ze 
syntetického nevodivého materiálu, což plně zajišťuje obě troleje vůči sobě a vůči ostatním zařízením ve 
dvojité izolaci. Převěsy budou uchyceny v chemických kotvách ve zdech po obou stranách tunelu.  
Trolejový vodič na volné trati je navrhován o průřezu 100 mm2, v tunelu bude použit průřez 150 mm2 z 
důvodu proudové rezervy při havarijním provozu po jedné koleji. 
Nové stožáry jsou navrhovány celkové délky 11 m s osazením do betonových hranolových základů. Některé 
vybrané stožáry jsou navrženy dle požadavků projektu veřejného osvětlení s úpravou pro osazení výložníků 
svítidel VO. 
Pro splnění bezpečnostních požadavků pro provoz tramvajové dopravy v tunelu, kde je požadováno 
samostatné napájení, byly stávající napájecí úseky v upravované části tratě délkově upraveny. Stávající 
úseky byly zkráceny, doplněn je nový úsek zahrnující tunel a zásahové plochy před oběma portály.  
Pro napájení v tunelu jsou navrženy kabelové napájecí vývody na stožárech z obou stran při vstupech do 
tunelu současně s dělením úseku. Napájení v tunelu je navrhováno s možností napájení každé troleje 
samostatně pro případný havarijní provoz po jedné koleji. 
Pro napájecí vývody na stožárech a propojení dělení úseků jsou navrhovány trakční odpojovače s 
motorovými pohony s dálkovým kabelovým ovládáním s příslušných měníren. Odpojovače u napájecích 
vývodů na obou stranách tunelu budou v provedení s uzemňovacím nožem připojeným na kolejnici, kdy při 
odpojeném napájení dojde ke zkratování příslušné troleje s kolejnicí.  
Výška trolejového vedení ve volné trati je navržena 5,5m. Tato výška bude plynule snížena na výšku 5,1m 
pod nově navrženou lávkou pro pěší (SO C202) a na výšku 4,3m v tunelu. 
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C 682 Trolejové vedení – provizorní tramvajová trať 
V průběhu realizace stavby je navrženo zřízení dvou jednokolejných úseků na stávající tramvajové trati. 
Cílem návrhu je zachování stávajícího tramvajového provozu a zároveň uvolnění prostoru staveniště pro 
realizaci co možná největšího rozsahu prací za provozu. 
Navržen je 1. úsek (jižní) délky 385m a 2. úsek (severní) délky 371m.  
Předmětem tohoto objektu je zatrolejování kolejových spojek ve výhybkách do jednokolejných úseků a 
technické řešení signalizace vjezdu tramvají do těchto úseků. Kolejové konstrukce (výhybky) jsou 
předmětem stavebního objektu C653. Pravá kolej bude v této etapě zrušena včetně trolejí. Současně je řešeno 
provizorní zakotvení stávajících trolejí z obou stran rušených trolejových úseků. V prostoru za 
projektovanou lávkou nad tramvajovou tratí bude provedena úprava stávajícího kotvení ve výměnném poli. 
Tři párové stožáry budou na straně k tunelu zrušeny a nahrazeny trubkovými rameny vyloženými ze stožárů 
na straně řeky. Na tato ramena budou převěšeny troleje ve výměnném poli ze strany u řeky. 
V projektu je současně řešena úprava výšky zavěšení trolejí a to v době výstavby lávky na pevné skruži 
(provizorní výška troleje) a to na obě strany od projektované lávky. Snížená provizorní výška troleje pod 
lávkou je navržena 4,4m na rychlost 30 km/h. 
  
C 683 Přeložka zpětných a napájecích kabelů 
Tento objekt řeší přeložky trakčních kabelů v rámci připojení nové tramvajové tratě. Pro trakční kabely bude 
zbudován nový kabelovod tvořený multikanály a kabelovými komorami. 
Z nové měnírny budou vyvedeny 2 devítiotvorové multikanály, které budou ukončeny v betonové šachtě 
v tunelu (všechny multikanály a šachty v tunelu jsou součástí C608). Z této betonové šachty Š17 budou 
směrem do Bystrce vedeny dva devíti-otvorové multikanály, které budou ukončeny v šachtě, která je 
součástí etapy I. Z měnírny budou vyvedeny kabelovodem napájecí, zpětné a ovládací kabely. Ovládací 
kabely budou připojeny na pohony odpojovačů, napájecí a zpětné budou buďto ukončeny v nových 
rozpojovacích skříních nebo budou naspojkovány na kabely z etapy I v šachtě, ve které bude ukončen 
kabelovod. Ze zpětných skříní bude provedeno ukolejnění.  
Z betonové šachty umístěné poblíž měnírny bude směrem do Pisárek veden jeden devíti-otvorový 
multikanál, jeden šesti-otvorový multikanál a 3x plastový chránička 110, které budou ukončeny v šachtě Š6 
(všechny multikanály a šachty v tunelu jsou součástí C608).  
Z šachty Š6 budou až do šachty Š3 uloženy dva devíti-otvorové multikanály a mezi šachtou Š3 až Š1 bude 
uložen jen jeden devíti-otvorový multikanál a dvě chráničky průměru 160mm.  
Z měnírny budou vyvedeny kabelovodem napájecí, zpětné a ovládací kabely. Ovládací kabely budou 
připojeny na pohony odpojovačů, napájecí a zpětné budou buďto ukončeny v nových rozpojovacích skříních 
nebo budou ze stávající měnírny Pisárky (z nové šachty Š1 do stávající měnírny budou nové kabely vedeny 
stávajícím kabelovodem). Ze zpětných skříní bude provedeno ukolejnění. 
 
C 684 Provizorní přeložka zpětných a napájecích kabelů 
V souvislosti s plánovanou výstavbou tramvajové tratě a opěrných stěn bude třeba provizorně přeložit 
dvojici stávajících trakčních kabelů N 91a/1,2. Stávající kabely budou v úseku mezi skříněmi N91 a N91a 
nahrazeny novými kabely 1-AYY 500 v nové polohopisné poloze. Napojení na stávající kabely bude 
provedeno pomocí kabelových spojek NN. 
Kabely DPmB se v celé délce uloží do kabelového žlabu/ chráničky s krytím min 1000mm. Žlaby/ chráničky 
budou uloženy do výkopu na upravené pískové lože tl. Min. 100mm a bude obsypán pískem do výšky min 
100mm nad povrch, následně bude zasypán zeminou a zhutněn.  
 
C 701 Technologický objekt  - stavební část 
Provozně technologický objekt (PTO) je situován v prostoru severního předportálí VMO a tramvajového 
tunelu v prostoru ukončení ul. Bráfové a to mezi tělesem tramvajového tunelu a patou svahu Wilsonova lesa. 
PTO je přisazen těsně k vnějšímu líci tramvajového tunelu a z části zasahuje až do stávající paty přilehlého 
svahu. Vzhledem k tomu, že nad PTO je veden chodník pro pěší, který je součástí navrženého přesypu nad 
severním portálem VMO a tramvajového tunelu je PTO z velké části situován pod navrženým upraveným 
terénem.  Volná je pouze čelní fasáda se vstupy do objektu a část střechy, která je opatřena vegetačním 
krytem, a jsou zde umístěny jednotky chlazení. 
PTO je provozním a technologickým zázemím navrženého tramvajového tunelu a silniční galerie v řešeném 
úseku. 
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PTO zahrnuje tyto provozní celky: 
Rozvodna VN 
Trafostanice  
Záložní napájení (dieselagregát, UPS) 
Měnírna a trafostanice DPMB 
Rozvodna NN 
Velín tunelu a galerie 
Řídicí systém 
Sklad  
 
Dispozice PTO je tvořena obdélníkovým půdorysem se středovou chodbou, na kterou navazují jednotlivé 
funkční části a jejich jednotlivé místnosti. Středová chodba je přístupná z čelní fasády dvoukřídlovými 
dveřmi s nadsvětlíkem. Obdobně jsou z čelní fasády přístupné místnosti – DIESEL 250kVA, VN rozvodna a 
trafostanice DPMB. 
Hmota PTO je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí sestávající ze železobetonové zalomené 
základové desky, stropní desky proměnné tloušťky a železobetonových podélných a příčných stěn. Jedná se 
o deskostěnový prostorový systém. Vnější rozměry objektu jsou 22 x 13,75 m se světlou výškou místností 
cca 3,8 m.  
Z dispozičního i konstrukčního hlediska se jedná o trojtakt zahrnující středovou chodbu na kterou navazují 
jednotlivé místnosti technologického vybavení. Základová deska je oproti podlahám PTO snížená a pod 
středovou chodbou zalomena, PTO má v části půdorysu zdvojené podlahy nebo podlahy „plné“ 
s rozvodnými kanály. 
Polovinu střechy tvoří střešní plášť s vegetačním krytem, na kterém jsou umístěny jednotky chlazení. Druhá 
polovina střechy je překryta zemním násypem, který zajišťuje gabionová stěna s proměnnou výškou. 
Čelní stěna je navržena v kamenném obkladu ve formě gabionové předstěny. 
 
