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Anotace: 

P edm tem diplomové práce je zpracovat problematiku rekonstrukce jednokolejné 

mezim stské tramvajové trat  Liberec - Jablonec nad Nisou mezi zastávkou ,,M nírna" a 

výhybnou ,,Brandl". V rámci ešení problematiky jsou zohledn ny limitující faktory. Mezi 

limitující faktory pat í stísn né pom ry, stávající zástavba, požadavek na budoucí 

bezproblémovou zm nu rozchodu trat , stávající soub žná komunikace s tratí, komunikace 

k ižující tra  a inženýrské sít . Dále je kladen d raz na zvýšení bezpe nosti a jízdního 

komfortu. Jednotlivé kapitoly tvo í úvod, historie a sou asnost trat , popis zájmového území, 

popis ešených objekt , a záv r.  

 

Anotation: 

The subject of the Diploma thesis are design features of rebuilding of street car single 

track line between LIBEREC and JABLONEC NAD NISOU cities on track section between 

„M nírna“ and shunting loop „Brandl“ stations. Limitation factors, such as cramped room, 

existing surrounding buildings, requirement for future wheel track change, existing paralel 

road, intersection with the road and underground mains, were taken into consideration. There 

is an emphasis put on increasing safety in operation and riding comfort. The thesis is logically 

divided into chapters, which are as follows: introduction, the track history and nowadays 

operation, location description and solving of separate track objects and design features 

including final thesis conclusion. 
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Seznam použitého značení: 

 

49E1   typové označení kolejnice 

°C   stupně celsia 

‰   promile 

6MT   typové označení dvounápravového tramvajového vozu 

a.s.   akciová společnost 

B1   typové označení kolejnice 

BKV   velkoplošné panely 

cm   centimetr 

ČR   Česká republika 

ČSN   Česká státní norma 

ČSR   Československá republika 

DN   světlost 

DP   diplomová práce 

DPMLJ  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

EOV   elektrický ohřev výměn 

F   plocha cm
2
 

G   hmotnost kg/m 

Iy   moment setrvačnosti k ose y (cm
4)

 

Iz   moment setrvačnosti k ose z (cm
4)

 

JV   jihovýchod 

K    kelvin 

kg   kilogram 

km   kilometr 
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KÚ   konec úseku 

kV   kilovolt 

m   metr 

m n.m   nadmořská výška (metry nad mořem) 

MHD   městská hromadná doprava 

mm   milimetr 

Nm   newton metr 

NN   nízké napětí 

NT1   typové označení žlábkové kolejnice 

NTL   nízkotlaký plynovod 

Obr.   Obrázek 

OC   ocelový 

R   poloměr 

S 15   typové označení upevnění kolejnice 

S235JRG2  označení třídy oceli 

S49   staré typové označení kolejnice (49E1) 

SO   stavební objekt 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

SV   severovýchod 

T3   typové označení čtyřnápravového tramvajového vozu 

Tab.   tabulka 

TT   tramvajová trať 

V    východ 

VN   vysoké napětí 

VO   veřejné osvětlení 
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VUIS   typové označení podkladních panelů 

W   watt 

Wy   průřezový modul k ose y (cm
3
) 

Wz   průřezový modul k ose z (cm
3
) 

ZÚ   začátek úseku 

ŽST   železniční stanice 
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1. Úvod 

Městská hromadná doprava je pro velká města nepostradatelná. Způsob hromadné 

dopravy se dělí podle druhu přepravního prostředku. Mezi nejčastější dopravní prostředky 

patří autobusy, trolejbusy a tramvaje. Ve městech s počtem obyvatel přesahujícím 1 milión se 

dále používá metro, městská a nebo příměstská železnice.  

V dnešní době se spousta měst potýká s problémy v dopravě ve svých centrech. Mezi 

hlavní důvody patří rostoucí intenzity individuální automobilové dopravy a nedostatečná 

kapacita stávajících komunikací v centrech měst. Jedním ze spousty řešení je použití kolejové 

dopravy fyzicky oddělené od ostatní dopravy. Toho docílíme vybudováním samostatné jízdní 

dráhy. Výhodou kolejové dopravy je nízká energetická náročnost, nízká míra znečištění 

a velká přepravní kapacita v porovnání s automobilovou dopravou. Tímto opatřením 

dosáhneme plynulé cestovní rychlosti a snížíme riziko dopravní nehody. Nevýhodou tohoto 

řešení jsou poměrně vysoké vstupní náklady.    