1000 Technologické vybavení  
D 1001 Větrání tunelu a únikové štoly – tramvaj 
Tento provozní soubor zahrnuje přetlakové větrání únikové štoly a větrání rozvoden NN v tramvajovém 
tunelu. Požární větrání tunelové trouby bude přirozené a nenavrhují se tedy žádná zařízení pro nucené 
větrání (v souladu s Požárně bezpečnostním řešením stavby). 
Přetlakové větrání únikové štoly 
Záchranná cesta, sloužící jako úniková cesta bude udržována v přetlaku min. 80 Pa vůči tunelové troubě. 
Přetlak se posuzuje při uzavřené záchranné cestě. Přívod vzduchu pro větrání záchranné cesty bude zajištěn 
ze silniční galerie. Větrání záchranné cesty bude spuštěno v okamžiku identifikace požáru signálem od EPS a 
bude být funkční po dobu min. 90 minut. Objem záchranné cesty je 450m3. Požadovaná výměna vzduchu je 
minimálně 10x/hod, což odpovídá průtoku větracího vzduchu min. 4500m3/h. 
Přívod vzduchu do prostoru únikové štoly je řešen prostřednictvím radiálního ventilátoru do potrubí. 
Přívodní ventilátor je osazen do čtyřhranného potrubí vedeného uvnitř štoly. Ventilátor s potrubím budou 
umístěny v prostoru pod stropem tak, aby nezasahovaly do stanoveného koridoru únikové cesty. Nasávání 
vzduchu je z venkovní galerie. 
Odvod vzduchu přetlakem, dvěma průduchy 600x400 směrem na venkovní galerii. Průduchy budou osazeny 
požární klapkou a přetlakovou (80Pa) žaluzií. 
Větrání rozvoden NN 
Nuceným větráním budou vybaveny celkem 4 rozvodny: 
1+1 rozvodna „úniková štola“ 
1+1 rozvodna „portál jih“ 
Větrání je navrženo jako přetlakové a slouží k odvodu ztrátového tepla od rozvaděčů elektro. 
Přívod větracího vzduchu do rozvoden je řešen prostřednictvím 2ks radiálních ventilátorů do potrubí.  
Větrací vzduch je nasáván z tramvajového tunelu a přiváděn ventilátorem v krátkém potrubí s vyústkami v 
jednotlivých rozvodnách. Ventilátory a rozvody jsou umístěny pod stropem. Odvod vzduchu je přetlakem, 
průduchy v příčkách jednotlivých rozvoden. Průduchy budou osazeny požárními stěnovými uzávěry.  
Provedení požárních klapek a uzávěrů: 
rozvodna „portál jih“: Požární klapky a uzávěry budou v mechanickém provedení 
rozvodna „úniková štola“: Požární klapky a uzávěry budou v provedení s pohonem, ovládání signálem EPS 
Provoz zařízení probíhá v automatickém režimu dle prostorové teploty v jednotlivých rozvodnách: nad 
+30°C běh ventilátoru. 
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D 1002 Osvětlení tunelu a únikové štoly - tramvaj 
Tento provozní soubor řeší provozní osvětlení tramvajového tunelu a únikové štoly a osvětlení prostorů před 
jižním a severním portálem tunelu. 
 
Osvětlovací soustava v tramvajovém tunelu 
Osvětlovací soustava v tramvajovém tunelu je tvořena svítidly se světelnými zdroji LED.  
Svítidla budou umístěna na stěnách tunelové roury. Vzdálenost mezi svítidly v jedné řadě je ve vnitřním 
prostoru tunelu 16m, na portálech jsou svítidla z důvodu zrakové adaptace od sebe vzájemně vzdálena 2m. 
Svítidla budou provozována ve dvou režimech – denním a nočním. V denním režimu budou svítit všechna 
svítidla s vyšší intenzitou. Vybraná svítidla v každé řadě budou sloužit také pro nouzové osvětlení tunelu – 
budou mít dvě funkce – provozní osvětlení, nouzové osvětlení. 
 
Osvětlovací soustava únikové štoly 
Osvětlovací soustava v únikové štole tunelu je tvořena svítidly se světelnými zdroji LED. Svítidla budou 
umístěna na stropu štoly šikmo se sklonem 30° - pod potrubím VZT. Vzdálenost mezi svítidly 10 m. Svítidla 
budou používána pouze při evakuaci osob z tunelové roury, při kontrolách a revizích nebo při návštěvách 
rozvoden přístupných ze štoly. Všechna svítidla ve štole budou sloužit také pro nouzové osvětlení tunelu – 
budou mít dvě funkce – provozní osvětlení, nouzové osvětlení. Mimo tyto uvedené případy budou svítidla 
vypnuta. Svítidla budou ovládána obvodovým spínáním (stykači).  

 
Osvětlovací soustava ve venkovním prostoru na portálech tunelu 
Na portálech tunelu budou ve venkovním prostoru umístěna svítidla se světelnými zdroji LED osvětlující 
prostor přejezdů přes tramvajovou trať a prostranství před PTO (u severního portálu tunelu) a příjezdovou 
komunikace k vodárenskému zařízení (u jižního portálu tunelu).  
Svítidla budou umístěna jednak na trakčních stožárech (2ks u severního portálu, 1ks u jižního portálu) jednak 
na samostatných stožárech výšky 10m (1ks u jižního portálu). 
Svítidla budou zapínána pouze v noční době 
 
D 1003 Nouzové osvětlení tunelu a únikové štoly – tramvaj 
Tento provozní soubor řeší nouzové osvětlení tramvajového tunelu a únikové štoly. 
Nouzové osvětlení v tramvajovém tunelu a únikové štole bude v provozu v případě výpadku napájení 
provozního osvětlení (obvodů MDO). Obvody nouzového osvětlení budou napájeny ze zdroje nepřerušené 
dodávky UPS (obvody VDO). 
 
Nouzové osvětlení tunelu 
Osvětlovací soustava nouzového osvětlení v tramvajovém tunelu je tvořena svítidly se světelnými zdroji 
LED. Svítidla budou umístěna na stěnách tunelové roury. Vybraná svítidla v každé řadě budou sloužit pro 
nouzové osvětlení tunelu – budou mít dvě funkce – provozní osvětlení, nouzové osvětlení. 
Osvětlení v prostoru tunelové roury v režimu nouzového osvětlení je v průměru  10lx. 
 
Nouzové osvětlení únikové štoly 
Osvětlovací soustava v únikové štole tunelu je tvořena svítidly se světelnými zdroji LED.  
Svítidla budou umístěna na stropu štoly šikmo se sklonem 30° - pod potrubím VZT. Vzdálenost mezi 
svítidly 10m. Svítidla budou používána pouze při evakuaci osob z tunelové roury, při kontrolách a revizích 
nebo při návštěvách rozvoden přístupných ze štoly. Všechna svítidla ve štole budou sloužit také pro nouzové 
osvětlení tunelu – budou mít dvě funkce – provozní osvětlení, nouzové osvětlení.  
Osvětlení v prostoru únikové štoly je v režimu nouzového osvětlení je v průměru  40lx. 
 
D 1004 Televizní systém včetně video detekce - tramvaj 
Provozní soubor řeší technický návrh video dohledu a video detekce jako uzavřeného televizního okruhu 
(dále jen CCTV systém) v tramvajovém tunelu.  
CCTV systém bude poskytovat vizuální informaci v reálném čase z lokalit: 
a) tunelová část (tramvajový tunel – pevné kamery sdílené se systémem video detekce) 
b) portálové kamery (pevné kamery sdílené se systémem video detekce) 
c) úniková chodba (pevné kamery sdílené se systémem video detekce) 
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Realizace díla poskytne z předmětných lokalit vizuální informaci pro interní účely Centrálního technického 
dispečinku (dále jen CTD) společnosti Brněnské komunikace, a.s. (dále jen BKOM) Renneská 1a a současně 
také pro Ústřední dispečink Dopravního podniku města Brna (dále jen DPMB), Novobranská 18. 
Předmětem díla je: 
- vybudování lokálního CCTV systému s video detekcí v prostoru výše uvedených lokalit 
V objektu CTD Brno, Renneská 1a bude tímto PS realizováno: 
- aktivní přenosové technologie z VMO Žabovřeská (připojení na optické trasy z VMO Žabovřeská) 
- SW dovybavení CCTV stávajícího systému Omnicast a Cilitog 
V objektu Ústředního dispečinku DPMB, Novobranská 18 bude tímto PS realizováno: 
- aktivní přenosové technologie z VMO Žabovřeská (připojení na optické trasy z VMO Žabovřeská) 
- rozšíření a vybudování klientských pracovišť CCTV systému Omnicast a Citilog 
- rozšíření stávající tele stěny BARCO 
Předmětem tohoto PS je dodání a instalace technologického a softwarového vybavení, dodání a instalace 
napájecích a signálových rozvodů, zprovoznění a uživatelské nastavení, měření a revize, předepsané 
individuální a komplexní zkoušky. 
Provozní soubory D1004 a D1014 musí být řešeny společně, protože používají sdílené technologie a jsou na 
sobě závislé. 
 