 

1.1. Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zpracovat problematiku rekonstrukce části jednokolejné 

meziměstské tramvajové tratě Liberec – Jablonec nad Nisou mezi zastávkou „Měnírna“ 

a výhybnou „Brandl“. Úpravou směrového vedení (včetně úpravy polohy výhybny „Brandl“) 

by mělo dojít zejména ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu na daném úseku 

meziměstské tramvajové tratě. Modernizace trati musí být navržena tak, aby byl v budoucnu 

umožněn bezproblémový přechod z úzkého rozchodu 1000 mm na rozchod 1435 mm. 

Se samotnou rekonstrukcí tramvajové tratě jsou spojeny i úpravy navazujících pozemních 

komunikací v nejnutnějším rozsahu. 
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2. Historie a současnost tratě Liberec – Jablonec nad 

Nisou 
 

Jako první byla v tomto prostoru postavena 1,932 km dlouhá jednokolejná trať 

s výhybnami spojující dnešní Mírové náměstí a dolní nádraží. Trať byla vedena v celé délce 

v profilu stávajících komunikací, pravidelný provoz byl zahájen 10. května 1900. Druhá 

v pořadí byla 2,238 km dlouhá jednokolejná trať Rýnovice – Brandl, která se v km 1,495 

napojovala na první jmenovanou. Provoz byl na ní zahájen 5. září 1900 a byla určena 

především pro nákladní dopravu, osobní doprava zde měla pouze příležitostný charakter 

(zejména v období dušiček byla zaváděna kyvadlová doprava ke hřbitovu). V roce 1903 bylo 

dokončeno překladiště u dolního nádraží, napojeno bylo v km 1,573. Sloužilo k vzájemné 

výměně zboží mezi jabloneckou malodráhou a Liberecko-jablonecko-tanvaldskou dráhou. 

Kolejiště bylo dlouhé cca 0,430 km a umožňovalo překládku kusového zboží a překládku 

hromadných substrátů (zejména uhlí) z železničních vozů. [2] 

 

Obr. 1: Podhled na dokončenou železniční trať Liberec – Tanvald, v pozadí se nachází 

křižovatka dnešních ulic Liberecká a Tovární. [12]  
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Obr. 2: Překladiště Brandl období po zahájení provozu [12] 

 

Obr. 3: Schéma překladiště Brandl (modře tramvaj, červeně železnice) [12] 
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S koncem druhé světové války byla poměrně razantně utlumena nákladní doprava, 

která byla převedena na dopravu automobilovou. Po roce 1945 byla na základě vládního 

usnesení rovněž zahájena příprava novostavby tramvajové tratě spojující Liberec s Jabloncem 

nad Nisou. Trať byla v celé délce navržena jako jednokolejná s nácestnými výhybnami, 

velkou blokovou smyčkou v Jablonci nad Nisou a koncovou výhybnou v Liberci. Výstavba 

jednotlivých úseků probíhala ve směru od Jablonce nad Nisou do Liberce v celkem pěti 

etapách: 

1. km 0,000 – 1,871, Jablonec n. N. Pražská ul. – Brandl, 1947-1952 

2. km 1,871 – 4,503, Brandl – Proseč n. N. výhybna, 1952-1953 

3. km 4,503 – 8,468, Proseč n. N. – Vratislavice n. N. kostel, 1953-1954 

4. km 8,468 – 11,335, Vratislavice n. N. kostel – Textilana, 1954 

5. km 11, 335 – 12,410, Textilana – Liberec Fügnerova, 1954 

Dosluhující překladiště na Brandlu bylo ještě na přelomu 40. a 50. let napojeno na 

první etapu, v této době již pravděpodobně sloužilo jen jako odstavná plocha nepoužívaných 

vlečných nákladních vozů. V roce 1955 také zanikla trať do Rýnovic a překladiště samotné 

pak koncem 50. let. [2] 

Trať samotná byla v koncových úsecích vedena v ose nebo po stranách uličních 

komunikací. V mezilehlých úsecích (Jablonec n. N. Brandl – Liberec Mlýnská) převažuje 

samostatné těleso. Kolejový svršek byl tvořen žlábkovými kolejnicemi, které byly uloženy 

tzv. „na boso“, trolejové vedení bylo v celé trase prosté. Trať byla uváděna do provozu 

postupně dle jednotlivých etap. Technicko-bezpečnostní zkouška celé tratě byla provedena 

13. prosince 1954, povolení k provozu bylo vydáno 12 dní poté, slavnostní zahájení proběhlo 

26. prosince 1954 a pravidelný provoz linky č. 11 začal 1. ledna 1955. Jízdní doba z Liberce 

(Fügnerovy ul. do Jablonce n. N. na konečnou na Dukelské náměstí činila 32 minut, odkud se 

po čtyřech minutách vydával na cestu v opačném směru dlouhou 39 minut. Výrazný rozdíl 

v jízdních dobách byl způsoben objížděním velké blokové smyčky a také čekáním v Pražské 

ulici na přípoj od tramvajové linky Rychnov u Jablonce nad Nisou – Jablonec nad Nisou – 

Janov nad Nisou. Stavební uspořádání výhyben umožňovalo provoz v intervalu 15 minut. Na 

trať byly vypraveny tramvajové vlaky složené z dvounápravových motorových vozů řady 

6MT a vlečných vozů. [1] 
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Obr. 4: Pohled na Libereckou ulici směrem od centra k Brandlu v roce 1949 [12] 

 

 

Obr. 5: Pohled na Libereckou ulici od Brandlu k dolnímu nádraží v 50. letech [12] 
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Obr. 6: Typický tramvajový vlak složený z motorového vozu Tatra 6MT a vlečného vozu 

v zastávce „Měnírna“ v roce 1962 [12] 

Ve druhé polovině 60. let 20. století se začal výrazněji projevovat trvale se zhoršující 

stav tratě a nutnost její generální opravy. Samotné rekonstrukci v roce 1968 předcházelo 

zpracování Technicko-ekonomické studie. Následovalo zaměření celé tratě v letech 1969 

a 1971 a vypracování projektové dokumentace. Současně se také řešil problém vhodného 

tvaru železničního svršku. Provozní zkušenosti vedly k použití otevřeného železničního 

svršku se žlábkovými kolejnicemi upevněnými na železobetonových pražcích. Během 

projekčních příprav se dospělo k možnosti použití svislého řetězovkového trolejového vedení. 

Vedení uvedeného typu se vhodně doplňovalo s konstrukcí otevřeného železničního svršku, 

protože bylo méně náchylné k poškození přepálením a skýtalo tak záruku mnohem vyšší 

provozní spolehlivosti celého napájecího systému. Zároveň s tímto postupem se naskytla 

možnost použít v celé délce také venkovní zesilovací vedení, což přispívalo k mnohem 

výhodnějším napěťovým a proudovým poměrům podél celé tratě, zejména při vysokých 

proudových odběrech tehdy dodávaných čtyřnápravových vozů řady T3. Vlastní rekonstrukce 

tramvajové tratě začala v březnu 1972, kdy byl nejprve zastaven provoz v km 0,000 – cca 

5,200. Přibližně o rok později byl zastaven provoz na zbývající části. V rámci rekonstrukce se 

také uvažovala změna staničení trati – nultý kilometr by tak byl umístěn na liberecké straně, 
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ale z historických důvodů byl ponechán původní směr staničení z Jablonce n. N. do Liberce. 

[1] 

 

Obr. 7: Pohled na Libereckou ulici ve směru od Zeleného Údolí k Brandlu v roce 1971 (před 

rekonstrukcí) [12] 
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Obr. 8: Pohled na zastávku Měnírna s montážním vlakem TV v čele lokotraktor řady T211 

(během rekonstrukce) [12] 

 

Obr. 9: Pohled na Libereckou ulici (během rekonstrukce) [12] 
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Provoz v celé trase byl obnoven 29. prosince 1976, tramvaje se však již nevrátily do 

jablonecké blokové smyčky, která byla nahrazena novou smyčkou v Pasířské ulici. 