D 1005 Bezdrátové spojení - tramvaj 
Rádiové spojení v tramvajovém tunelu Žabovřeská bude zajištěno „rozšířením“ rádiového signálu pro 
vybrané uživatele z vnějšího prostředí do prostoru tunelové trouby, kam přirozenou cestou nemůže 
proniknout rádiový signál. 
Tunelové rozvody 
Do tunelových trub, kde je požadován přenos celého spektra šířených kmitočtů, se rádiové signály šíří 
pomocí vyzařovacích kabelů, které přenesou pásmo kmitočtů od 70MHz do 2,6GHz. Vyzařovací koaxiální 
kabel 1-5/8“ je v tunelové troubě veden po stěně tunelu a uchycen pomocí standardních držáků od výrobce.  
Propojení vyzařovacích kabelů a distribučního zařízení je provedeno koaxiálním kabelem od distribučního 
zařízení multikanálem do tunelové trouby a na stěnu tunelu. 
Úniková štola je napájena z odbočovače v tunelové troubě, na který je připojen vyzařovací kabel 1/2", který 
je uchycen pomocí standardních držáků od výrobce na strop únikové štoly.  
Pro eliminaci výpadku signálu po přerušení vyzařovacího kabelu v trase tunelu je využito propojení 
vyzařovacích kabelů v tramvajovém tunelu a galerii na vzdáleném portálu. 
Při výpadku signálu je vzdálená část tunelu pokryta z vedlejší tunelové trouby, slabším signálem (delší trasa, 
větší vložný útlum), který zabezpečí úroveň rádiových signálů složek IZS ve snížené, ale dostatečné úrovni 
pro nouzový provoz. 
Distribuční zařízení 
Distribuční zařízení je společné pro provozní soubory D1005 Bezdrátové spojení – tramvaj a D1105 
Bezdrátové spojení s jedoucími vozidly. Umístění distribučního zařízení je v PTO m.č. 1.15. Distribuční 
zařízení je vestavěno do dvou skříní 19“ rozvaděče. Obsahuje všechny dílčí komponenty, které spolu s 
vnějším anténním systémem zajistí příjem všech požadovaných kmitočtů z vnějšího prostředí, jejich 
selektivní sdružení a zesílení do jednoho společného výstupu, který vybudí rádiovými signály vyzařovací 
kabely v uzavřených prostorech. 
Anténní systém 
Hlavní vnější přijímací anténní systém je umístěn na novém stožáru u PTO. Propojení antén s distribučním 
zařízením je provedeno koaxiálními kabely vedenými multikanálem od stožáru do distribučního zařízení v 
PTO. 
GPS opakovače 
V tramvajovém tunelu jsou na základě požadavku DPMB instalovány dva opakovače GPS. Venkovní 
přijímací antény jsou umístěny na galerii a koaxiálními kabely propojeny s opakovači s integrovanou 
anténou umístěné na stropě tunelu.  
 
D 1006 Provozní telefon – tramvaj 
Provozní soubor řeší návrh zařízení pro telefonní spojení pro Žabovřeský tramvajový tunel včetně potřebné 
kabeláže. 
Systém telefonního spojení do tramvajového tunelu je navržen v souladu s chystaným řešením telefonního 
spojení v síti DPMB na bázi VOIP technologie. V závislosti na aktuálně-používané technologii v síti DPMB 
v době realizace (zvolené řešení bude známo v 1.-2. Q. roku 2017) bude na lokálním velínu v provozně-
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technickém objektu Žabovřeského tunelu (PTO) instalován aktivní prvek konkrétní technologie pro připojení 
telefonních přístrojů a interkomů v tunelu. Aktivní prvek bude instalován do RACKU DPMB v m.č.1.14. 
Toto zařízení bude v telefonní síti DPMB konfigurované jako podružné (vzdálené) a bude sloužit pro lokální 
spojení a pro spojení s energetickým i dopravním dispečinkem DPMB. 
Aktivní prvek bude do sítě DPMB připojen prostřednictvím optického kabelu, který je předmětem D 1212. 
 
D 1007 Elektrická požární signalizace – tramvaj 
Provozní soubor řeší návrh zařízení elektrické požární signalizace (EPS) pro Žabovřeský tramvajový tunel a 
prostory technického zázemí včetně potřebné kabeláže. Požadavek na instalaci EPS vyplývá z požárně-
bezpečnostního řešení stavby (PBŘ). 
Úvod 
EPS je soubor technických zařízení, která slouží ke včasné lokalizaci a signalizaci vznikajícího požáru. Dále 
ovládá a případně monitoruje ostatní požárně bezpečností zařízení. 
Pro EPS je navrženo zařízení s procesně-analogovými hlásiči požáru. Instalovaný systém EPS bude plně 
kompatibilní s již instalovanými systémy v ostatních tunelech v Brně. Navržen je plně adresovatelný systém, 
který je schopen ovládat požárně bezpečnostní zařízení 
Koncepce EPS 
EPS je navržena v souladu s ČSN 73 0875/2011 a ČSN 34 2710/2011. Navržený systém EPS respektuje 
charakter a důležitost objektu. Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné, systém tedy umožňuje 
jednoduché přizpůsobení a ovládání navazujících zařízení i snadné případné pozdější změny. 
Systémem EPS budou vybaveny následující objekty: 
· tunelová trouba 
· záchranná cesta 
· všechny prostoru objektu PTO 
Systém EPS se bude skládat z: 
- ústředny systému EPS instalované v prostorách provozně technického objektu  
- opticko-kouřových hlásičů požáru instalovaných v záchranné cestě a ve všech prostorách PTO 
- tlačítkových hlásičů požáru 
- zařízení dálkového přenosu na pult HZS 
- klíčového trezoru instalovaného u vstupu do provozně technického objektu 
- obslužným polem instalovaným v prostorách provozně technického objektu tunelu a to za vstupními 
dveřmi do objektu 

 
D 1008 Elektrická zabezpečovací signalizace – tramvaj 
Provozní soubor řeší návrh zařízení poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), dříve 
Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), pro Žabovřeský tramvajový tunel a prostory technického 
zázemí včetně potřebné kabeláže. 
Veškeré technologické prostory tunelu (rozvodny elektro, úniková štola a objekt PTO) nebudou trvale 
obsazeny údržbou. Je proto nezbytné je chránit proti neoprávněnému vstupu zařízením PZTS, které bude na 
technický dispečink signalizovat neoprávněné vniknutí do technologických prostor a vstup do únikové štoly.  
Pozn.: Dle ČSN EN 50131-1 ed.2 je nyní pro EZS používán termín „poplachový zabezpečovací systém“ 
(dále jen PZS). 
V objektu PTO bude v m.č. 1.15 instalována poplachová ústředna sběrnicového typu s možností adresace 
připojených čidel. Na datovou sběrnici budou připojeny rozšiřující expandéry, které budou rozšiřovat 
kapacitu ústředny. V PTO bude instalována ovládací klávesnice a poplachová siréna, která bude signalizovat 
narušení objektu místně. Použita bude kombinace plášťové a prostorové ochrany objektu PTO a přístupové 
cesty do objektů z tubusu tunelu. Poplach bude přenášen na technický dispečink pomocí řídicího systému. 
Při výpadku proudu bude zařízení zálohováno baterií na min. 12 hodin provozu.  
Za vstupem do PTO bude instalována ovládací klávesnice se signalizačním tablem. Předpokládá se, 
vzhledem k používání objektu PTO více subjekty, rozčlenění jednotlivých prostor na samostatné 
podsystémy. V prostoru s klávesnicí bude použita zpožděná smyčka,  v ostatních prostorách budou použity 
okamžité smyčky.  
Uzavřené prostory přístupné pouze z tunelu (únikové prostory) budou mít osazeny detektory na dveřích pro 
kontrolu uzavření prostoru.  
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D 1009 Řídicí systém tunelu – tramvaj 
Řídicí systém dopravy a technologie slouží pro řízení dopravy a technologie tramvajového tunelu a zajišťuje 
přenos dat na dispečink (CTD BKOM a velín DPMB). Řídicí systém za normálního provozního režimu 
monitoruje dopravu a technologii v tunelu a v případě mimořádných událostí navrhuje dispečerovi omezení 
provozu tunelu. V případě uzavření tunelu zapíná potřebná návěstidla. 
Požadavky na řídicí systém: 
• zabezpečit vjezd pouze jedné tramvaje na jedné koleji (na jedné koleji v tunelu se nesmí nacházet dvě 
tramvajové soupravy) - za pomoci kolejových obvodu, radiových obvodů a videodetekce před tunelem bude 
ŘS hlídat pohyb tramvají a pokud bude daná kolej v tunelu obsazena, ŘS nesmí pustit na tuto kolej další 
soupravy 
• zajistit přenos informace z video detekce na velín o vstupu nepovolených osob do tunelu nebo další 
nestandardní stavy (kamery video detekce budou instalovány na portálech a uvnitř tunelu) 
• měřených hodnot fyzikálních veličin ve vybraných prostorách VMO Žabovřeská 
• automaticky přestavovat návěstidla před portály tunelu 
• řídit požární větrání, spouštět větrání záchranných cest 
• spouštět nouzové osvětlení tunelu 
• zabezpečení beznapěťového stavu podružných rozvoden na pokyn dispečera tunelu 