Kompletně byl zrekonstruován úsek mezi Brandlem a Textilanou za použití výše zmíněných 

železobetonových pražců a řetězovkového vedení. Koncové úseky byly pro nedostatek 

finančních prostředků ze stavby vynechány a zůstaly v původním stavu. Jízda z Fügnerovy do 

nové konečné v Pasířské ul. trvala celkem 27 min, čímž se jízdní doba zkrátila oproti stavu 

před rekonstrukcí při současném zkrácení tratě. Nově trať obsluhovaly čtyřnápravové vozy T3 

v intervalu 12 minut. Trať však nebyla vybavena žádným zabezpečovacím systémem (mimo 

radiostanic ve vozech). Odpověď na otázku, proč se tak nestalo (instalací zabezpečovacího 

zařízení by se jistě předešlo mnohým pozdějším nehodám) lze nalézt zřejmě ve faktu, že před 

rekonstrukcí se neodehrála žádná nehoda vlivem nevykřižování v určené výhybně. Teprve pět 

těžkých nehod ve druhé polovině osmdesátých let si vynutilo vybudování signalizačního 

a zabezpečovacího zařízení. [1] 

Údržbě kolejového svršku obecně nebyla v osmdesátých letech věnována příliš velká 

pozornost, podařilo se však provést rekonstrukci koncového úseku v Jablonci nad Nisou ve 

dvou etapách. Nejprve byl v roce 1985 rekonstruován asi třistametrový úsek (km 1,035-

1,350) mezi výhybnou Brandl a ulicí U Nisy. Nově byly užity podkladní panely VUIS, na 

které byly přímo upevněny žlábkové kolejnice, které byly zadlážděny. Použití této metody 

v tomto místě s odstupem času nelze hodnotit kladně. Trať se zde nachází v mírném 

směrovém a výškovém oblouku, což na jedné straně vyžaduje přiměřené převýšení vnější 

kolejnice, s panely je toto téměř vyloučené. Později, v letech roce 1988-1989, pokračovala 

rekonstrukce navazujícího úseku až ke smyčce v Pasířské ulici. Použity zde byly velkoplošné 

panely BKV s blokovými kolejnicemi B1. Stávající prosté vedení od výhybny Brandl bylo 

nahrazeno svislou řetězovkou až ke smyčce. [1] 

Vlivem provozního opotřebení a také výše zmíněné neúdržby se stav kolejového 

svršku postupně zhoršoval. Koncem 80. let 20 století tak postupně tak začala výměna kolejnic 

ve vybraných směrových obloucích. Krátkodobě byla zapůjčena podbíječka Plasser & 

Theurer z Dopravního podniku Bratislava, s jejíž pomocí bylo provedeno během kratších 

výluk částečné podbití tratě s otevřeným svrškem spojené s provedením drobných oprav. I tak 

se stav tratě trvale zhoršoval, zaváděna byla také řada rychlostních omezení. Stávající interval 

se prodloužil z 12 minut na 15 minut, jízdní doba se u linky č. 11 prodloužila na 33 minuty. 

Přibližně v polovině 90. let vznikla myšlenka propojení tramvajových a železničních tratí – 
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tzv. „Regiotram Nisa“. Jeho plánovaná realizace také znamenala omezení investic na 

nezbytné minimum, především v úseku mezi Vratislavicemi nad Nisou a výhybnou Brandl. 

V roce 2000 byl v Liberci zrekonstruován úsek mezi zastávkou U Lomu a výhybnou Nová 

Ruda. Těleso tohoto přibližně 900 metrů dlouhého úseku bylo stavebně připraveno pro 

dvoukolejný provoz s možností přerozchodování z úzkého rozchodu (1000 mm) na normální 

(1435 mm). Zkušebně zde byly použity také bezžlábkové kolejnice 49E1 (S49) upevněné na 

dřevěné pražce, a to v přímém úseku a také jednom směrovém oblouku (R = 155 m) 

s přídržnou kolejnicí. I přes průběžnou údržbu se nepodařilo zajistit geometrickou polohu 

přídržné kolejnice v požadovaném stavu a tak byla v roce 2011 nahrazena přídavným 

žlábkem. [1] 

 

Obr. 10: Pohled na přechodový úsek (přechod z kolejnice NT1 na 49E1 (S49) a oblouk 

s přídržnicí 
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Obr. 11: Pohled na směrový oblouk s přídržnou kolejnicí 
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Obr. 12: Detail přídržné kolejnice 

I přes nedostatek finančních prostředků se na podzim roku 2001 podařilo zřídit novou 

mezilehlou výhybnu v zastávce Proseč nad Nisou pošta. Jízdní dobu se tak podařilo zkrátit na 

29 minut při nezměněném intervalu 15 minut. Po nepřidělení finančních prostředků ze 

státního rozpočtu byl v roce 2007 ukončen projekt Regiotram Nisa. Ještě předtím se v létě 

roku 2006 podařilo zrekonstruovat dva „vzorové“ úseky v Proseči nad Nisou (km 3,780 – 

4,200) a Vratislavicích nad Nisou (v km 6,870 – 7,120). Poprvé (na tramvajových tratích) 
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v ČR zde byly použity na uceleném úseku ocelové pražce typu „Y“. V Proseči nad Nisou byly 

použity standardní žlábkové kolejnice NT1, ve Vratislavicích nad Nisou pak bezžlábkové 

kolejnice 49E1 (S49). V letech 2008 až 2011 byla pozornost soustředěna především na úsek 

mezi terminálem ve Fügnerově ulici a zastávkou U Lomu, kde proběhla kompletní 

rekonstrukce tramvajové tratě. [1] 

 

3. Železniční svršek s ocelovými pražci Y 
 

3.1.1.  Všeobecné 

V oblasti železničních staveb nabývá ocelový pražec, vedle již používaných dřevěných 

a betonových pražců, opět na důležitosti. Rozsáhlé možnosti použití pro železniční svršek 

prověřila desetiletí. Dlouhá životnost odlišuje ocelový pražec od betonového, a především od 

dřevěného. Vedle již dlouho existujícího ocelového pražce žlabového profilu byl vyvinut 

ocelový pražec ve tvaru Y. Ve srovnání s konvenčním příčným pražcem se ocelový pražec Y 

vyznačuje těmito čtyřmi znaky: 

 těleso z nosných profilů (IB 100 S-1)  

 vidlicovitý tvar Y  

 tři kolejová upevnění na pražci  

 dvojité podepření kolejnice.  

3.1.2.  Nosný profil 

Nosný profil ve tvaru speciálního profilu IB 100 S-1 (Obr. 13) se vyznačuje nízkou 

stavební výškou při velké šířce příruby. Vnitřní plochy příruby jsou nakloněné, aby se při 

převýšení koleje zabránilo vzniku „stojící vody“ u stojiny. Nosný profil má jakost oceli 

S235JRG2 podle euronormy 10025 (dříve: RSt 37-2,DIN 17100). [15] 
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Obr. 13: Speciální profil IB 100 S [15] 

 

Příčný průřez speciálního profilu IB 100 S-1 má tyto statické parametry: 
 

F = 26,40 cm ² 
G = 20,80 kg/m 

Iy = 432,00 cm 
4
 

Wy = 91,00 cm 
3
 

Iz = 276,00 cm 
4
 

Wz = 39,50 cm ³ 

 

3.1.3.  Konstrukce ocelového pražce Y  

Těleso pražce se skládá ze dvou hlavních nosníků přestavujících základní tvar ”Y”. Na 

spodním konci tohoto ”Y” jsou tyto nosníky navzájem spojeny. Aby na obou „horních“ 

koncích tohoto ”Y” vznikla podobná situace pro uložení, je zde každý z obou nosníků 

doplněn jedním vedlejším nosníkem. Tím vznikne na všech třech upevňovacích bodech 

tohoto ”Y”  takzvaná dvojitá podpora.  [15] 

Vyhnutí obou hlavních nosníků do strany se provádí tvářením za studena 

v hydraulických formovacích lisech a lze je v případě potřeby změnit. Ocelový pražec Y lze 

vyrábět pro různé vzdálenosti upevňovacích bodů (např. 600 mm nebo 650 mm). Kvůli 

úspoře materiálu jsou konce ocelového pražce zkosené na čelech 32 stupňů. [15] 

Spojení obou hlavních nosníků, příp. spojení hlavního a vedlejšího nosníku se provádí 

pomocí horního a spodního příčného ztužidla. Horní ztužidla ocelového pražce Y zajišťují, 

analogicky jako příčná žebra žebrové podkladnice u upevnění K, správný rozchod kolejnic. 