 
Řídicí systém dopravy a technologie tunelu je založen na dvou hlavních stanicích, které pracují v režimu 
Hot-standby tzv. horké záloze. Systém je založen na principu automatického záskoku – primární stanice 
ovládá jednotlivé periferie a komunikuje se sekundární stanicí. V případě výpadku primární stanice přebírá 
veškeré operace stanice záložní, aniž by došlo k poruše komunikace či zastavení probíhající akce. Podstanice 
řídicího systému budou tvořeny distribuovanými stanicemi a nebudou redundantní. 
 
Umístění podstanic pro tramvajový tunel: 
• Objekt PTO 2x (RM01, RM02) 
• U trati v úseku k zastávce Bráfova (RM03) 
• Rozvodna NN v tunelu – úniková štola (RM04) 
• Rozvodna NN v tunelu – jih (RM05) 
• Portál Hlinky (RM06) 
• U trati v úseku k zastávce Hlinky (RM07) 
 
Při realizaci automobilové galerie budou do výše uvedených podstanic doplněny potřebné karty ŘS do 
kterých budou staženy vstupy a výstupy z technologií pro řízení dle D1109 řídící systém. 
Na lokálním velínu v PTO budou servery pro vizualizaci dopravy a technologie. Tyto servery pracují v 
režimu HotStanby Redundancy. Znamená to, že oba servery obsahují identická data a v případě výpadku 
jednoho z nich je možno bezvýpadkově přejít na server záložní. Vizualizační servery jsou zdrojem dat pro 
klienty jak lokálního velínu, tak klienty pracovišť CTD BKOM a velínu DPMB. Na lokálním velínu PTO 
bude pracoviště operátora, které tvoří dvě operátorské stanice v režimu klient vizualizačního serveru. Z obou 
pracovišť je možno ovládat jak technologii, tak dopravu. Pracoviště jsou navzájem plně zástupná. Do pultu 
operátorů bude umístěna technologická klávesnice pro havarijní zásah při výpadku celé vizualizační vrstvy 
nebo pro havarijní zásah HZS. Zde bude možno pouze reagovat na havarijní situace vyvoláním havarijních 
sekvencí pro bezpečné uzavření tunelu a nezbytné zásahy do technologie, např. aktivace požárních sekvencí, 
vypnutí el. napájení v jednotlivých úsecích v tunelu apod. Nepředpokládá se běžné provozování bez 
vizualizační vrstvy řízení. Pro stanovení jednotného času a synchronizaci stanic bude použit systém GPS. 
Rozvaděče ŘS (hlavní stanice, podstanice, servery…) a operátorské pracoviště budou napájeny zálohovaným 
bezvýpadkovým napětím.  
 
D 1010 Měření pro řídicí systém – tramvaj 
Ve vybraných technologických prostorách bude měřena teplota a relativní vlhkost. Bude to v objektu 
měnírny, v místnosti UPS, v rozvodnách a v dalších místnostech dle požadavků instalované technologie. V 
trafokobkách bude osazeno pouze čidlo teploty. V objektu lokálního velínu bude na silovém vedení umístěn 
separátor pulzů pro možnost energetických měření. 
Dveře na hranici požárních úseků budou doplněny o dveřní kontakty (součást D1008 EZS). Tyto dveřní 
kontakty budou připojeny do ŘS. Signály přenášené do ŘS budou kabelem přivedeny na svorky do nejbližší 
podstanice ŘS. Napájení aktivních čidel bude řešeno z rozvaděčů umístěných v rozvodnách. 
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D 1011 Uzemnění tunelu – tramvaj 
Dokumentace obsahuje následující části: 
- Uzemnění tunelu  
- Uzemnění měnírny 
- Uzemnění PTO pro stavební instalace 
 
Uzemnění tunelu 
Návrh uzemňovací soustavy respektuje požadavky na ochranu proti účinkům bludných proudů. Níže 
uvedený návrh základového zemniče je zvolen tak, aby soustava splňovala požadované parametry zemnící 
soustavy. 
Zemnící soustava je navržena jako základový zemnič s hlavním dimenzováním pro uložení výztuže 
v základových pasech.      
Vzhledem soustavě TT se jedná o oddělené zemniče v místech elektrických spotřebičů a rozvoden – 
rozvaděčů. Nevytváří se celková zemnění soustava typická pro silniční tunelové stavby. 
 
Uzemnění měnírny 
Uzemnění měnírny je navrženo mimo měnírnu a mimo tunelovou konstrukci. Při návrhu pozice uzemnění se 
vychází s ekvivalentních předpisů pro vzdálenost různých zemnících soustav jak mezi trakční soustavou a 
cizí napájecí soustavou tak z předpisů pro stavbu metra v Praze. Při návrhu byla snaha zachovat cca 15 m 
volného prostoru kolem zemnící soustavy měnírny.  
Je vytvořen prostorový strojený zemnič vytvořených ze zdvojených zemnících pásků uložených v betonové 
mazanině. Vertikálně jsou soustavy na omezeném prostoru vzdálené cca 3 m a jsou propojeny v rozích 
rovněž zemnícími pásky založenými v betonu, který bude tvořit výplň běžných kovových komínků o 
průměru 200 mm.    
Zemnící soustava bude zahrnuta zeminou s možnou frakcí menšího množství kameniva, ale nikoli ve štěrku 
nebo odpadu. Kvalita bude ověřována postupně měřením po založení již první úrovně uzemnění a dosypu 
cca do 1m výšky. 
Z uzemnění jsou vedena lana CYY do měnírny.  
V Měnírně, resp. v PTO budou veškeré neživé části uloženy elektricky izolačně od ostatních konstrukcí 
PTO. Jejich propojení je možné pouze v jednom bodě s využitím průrazky s opakovatelnou funkcí 
s prahovým napětím 50 V, odolností 100 kA a časem vybavení 0,1s. 
Z hlediska dimenzování soustavy se jedná o výkon cca 1650 až 2000 kVA se zkratovou odolností do 60 kA, 
do 2Ω. 
 
Vzdálené uzemnění měnírny 
Vzdálené uzemnění měnírny pro napěťovou ochranu je umístěno za opěrnou (zárubní) zdí do zeleně. Jedná 
se o strojený zemnič napojený na kabelové vedení YY 50mm2. Napojení kabelu na strojený zemnič bude 
provedeno v kontrolní (malé, plastové) šachtě.   
Soustava nevyžaduje speciální dimenzování z hlediska zkratové odolnosti, hodnota uzemnění je požadována 
do 5 Ω. Založení zemnícího pásku je vhodné provést shodně jako ostatní zemniče do hloubky cca 1 m do 
betonového lůžka. 
   
Uzemnění PTO - Uzemňovací soustava energocentra 
Uzemňovací soustava energocentra (PTO) nebude uložena pod stavbou energocentra s ohledem na blízkost 
tramvajové trati. Pro uzemnění bude využita výztuž zárubní stěny navazující na PTO. Z vývodu z provařené 
výztuže zdi budou připraveny vývody do TS (PTO) a dále z vývodu budou napojeny ekvipotenciální prahy. 
Hodnota uzemnění bude dosahovat 2 ohmů. 
 Pro provedení uzemnění, resp. zároveň ochranných opatření zárubní zdi platí v plném rozsahu ustanovení 
týkající se primární ochrany a konstrukčních opaření dle PD pro ochranu stavby před účinky bludných 
proudů tramvajového tunelu či galerie rámových konstrukcí (hloubené části). Systém provaření výztuže 
vytváří mohutný základový zemnič od spodní stavby zdi až do horní části zárubní zdi. Vývody budou 
připraveny z provařené výztuže s úpravou dle obkladů stěny. 
Uzemnění PTO bude sloužit pro uzemnění transformační stanice pro tunel a pro hromosvod energocentra a 
veškeré pomocné uzemnění pro zařízení nacházející se v PTO.  
Na tuto soustavu nebude připojena technologie měnírny – viz shora.  
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Při řešení stavebních instalací a VZT stavby energobloku (ve vztahu ČSN 33 2000-4.41, pospojení a 
vyrovnání potenciálu) v části mimo měnírnu bude využito uzemnění PTO, v části měnírny se bude jednat o 
společné uzemnění měnírny s elektricky izolačně uloženou technologií vůči PTO s využitím průrazky 
s opakovatelnou funkcí.   
Zemnící soustava energocentra je dimenzována podle výkonu transformační stanice. Za PTO je navržen 
GSM stožár. Ten bude uzemněn s využitím základového zemniče mimo prostor PTO, uzemnění bude 
propojeno s vytvořeným uzemněním z výztuže zárubních zdi u PTO.  
   