Přenášejí příčné síly z kolejnice do pražce. [15] 
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Spodní ztužidla jsou tvořena ocelovým úhelníkem o rozměrech 100 x 50 x 1100 mm  

na horním a 100 x 50 x 300 mm na spodním konci ”pražce Y” a zajišťují potřebný příčný 

odpor. Přenášejí velkou část příčných sil z pražce do štěrkového lože. Části ocelového pražce 

Y jsou spolu svařeny. Při extrémních nárocích na příčný odpor lze pro spodní ztužidlo zvolit 

jiný úhelník s delším svislým ramenem. [15] 

 

Obr. 14: Ocelový pražec Y při pohledu shora a z boku [12] 

 

3.1.4.  Princip dvojitého upevňovacího bodu 

 

Obr. 15: Schéma dvojitého uložení [12] 
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Každý ze tří upevňovacích bodů kolejnice je vytvořen jako dvojitá podpora. Kolejnice 

se kladou na horní příruby hlavních a vedlejších nosníků. Konstrukce ocelového pražce Y 

předpokládá dvojité uložení (Obr. 15) s centrickým upnutím kolejnic ve třech bodech, takže 

na rozdíl od konvenčního příčného pražce s pouze dvěma upevňovacími body kolejnice jsou 

uloženy na pražci v šesti bodech. [15] 

 

3.1.5.  Upevnění kolejnic 

Pro upevnění kolejnic na ocelové pražce Y se používá upevnění kolejnic S 15. Proto 

se železniční svršek s ocelovými pražci Y označuje jako Svršek „Y“ s upevněním S 15 podle 

loarg 347 (zkráceně: Y S 15). Skládá se s těchto částí: hmoždinka, vložka, podložka, vnitřní 

a vnější vodicí desky, pružná svěrka a vrtule (viz Obr. 16). 

Pro upevnění kolejnice na ocelové pražce Y je charakteristická dvojitá podpora. 

U upevnění S 15 se správný rozchod koleje zajišťuje vnitřními a vnějšími vodicími deskami, 

které se opírají o horní přivařené ztužení. [15] 

 

Obr. 16: Jednotlivé části upevnění kolejnic S 15 [15] 

Kolejnice se upevňují uprostřed ve volném prostoru mezi nosníky. Upevnění kolejnice 

se provádí pružnými svěrkami Skl 14. Pružné svěrky se upínají zatočením šroubu do 

hmoždinky. [15] 
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Obr. 17: Kolejnicové upevnění v zabudovaném, příp. v přepravním stavu [15] 

 

Ocelové pražce Y jsou dodávány s kompletně předmontovaným upevněním kolejnice.  

[15] 

 

3.2. Vlastnosti svršku  

3.2.1.  Zaštěrkování 

Podstatný rozdíl mezi ocelovým pražcem Y a konvenčním příčným pražcem spočívá 

v tom, že příčné síly se nepřenášejí prostřednictvím štěrku za hlavou pražce ani třením mezi 

pražcem a štěrkem, ale spíše prostřednictvím štěrku uzavřeného tvarem Y a prostřednictvím 

ztužení umístěného pod pražcem. Z tohoto důvodu je možno redukovat „štěrk za hlavou“ ze 

40 na 30 cm. Kromě toho je ocelový pražec Y oproti příčnému pražci kratší, což vede 

k podstatnému snížení potřebného množství štěrku. 

Vedle této úspory štěrku vyžaduje štěrkové lože pro ocelový pražec Y menší šířku, 

takže pro svršek je celkově potřeba menší plocha pozemků. Při koupi pozemků či chybějících 

stezkách je toto velká výhoda. [15] 
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Obr. 18: Příčný průřez svrškem s ocelovými pražci Y ve štěrkovém loži [15] 

 

3.2.2.  Stabilita polohy 

Geometrický tvar ocelového pražce Y a jeho obousměrné uložení v koleji tvoří ze 

statického hlediska systém, který se podobá klenbě a blíží se staticky určitému systému, 

zatímco kolej s příčnými pražci představuje staticky neurčitý systém. 

Výzkumy stability polohy koleje ukazují, že úpravou ztužení a variabilní délkou 

a výškou ztužení (např.: 100 mm) lze dosáhnout ještě vyššího příčného odporu proti posunu. 

[15] 

3.2.3.  Tuhost 

Kolej s ocelovými pražci Y má vzhledem ke svému tvaru vysokou příčnou tuhost (asi 

10násobnou oproti koleji s příčnými pražci). To zajišťuje vysokou ochranu před deformacemi 

kolejí. [15] 

3.2.4.  Vlnkovitost kolejnic 

U dosud vybudovaných kolejí s ocelovými pražci Y nebyla patrná žádná vlnkovitost. 

Ze zrcátek vytvořených pojížděním kolejnic lze vyvodit, že vzhledem ke vzájemně 

posunutým podporám, a z toho vyplývající proměnlivou zátěží, mohla být podstatně 

zmenšena vlnkovitost kolejnic. [15] 
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3.2.5.  Zvuková emise 

Při jízdě po kolejích s ocelovými pražci Y zjistili pozorovatelé „jiné“ cítění zvuku, 

neboť vznikající časově posunuté vibrace svršku s ocelovými pražci Y – střídavě z jedné na 

druhou kolejnici – se tak navzájem kompenzují. 

Tento účinek je vysvětlitelný, neboť otáčející se kola jsou vlevo a vpravo od osy 

koleje nesena železničním svrškem rozdílně. Jedno kolo se nachází bezprostředně nad 

podporou kolejnice a druhé na protější straně uprostřed mezi podporami. 

Měření zvukových emisí v různých vzdálenostech od trati ukázala, že ocelové pražce 

Y nejsou „hlučnější“ než betonové pražce, ale i podstatně „tišší“ než ocelové pražce 

žlabového profilu. [15] 

3.2.6.  Životnost 

Zkušenosti mnoha desetiletí ukazují u ocelových pražců se žlabovým profilem i přes 

rezivění na životnost asi 70 až 80 let. U betonových pražců ještě dlouhodobé zkušenosti 

chybějí; dnes se počítá s životností asi 40 let. [15] 

4. Popis zájmového území 

4.1. Klimatické poměry 

Podle Atlasu podnebí ČR 1958 leží zájmové území v mírně teplé oblasti. Celé území 

se nachází v klimatickém okrsku B8 (mírně teplý, vlhký, vrchovinový). Podle Quittovi 

klasifikace má mírně teplá oblast označení MW1. 

Klimatické charakteristiky jsou následující: 

 Průměrná roční teplota vzduchu kolísá mezi 7 – 8°C 

 Průměrný roční úhrn srážek je v rozmezí 800 – 1000 mm 

 Průměrný počet mrazových dnů v roce je cca 120 – 140 

 První den se sněhovou pokrývkou mezi 3.10. – 10.11. 

 Poslední den se sněhovou pokrývkou mezi 20.4. – 30.4. 

 Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 -100 

 Průměr sezónních maxim sněhové pokrývky je v rozmezí 30 – 50 cm [3] 
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4.2. Morfologické poměry a poloha lokality 

Zájmové území se nachází v JV až V části města Jablonec nad Nisou. Trasa 

tramvajové trati vede souběžně s ulicí Liberecká SV směrem (ve směru od Liberce vpravo od 

ulice Liberecká až ke křížení s ulicí Plynární.). Trasa stoupá z kóty 440,84 m n. m. na začátku 

úseku ke kótě 473,1 m n. m. v km 0,950 na konci úseku.                 

Zájmové území dle regionálního geomorfologického členění ČSR reliéfu (Balatka – 

Czudek – Demek a kol. – Zeměpisný lexikon ČSR – 1987) náleží do geomorfologických 

jednotek: 

Provincie:   Česká Vysočina 

Soustava (subprovincie): Krkonošsko-jesenická soustava 

Podsoustava (oblast):  Krkonošská oblast 

Celek:    Žitavská pánev 

Podcelek:   Liberecká kotlina 

Okrsek:   Jablonecká kotlina 

Blízké okolí je poměrně morfologicky členité. [3] 

 

4.3. Geologické poměry, seismicita a tektonika 
 

Předkvartérní podklad 

Zájmové území je budováno horninami krkonošsko-jizerského masívu, Karbonského 

stáří, který tvoří porfyrická hrubozrnná biotitická žula. Pro horninu jsou charakteristické 

růžové vyrostlice draselného živce. [3] 