D 1012 Ochrana proti bludným proudům – tramvaj 
Dokumentace obsahuje ochranné opatření před účinky bludných proudů zaměřené na opatření pro 
stejnosměrnou proudovou trakční soustavu a zpětné kolejnicové vedení. 
Předmětem dokumentace tohoto provozního souboru je: 
- Řešení ochrany tramvajového tunelu proti účinkům bludných proudů ve stupni stavebního povolení 
včetně zásad pro řešení elektrických rozvodů a zařízení pro kontrolu bludných proudů umožňující provádět 
předepsaná měření pro ověření funkce navržených ochranných opatření ve stavební části projektu tunelu. 
- Spolupráce se zpracovatelem stavební části při návrhu pasivních ochranných opatření, specifikace 
požadavků na provaření výztuží, návrh umístění vývodů z výztuže - měřicích míst. 
- Návrh propojovacích a měřicích kabelů umožňujících provádět kontrolní elektrická a geofyzikální měření 
monitorující vliv bludných proudů na stavbu.  
- Návrh monitorovacího systému pro přímé sledování koroze výztuže v betonu nedestruktivní metodou. 
Navrhovaný monitorovací systém CMS je zařízením sledujícím korozní stav výztuže vystavené nejen 
působení bludných proudů, ale i namáhání agresivními látkami, (chloridy, karbonáty, siřičitany, apod.), 
případně vlhkostí pronikající k výztuži např. mechanickým poškozením betonu a izolací (trhlinami).  Jedná o 
systém podporující diagnostická měření stavby. 
- Vyhodnocení základního korozního průzkumu a stanovení stupně ochranných opatření.   
- Stanovení zásad i pro další, navazující objekty, zejména opěrné zdi, lávky, mostní objekty a galerie, 
gabionové stěny a elektrická zařízení, zejména uzemnění měnírny a transformační stanice.   
 
D 1013 Rozvody NN v tunelu - tramvaj 
Tento provozní soubor řeší rozvody NN v prostoru provozně technologického objektu (PTO) a tramvajovém 
tunelu. 
 
Připojení do rozvodného systému 
Hlavní rozvody NN v tramvajovém tunelu a PTO  jsou připojeny: 
- z hlavního rozváděče nezálohovaného napájení RH0 v PTO a podružných technologických rozváděčů 
nezálohovaného napájení v rozvodnách v tunelu RH1 a RH2 (málo důležité obvody MDO napájené z 
transformátoru), 
- z hlavního rozváděče zálohovaného napájení RD0 v PTO a podružných technologických rozváděčů 
zálohovaného napájení v rozvodnách v tunelu RD1 a RD2 (důležité obvody DO napájené z dieselagregátu) 
- z hlavního rozváděče zálohovaného napájení RN0 v PTO a podružných technologických rozváděčů 
zálohovaného napájení v rozvodnách v tunelu RN1 a RN2 (velmi důležité obvody VDO napájené ze zdroje 
nepřerušené dodávky UPS). 
 
D 1014 Řízení tramvajového provozu 
Pro vyšší bezpečnost dopravy v tramvajovém tunelu bude nutné zajistit, aby v tunelu byla v jednom směru 
vždy jen jedna souprava. Tento požadavek je možný splnit jen při spolehlivé detekci tramvají vjíždějících do 
a vyjíždějících z tunelu a signalizaci obsazenosti jednotlivých úseků v místě tunelu. 
Detekce obsazení úseku bude pomocí kolejových obvodů a systému elektronického stavění výhybek. Tyto 
způsoby detekce zaručí spolehlivou detekci tramvajové soupravy. V oblasti portálu a uvnitř tunelu budou 
tyto systémy detekce navíc jištěny video detekcí dodávanou v rámci PS D1004 Televizní systém vč. video 
detekce, která umožňuje detekovat v okolí portálu i jiná vozidla, osoby či předměty v kolejišti. 
Systém elektronického stavění výhybek (ESV) 
Pro detekci tramvaje v tunelu bude použit systém elektronického stavění výhybek. Jedná se o rádiovou 
komunikaci jedoucího vozu tramvaje s elektronickou jednotkou, která je umístěna v blízkosti kolejiště. 
Každý vůz dopravního podniku obsahuje komunikační jednotku s anténou pro přenos informací pro 
automatické stavení výhybek (číslo vozu a směr jízdy). Anténa je umístěna na spodní straně vozu. Příjímací 
anténa pro řízení výhybky je umístěna v kolejišti. Při přiblížení tramvaje na určitou vzdálenost dojde ke 
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komunikaci a vyhodnocení informace vysílané z vozu tramvaje. Tento systém lze využít i pro přibližnou 
lokalizaci tramvaje v tunelu. 
V podstatě se bude jednat pouze o radiovou detekci tramvaje (RFD). Systém RFD s vyhodnocovací 
jednotkou RFU bude v tunelu a na výjezdech umístěn v obou směrech po cca 100 metrových vzdálenostech.  
Kolejové obvody (KO) 
Pro zajištění bezpečnosti a řízení dopravy budou využity i tzv. kolejové obvody. Jedná se o systém umístěný 
v kolejišti, u kterého k detekci tramvaje dochází použitím moderní technologie, která nevyžaduje elektrické 
ani fyzické oddělení koleje. Pro kolejový obvod budou využity LC obvody umístěné vždy na začátku a na 
konci kolejového obvodu. Kolejový obvod bude vyladěný na rezonanční kmitočet. Při najetí tramvaje na 
kolejový obvod se LC obvody rozladí a vyhodnocovací jednotka pošle informaci do ŘS o výskytu tramvaje v 
úseku. Kolejový obvod se skládá ze smyček a vodivého pospojovaní v měřeném úseku a vyhodnocovací 
jednotky. Výstupem z jednotky jsou binární stavy informující o obsazenosti daného úseku. Tento systém 
detekce bude umístěn vždy za světelným návěstím u vjezdu do tunelu, pak za světelným návěstím po 
výjezdu z tunelu a před značkou informující řidiče tramvaje o opuštění zabezpečeného úseku. Umístění 
kolejových obvodů bylo navrženo v souladu s požadavkem na plynulost a bezpečnost tramvajového provozu.  
Světelná signalizace pro řízení dopravy v tramvajovém tunelu 
V zabezpečeném úseku bude umístěno vždy jedno vjezdové světelné návěstidlo, jedno výjezdové světelné 
návěstidlo a dvě světelné předvěsti umístěné před každou návěstí a to v každém směru. U obou zastávek 
budou osazeny nové nebo využity stávající předvěsti, které budou v trvalém režimu povolovat odjezd ze 
zastávky. Tyto předvěsti bude moc ovládat pouze dispečer při mimořádné situaci, aby došlo k zamezení 
výjezdu ze zastávky při uzavřeném tunelu. 
 
D 1015 Tísňové volání – tramvaj 
Tísňové (resp. nouzové) volání v tunelu je řešeno instalací hlásek SOS, které tvoří základní bezpečnostní 
prvek systému tunelu. Hlásky SOS slouží k navázání komunikace s dispečerem. Jednotlivé hlásky jsou 
propojeny optickým kabelem, který zajistí propojení na řídicí systém tunelu a metalickým kabelem, který 
zajistí připojení telefonních poboček z telefonní ústředny tunelu (ústředny BKOM). 
PS D1015 obsahuje celkem čtyři hlásky SOS. Dvě SOS hlásky jsou umístěné na předpolí tunelu a dvě při 
vstupech do únikové štoly. 
 
D 1016 Velín DPMB - úpravy a vybavení 
Velín Dopravního podniku města Brna, Novobranská 18, 602 00 Brno, bude doplněn o dvě plnohodnotné 
pracoviště dohledu nad tunelem. Dle nastavení SW na této pracovní stanici bude možné část technologie a 
dopravy pouze dohlížet a určitou část i ovládat. Na velín DPMB budou v rámci tohoto PS dodána dvě PC se 
dvěma monitory ke každému PC, na kterých bude instalována vizualizace řídicího systému tramvajového 
tunelu. Do rozvaděče v technologické místnosti dispečinku bude doplněn optický switch pro napojení 
lokality na síť řídicího systému tunelu a bude zajištěno optické propojení. Při běžném provozu bude dispečer 
DPmB dohlížet a řídit provoz v tramvajovém tunelu. 
 
D 1017 Rozvodna VN a transformátor 
Tento provozní soubor řeší vestavěnou odběratelskou trafostanici pro napájení tramvajového tunelu a silniční 
galerie. 
 
Technický popis 
Nová vestavěná odběratelská trafostanice bude umístěna v prostoru Provozně technologickém objektu (PTO) 
vedle tramvajového tunelu na ulici Žabovřeské v Brně. Jedná se o místnosti rozvodny VN a trafokomoru. V 
rozvodně VN bude umístěn rozváděč VN 22kV v majetku E.ON Distribuce a.s. (součást C401), v 
trafokomoře bude transformátor 22/0,4kV 630kVA. 
Trafostanice slouží pro napájení elektrických zařízení v tramvajovém tunelu a silniční galerii.  
 
Rozvaděč NN RT0 
Pro možnost vypínání přívodního kabelu do hlavního rozváděče NN RH0 bude v trafokomoře (ozn.1.05) 
instalován skříňový rozvaděč RT0, 400V. V rozváděči bude instalován odpínač s vypínací cívkou ovládanou 
tlačítkem TOTAL STOP u vstupu do PTO. Vypnutí odpínače zajistí odpojení navazujícího přívodního 
kabelu do RH0. 
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Stanoviště transformátoru 
V trafokomoře 1.05 bude instalován nový suchý transformátor s litou izolací 22/0,4kV, 630kVA označený 
TR1.  
Přívody VN k transformátoru z rozvaděče VN budou provedeny jednožilovými celoplastovými kabely 3x 
22-AXEKCE 1x70mm2, ukončenými kabelovými koncovkami v rozvaděči VN a na primárních 
průchodkách transformátoru. Jednožilové kabely budou přichyceny pomocí příchytek maximálně po 1 
metru. 
Vývod NN od transformátoru bude proveden kabely 8x 1-CHAH-R 1x240mm2 (nebo adekvátní náhrady) 
přímo ze sekundárních průchodek transformátoru. Kabely budou vedeny od transformátoru přes kabel. 
chodbu pod 1.01 do místnosti rozvodny NN 1.10 na přívodní jistič rozvaděče NN RH0.  
 
D 1018 Rozvodna NN 
Tento provozní soubor řeší rozvodny NN v prostoru provozně technologického objektu (PTO) a 
tramvajovém tunelu. 
 
Připojení do rozvodného systému 
Dodávka elektrické energie je zajištěna následujícím způsobem: 
1. Hlavní zdroj napájení elektrickou energií 
Přívod z distribuční sítě 22kV  
2. Nezávislý záložní zdroj napájení elektrickou energií 
Záložní zdroj  - dieselagregát 250kVA 
3. Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS) 
 
Hlavní rozvodna NN 
Hlavní rozvodna NN, kterou řeší PS D1018 bude v prostoru PTO v místnosti 1.10.  V této místnosti bude 
umístěn hlavní rozváděč nezálohovaného napájení RH0 a hlavní kompenzační rozváděč RC0. 
 
Rozvodny podružných technologických rozváděčů NN 
Technologické rozvodny nezálohovaného a zálohovaného napájení nepřerušené dodávky budou umístěny v 
následujících prostorech podle jednotlivých rozváděčů: 
RH1 – tramvajový tunel – rozvodna hlavního napájení u únikové štoly, RD1 a RN1 – tramvajový tunel – 
rozvodna hlavního záložního napájení u únikové štoly,  RH2 – tramvajový tunel – rozvodna hlavního 
napájení u jižního portálu, RD2 a RN2 – tramvajový tunel – rozvodna hlavního záložního napájení u jižního 
portálu. V galerii se nachází společná rozvodna hlavního i záložního napájení s rozváděči RH3 - hlavní 
napájení, RD3 a RN3 – hlavní záložní napájení. Rozváděče v galerii nejsou součástí tohoto provozního 
souboru, jsou součástí PS D1113 Rozvody NN. 
 
Obchodní měření 
V rozváděči NN RH1.1 budou umístěny měřicí transformátory proudu pro polopřímé elektrárenské měření. 
Sekundární proudy z těchto transformátorů a napětí budou kabely přivedeny do nové skříně měření ME3 
(typ dle standardu E.ON MS2.221). Ve skříni bude umístěn elektroměr dle standardu E.ON.  
Přístup ke skříni obchodního měření ME3 bude pro pracovníky E.ON zajištěn přes hlavní bránu areálu. 
 
D 1019 Dieselagregát 
Tento provozní soubor řeší záložní zdroj pro elektrické napájení důležitých obvodů technologie 
tramvajového tunelu a galerie VMO.  
Projekt řeší: 
- návrh záložního zdroje vč. strojovny 
- rozvodnu zálohovaného napájení - rozvaděč záložního zdroje RD0 
 
Systém záložního napájení tramvajového tunelu a galerie 
Hlavním zdrojem elektrické energie je kabelová smyčka distribuční sítě 22kV, který napájí transformační 
stanici tramvajového tunelu a galerie VMO. 
Z hlavního NN rozvaděče RH0 je veden kabelový přívod do rozvaděče záložního zdroje RD0. Do tohoto 
rozvaděče je dále přiveden napájecí kabel od diesel generátoru, který je v PTO instalován jako záložní zdroj. 
V případě výpadku hlavního zdroje dojde automaticky k odpojení napájení z RH0 a přepnutí na záložní 
zdroj. 
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Diesel generátor 
Záložní zdroj bude instalován do strojovny uvnitř PTO. 
Náhradní zdroj je sestaven jako kompaktní celek, jehož hlavní části jsou vznětový motor s chladičem a 
uzavřený mazací okruh spojený přes pružnou spojku s alternátorem. Soustrojí je pružně uloženo na 
společném rámu. Je opatřeno startovacími akumulátory pro automatický start. Součástí stroje je vana pro 
zachycení případného úniku náplní motoru. Rám soustrojí má pružinové uložení, aby se zabránilo šíření 
vibrací od stroje. 
Náhradní zdroj bude umístěn na stanovišti PTO v 1.NP. Pro zajištění řádné funkce NZ umístění vzhledem k 
vlastním dispozicím vyhovuje. Stroj bude vybaven potrubím pro odvod chladicího vzduchu s tlumiči 
vzduchotechniky (součást kontejnerového provedení). 
 
D 1020 Zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS) 
Tento provozní soubor řeší zdroj nepřerušené dodávky elektrické energie (UPS) v prostoru provozně 
technologického objektu (PTO), který napájí zařízení v PTO, tramvajovém tunelu a silniční galerii.  
 
Připojení do rozvodného systému 
Zdroj nepřerušené dodávky bude řešen jako sestava statické UPS vč. baterií. 
Statická UPS (80 kW) bude v základním provozním stavu napájena ze sítě, při výpadku sítě bude napájena z 
DA. Napájení odběru z baterií bude pouze v době mezi výpadkem sítě a obnovením napájení z DA. Připojení 
UPS bude z hlavní rozváděč nepřerušené dodávky RN0. 
 
Technické parametry UPS 
Zdroj nepřerušené dodávky UPS a bateriové kabinety GBI1 a GBI2 dle požadavků investora, budou 
instalovány do vnitřního prostředí – provozně technologický objekt (PTO), místnost č. 1.07. 
UPS tvoří 1ks statické UPS, v paralelní  konfiguraci, s externím servisním By-passem, s výkonovým 
usměrňovačem komplet. příslušenstvím. 
 
D 1022 Měnírna 
Tento provozní soubor řeší výstavbu měnírny Bráfova v rámci provozně technologického objektu (PTO), 
určenou pro napájení tramvajové tratě v nově budovaném tramvajovém tunelu v Pisárkách. Technologické 
vybavení měnírny slouží k převodu střídavého napětí z distribučního rozvodu 22kV na napětí stejnosměrné a 
k zabezpečení napájení vývodů pro jednotlivé trolejové úseky městské hromadné dopravy (MHD).  
V současnosti je úsek tramvajové trati napájen ze sousedních měníren Pisárky a Vozovna Komín. Délka 
trakčních kabelů je velká a dochází k velkým úbytkům napětí. Výstavbou nového tramvajového tunelu bude 
nutné mít záložní napájení tohoto úseku, které budou provádět stávající měnírny, a trvalé napájení úseku 
převezme nově vybudovaná měnírna Bráfova. 
Zařízení vlastní měnírny lze rozčlenit na: 
- střídavou část, která je tvořena rozvodnou 22kV 
- trakční transformátor se stejnosměrnou technologií, sestávající z usměrňovače a vývodových napáječů 
- zařízení vlastní spotřeby 
Měnírna je koncipována jako jedno jednotková s tramvajovým provozem. 
Rozvodna 22kV 
Rozvodna 22 kV (R22) bude realizována ve skříňovém provedení. První pole rozvodny slouží jako přívodní 
pro distribuční rozvod napětí 22 kV. Rozvodna je připojena na kabelový paprsek vedení 22kV z rozvodny 
E.ON. Druhé pole obsahuje transformátory obchodního měření. Třetí pole obsahuje vývod na trakční 
transformátor. Čtvrté pole obsahuje vývod na transformátor vlastní spotřeby. 
Obchodní měření je provedeno z úředně cejchovaných měřících transformátorů proudu a měřících 
transformátorů napětí dle připojovacích podmínek E.ON, které jsou instalovány v 2.poli rozvodny 22kV. 
Univerzální skříň měření označená ME1 je umístěná na fasádě objektu PTO, vedle vstupních dveří do 
objektu, a je přístupná z nádvoří PTO. 
Trakční transformátor 
Instalován bude suchý trakční transformátor T1 o výkonu 1650kVA. Transformátor bude umístěn v 
samostatném transformátorovém stání přístupným z měnírny a z prostoru před portálem tunelu. Stání 
transformátoru bude osazeno vzduchotechnikou pro chlazení prostoru. Transformátor bude připojen vn 
kabelem k rozvodně 22kV.  
Stejnosměrný rozváděč 660V včetně DO 
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Technologie stejnosměrné části umožňuje řízený rozvod elektrické energie k jednotlivým úsekům 
trolejového vedení tramvajové trati. Obsahuje usměrňovač GU1, který bude umístěn v řadě s vývodovými 
poli, a vývodní napaječová pole RUV.T1-5 s rychlovypínači v minus pólu. Zpětný kolejnicový pól bude 
vyveden do samostatného rozváděče RUZ.T1. Jednotlivé kabelové vývody v plusu i mínusu budou osazeny 
ručními odpojovači a bočníkem pro měření proudu pro každý kabel zvlášť. 
Vlastní spotřeba 
 Zařízení vlastní spotřeby měnírny obsahuje skříně v krytí IP40/IP00: 
1 ks RVS1 rozváděč vlastní spotřeby - střídavá část 231/400V AC 
1 ks RU1 rozváděč vlastní spotřeby - stejnosměrná část 60V1) DC 
1 ks RT20 rozváděč s izolačním transformátorem, včetně jištění 
Stavební elektroinstalace a uzemnění 
V rámci stavby bude provedena kompletní elektroinstalace v prostorách měnírny v následujícím rozsahu: 
- osvětlení, zásuvkové rozvody 230 a 400V a nouzové osvětlení 
- havarijní tlačítka, signalizační spínače 
- MZ1 skříň pro potřeby provádění měření na měnírně (připojení/napájení měřícího vozu DPMB), 

umístěná na fasádě PTO, vedle vstupních dveří do objektu 
Řízení a ovládání 
Řízení měnírny, která je uvažována jako bezobslužná, bude plně koncipováno na bázi distribuovaného 
řídicího systému s využitím programovatelných automatů. V jednotlivých polích jsou osazeny moduly 
systému s vlastním procesorem, zajišťujícím řízení jednotlivých prvků v poli, sběr dat pro vlastní činnost i 
činnost nadřazené úrovně a komunikaci. Celá měnírna je řízena koordinačním modulem systému, který 
provádí koordinaci jednotlivých podřízených modulů. Tento systém kromě jiného provádí archivaci událostí 
a měřených veličin. Navrhované řešení využívá standardních prostředků používaných v DPMB. 
Ovládání prvků měnírny je možné ze tří úrovní: 
- místní ovládání jednotlivých polí 
- ústřední ovládání z PC 
- dálkové ovládání z nadřízeného dispečinku DPMB (ul. Tábor) 
 

Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “správní řád“), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny 
doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR-64482/18/Os ze dne 2. listopadu 2018 současně s výzvou k odstranění 
nedostatků žádosti č.j.: DUCR-64468/18/Os ze dne 1. listopadu 2018. Vzhledem k tomu, že dokumentace 
neposkytovala dostatečný přehled o účastnících a stavbou dotčených vlastnících pozemků vyzval Drážní 
úřad žadatele o doplnění podkladů výzvou č.j.: DUCR-22099/19/Os ze dne 25.4.2019 a usnesením č.j: 
DUCR- 22110/19/Os ze dne 25.4.2019 lhůtu prodloužil.  

Na toto řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „zákon o urychlení výstavby“), 
předmětná stavba je dopravní infrastrukturou v souladu s  § 1 odst. 2 písm. a) zákona o urychlení výstavby, a 
speciální stavební úřad o této skutečnosti poučuje účastníky řízení v souladu s § 2 odst. 1 zákona o urychlení 
výstavby. 

Po odstranění všech nedostatků žádosti a prověření podkladů Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního 
zákona v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), s odkazem 
na § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

o z n a m u j e  

účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení o záměru 
posuzovaném podle zákona č. 100/2001 Sb., na který bylo dle zákona č. 100/2001 Sb. vydáno Ministerstvem 
životního prostředí závazné stanovisko k ověření posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
(dále jen „závazné stanovisko“). Toto závazné stanovisko bylo vydáno dne 11. prosince 2017 pod č.j. 
MZP/2017/560/1207. Stavební řízení je tedy vedeno jako navazující řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona           
č. 100/2001 Sb. Současně s oznámením o pokračování stavebního řízení je na úřední desce v souladu s § 9b 
odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení. 
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Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle správního řádu. (§ 9b 
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.) 
 
Vzhledem k tomu, že Drážnímu úřadu jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 
podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání. 

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy 
nejpozději do 10 dnů následujících po dni  doručení tohoto oznámení .  K později uplatněným 
závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.  

Za den doručení se považuje patnáctý den po dni vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.  

Účastníci řízení mohou uplatnit námitky k projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby 
nebo požadavků dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené 
smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. 
Účastníci řízení ve svých námitkách uvedou skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků 
řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování územně 
plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o 
asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. 

Do podkladů žádosti o stavební povolení lze nahlédnout u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor 
Olomouc, na adrese Nerudova 1, Olomouc (termín nahlédnutí do spisu doporučujeme předem projednat s 
oprávněnou úřední osobou). 
 
Poučení veřejnosti:  
Veřejnost může podle § 9c odst. 1 zákona č. 100/2001Sb. v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k 
záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední 
desce. Oznámení se podle § 9b odst. 1 považuje za zveřejněné vyvěšením na úřední desce Drážního úřadu. 
Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů. K později podaným připomínkám nebude přihlédnuto. 
Do podkladů žádosti o stavební povolení, vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla 
vydána pro účely navazujícího řízení (§ 9b odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001Sb.), lze nahlédnout u 
Drážního úřadu, stavební sekce, územní odbor Olomouc na adrese Nerudova 1, Olomouc (termín nahlédnutí 
do spisu doporučujeme předem projednat s oprávněnou úřední osobou).  
Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů 
ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., stává se účastníkem navazujícího 
řízení též obec dotčená záměrem, nebo dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. zákona                    
č. 100/2001Sb., t.j. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského 
právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání 
nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím 
řízení podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001Sb., případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6 
zákona č. 100/2001Sb., nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob (podle § 9 odst. 3 zákona č. 
100/2001 Sb.).  
V souladu s § 9b odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb.  Drážní úřad informuje veřejnost, že 
výsledkem navazujícího řízení má být stavební povolení pro stavbu dráhy ve shora uvedeném rozsahu stavby 
„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I. – II. etapa“. 
V souladu s § 9b odst. 1 písm. c)  zákona č. 100/2001 Sb.  Drážní úřad informuje, že s dokumenty 
pořízenými v průběhu procesu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí zveřejněnými podle      
§ 16 zákona č. 100/2001 Sb. se může veřejnost seznámit na internetových stránkách  CENIA, česká 
informační agentura životního prostředí http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva životního 
prostředí na adrese http://mzp.cz/eia, pod kódem záměru OV7162. 
V souladu s § 9c zákona č. 100/2001 Sb. může odvolání proti rozhodnutí vydanému v tomto správním řízení 
podat také veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení 
v prvním stupni. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona č. 100/2001 Sb. doloží dotčená 
veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4. 
 
 

http://www.cenia.cz/eia
http://mzp.cz/eia
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Upozornění: 
Drážní úřad považuje shora uvedenou stavbu podle § 5 odst. 1 zákona, s vazbou na § 184a odst. 3 stavebního 
zákona, za stavbu ve veřejném zájmu, pro kterou je stanoven účel vyvlastnění zákonem. 
 
 
Okruh účastníků řízení je stanoven: 

 podle §109 písm. a)  

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 a  
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44949785, zastoupeni společností 
Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, IČ: 60733098 
 

 podle § 109 písm. b), c), d) - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, vlastník pozemku, na 
němž má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a 
ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě právo odpovídajících věcnému břemenu, mohou –li být 
tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena 
- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno 
- Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 604 47 Brno 
- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370/49 České Budějovice 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
- Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 
- Cetin, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
- GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.) Plynárenská 499, Zábrdovice 657 02 

Brno 
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Šimoník Zdeněk Ing., Wurmova 588/2, Stránice, 60200 Brno  
- Šimoníková Drahomíra, Ludvíka Podéště 790/17, Stránice, 60200 Brno   
- Barbier Kateřina, Nyklíčkova 939/10, Jinonice, 15800 Praha 5  
- Swierk Jan Ing., Neumannova 530/55, Pisárky, 60200 Brno   
- Brunner Evžen Ing., Lipová 721/3, Staré Brno, 60200 Brno  
- Klimánková Eva Mgr., Ludvíka Podéště 787/11, Stránice, 60200 Brno  
- Procházková Zdislava Ing., Ludvíka Podéště 787/11, Stránice, 60200 Brno  
- Giacintov Pavel MUDr. Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
- Giacintová Renata RNDr. Bc., Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
- Beneš Milan, Nohavicova 1512/10, Žabovřesky, 616 00 Brno  
- Benešová Martina, Nohavicova 1512/10, Žabovřesky, 616 00 Brno  
- Matula David Ing., Preslova 433/93, Pisárky, 60200 Brno  
- Pažout Radek Ing., Preslova 432/91, Pisárky, 60200 Brno  
- Pažoutová Eva, Květná 174/24, Pisárky, 60300 Brno  
- Zemčíková Iva MVDr., Preslova 432/91, Pisárky, 60200 Brno  

 
 podle §109 písm. e), f) - vlastník sousedního pozemku, nebo stavby na něm, ten, kdo má 

k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, mohou – li být tato jejich práva 
prováděním stavby přímo dotčena: 
- pozemky parcely č. 885/11, 886/4, 879/3, 887/1, 887/5, 886/5, 206/1, 886/5, 823/2, 826/4, 

826/1, 826/2, 820/1, 820/4, 817, 816, 815, 814, 813, 788, 785, 783, 784, 777, 776, 774, 773/1, 
772, 769/1, 769/2, 768/1, 767/4, 767/1, 761/1, 880/8, 880/3, 868, 869, 873, 879/1, 867/7, 879/5, 
879/4, 879/3, 840, 827/2, 846, 847, 848, 849, 851, 853, 855, 857, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 
862, 864, 866, vše v k.ú. Pisárky, obec Brno,  

- pozemky parcely č. 285/99, 281, 282, 283, 284, 258/8, 211/23, 285/5, 285/6, 285/7, 211/21, 
277, 273, 211/22, 269, 285/79, 285/128, 285/55, 285/76, 285/12, 285/73, 285/70, 285/126, 
285/66, 268, 285/125, 267, 265, 73/4, 73/3, 151/5, 4847/11, 4847/20, 4840/50, 4840/58, 148/28, 
148/27, 148/26, 4840/54, 148/24, 148/15, 4840/34, 4840/35, 4840/37, 480/38, 4840/39, 73/6, 
73/2, 73/5, 4840/40, 68, 9/1, 8/6, 8/17, 8/18, 9/7, 8/15, 9/6, 8/17, 8/18, 9/7, 8/15, 9/6, 4840/41, 
4840/42, 71/4, 4840/43, 71/5, vše v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, 

- pozemky parcely č. 1537/23, 1537/24, 1537/6, 1537/1, 1539/24, vše v k.ú. Stránice, obec Brno. 
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Drážní úřad oznamuje účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty, stanovené v tomto oznámení k uplatnění 
stanovisek a námitek účastníků řízení, bude mít shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve 
věci. Drážní úřad v souladu s  § 36 odst. 3 správního řádu sděluje účastníkům řízení, že se mohou s těmito 
podklady seznámit ve dnech od 28. srpna 2019 do 2. září 2019. Po uplynutí této lhůty bude vydáno 
rozhodnutí ve věci.  
 
 
 

 Ing. Jarmila Wagnerová  
ředitelka územního odboru Olomouc 

 
 
Toto oznámení včetně přílohy (žádost o stavební povolení) musí být v souladu s  § 144 správního řádu a 
v návaznosti na § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. vyvěšeno po dobu 30 dnů na úřední desce a 
elektronické úřední desce Drážního úřadu a na úřední desce Magistrátu města Brna a Úřadu městské části 
Brno – Žabovřesky. Rozhodující pro běh lhůt je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. 
Poznámka: informace o předmětu a povaze rozhodnutí je uvedena v popisu tohoto oznámení. 

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto: 
 Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00  Olomouc, úřední deska k vyvěšení – zde a zveřejnění na 

www.ducr.cz (elektronická úřední deska umožňující dálkový přístup) podle § 25 odst. 2 správního 
řádu 

 Magistrát města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno – úřední deska k vyvěšení a podání 
zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 Úřad městské části Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno – úřední deska k vyvěšení a podání 
zprávy Drážnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí oznámení 

 
 

 

 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník (doručenkou) 

Stavebník - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 a Statutární město Brno, 
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, zastoupeni společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 
657 68 Brno,  
 

 podle § 109 písm. b), c) d) stavebního zákona - vlastník stavby, na níž má být provedena změna, 
vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku  nebo stavbě právo odpovídajících věcnému 
břemenu, mohou –li být tato jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (doručenkou) 

- Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno 

Vyvěšeno dne:  Sejmuto dne:  

 Podpis:  
razítko   
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- Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Příkop 11, 604 47 Brno 
- Technické sítě Brno, a.s., Barvířská 5, 602 00 Brno  
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370/49 České Budějovice 
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno 
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 
- Veřejná zeleň města Brna, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 
- Cetin, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
- GridServices, s.r.o. (dříve RWE Distribuční služby, s.r.o.) Plynárenská 499, Zábrdovice 657 02 Brno 
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno 
- Šimoník Zdeněk Ing., Wurmova 588/2, Stránice, 60200 Brno  
- Šimoníková Drahomíra, Ludvíka Podéště 790/17, Stránice, 60200 Brno   
- Barbier Kateřina, Nyklíčkova 939/10, Jinonice, 15800 Praha 5  
- Swierk Jan Ing., Neumannova 530/55, Pisárky, 60200 Brno   
- Brunner Evžen Ing., Lipová 721/3, Staré Brno, 60200 Brno  
- Klimánková Eva Mgr., Ludvíka Podéště 787/11, Stránice, 60200 Brno  
- Procházková Zdislava Ing., Ludvíka Podéště 787/11, Stránice, 60200 Brno  
- Giacintov Pavel MUDr. Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
- Giacintová Renata RNDr. Bc., Česká 161/1, Brno-město, 602 00 Brno  
- Beneš Milan, Nohavicova 1512/10, Žabovřesky, 616 00 Brno  
- Benešová Martina, Nohavicova 1512/10, Žabovřesky, 616 00 Brno  
- Matula David Ing., Preslova 433/93, Pisárky, 60200 Brno  
- Pažout Radek Ing., Preslova 432/91, Pisárky, 60200 Brno  
- Pažoutová Eva, Květná 174/24, Pisárky, 60300 Brno  
- Zemčíková Iva MVDr., Preslova 432/91, Pisárky, 60200 Brno  
 
 podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona -  vlastníci sousedních pozemků, vlastníci staveb na 

sousedních pozemcích, vlastníci práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku a 
mohou-li být jejich vlastnická a jiná věcná práva prováděním stavby přímo dotčena a veřejnost 
(veřejnou vyhláškou). 
Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – oznámení bude umístěno na elektronické 
úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 
Zveřejnění na úředních deskách Magistrátu města Brna, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, Úřadu 
městské části Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno. 

 

Dotčené orgány 
- Úřad městské části města Brna, Brno – střed, SÚ, Dominikánská 2, 601 69 Brno 
- Úřad městské části města Brna, Brno – Žabovřesky, SÚ,  Horova 28, 616 00 Brno  
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
- Ministerstvo životního prostředí, OD, OŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
- Magistrát města Brna, OD, OI, OÚPR, OVaLHaZ, OŽP, Kounicova 67, 601 67 Brno 
- Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 
- Magistrát města Brna, odbor památkové péče, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno 
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Oddělení stavební prevence Štefánikova 32, 602 00 Brno 
- Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
- Policie ČR, Kounicova 24, 611 32 Brno 
 
Na vědomí 
- Archeologický ústav, Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 

Brno 
 
Spis 
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