Pro tyto žuly je typické velmi nepravidelné zvětrávání. Silně zvětralé žuly se rozpadají 

na ostrohranný drobný štěrk tvořený zrny křemene a živců – tzv. perk. Hranice jednotlivých 

stupňů zvětrání se u masivu stanovují obtížně a jsou nepravidelné. I když stupeň zvětrání 

generelně s hloubkou klesá, je poměrně běžné, že pod mírně zvětralou a navětralou horninou 

může být zastižena i hornina silně zvětralá. [3] 

Pro Liberecké žuly je dále typické tzv. selektivní zvětrávání, jehož produktem je 

podloží obsahující zdravá jádra mateční horniny (velikosti kamenů, balvanů a bloků), která 

jsou ze všech stran obklopena vrstvou zvětralin, často charakteru zemin. K tomuto jevu 



30 

 

dochází nejprve rozdělením mateční horniny na bloky (kvádrovitou odlučností) a následnými 

procesy zvětrání horniny, probíhajících v trasách puklin. [3] 

 

Kvartérní pokryv 

Kvartérní pokryv je v zájmovém území reprezentován fluviálními a diluviálními 

sedimenty. Pouze místy je povrch překryt vrstvou navážek o proměnlivé mocnosti. 

Fluviální zeminy tvoří výplň terénní deprese na začátku popisované trasy (pár desítek 

metrů za stávající zastávkou Měnírna, v místě propustku) a jsou charakteru plastických jílů 

a písčité hlíny, s organickou příměsí. Celková mocnost fluviálních zemin kolísá od 0,6 do 

cca 2,4 m. 

Deluviální sedimenty mají nejčastěji charakter písčitých, nebo hlinitopísčitých zemin 

s úlomky hornin. Na úpatí výraznějších svahů se mohou místy vyskytovat i kamenité sutě. 

Mocnost svahovin se pohybuje v řádu prvních jednotek metrů. 

V trase, zejména v blízkosti konstrukcí stávajících komunikací se vyskytují 

antropogenní navážky. Navážky jsou tvořeny jednak přemístěnými místními materiály 

(zeminy kvartérního pokryvu a hornin předkvartérního podkladu) a konstrukcemi vozovky 

a tramvajové tratě. [3] 

 

Seismicita 

Ve smyslu ČSN 73 0036, čl. 29, se za seizmické oblasti považují taková území, 

v nichž se makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení 

s intenzitou nejméně 6° M.C.S. Zájmové území se nachází v pásmu se stupněm intenzity 

zemětřesení 8° M.C.S., takže při navrhování zemních těles bude nutné uvažovat s účinky 

zemětřesení na konstrukce (dle čl. 51, ČSN 73 0036). 

Ve smyslu ČSN EN 1998-1, tabulka 3.1. – „Typy základových půd“, lze zjištěné 

základové poměry, resp. půdy charakterizovat typem C. Podle mapy seizmických oblastí ČR, 

obr. NA.1 ČSN EN 1998-1, se uvažuje referenční zrychlení agR v rozmezí 0,06 – 0,08 g. [3] 
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Tektonika 

V zájmové oblasti se nenacházejí tektonické linie, které by mohly mít vliv na 

posuzovanou stavbu. [3] 

4.4. Hydrogeologické poměry 

Na lokalitě je několik typů prostředí, které umožňují saturaci podzemních vod. Tím 

častějším je svrchní silně až zcela zvětralý plášť hornin předkvartérního podkladu a dále 

směrem do hloubky to jsou zdravé až mírně zvětralé horniny. V menší míře jsou to lokálně 

propustné plochy kvartérních sedimentů. [3] 

Propustné polohy kvartérních zemin jsou tvořeny písčitými a štěrkovitými zeminami, 

s proměnlivou příměsí jemné frakce. Prostředí je s průlinovou propustností. Úroveň hladiny 

podzemní vody byla zastižena relativně blízko pod povrchem terénu. Sezónně kolísá 

v závislosti na množství infiltrovaných vod z místních vodotečí a částečně též 

z atmosférických srážek. [3] 

Žulový masiv je z hydrogeologického hlediska bohatší na výskyt podzemní vody. 

Hrubozrnná žula zvětrává na hrubozrnný písek až štěrk (perk). Eluvium přechází do 

pevnějších hornin často v hloubce až několik metrů. V eluviu je tak obvykle vytvořen mělký 

obzor podzemní vody, který napájí poměrně dobře propustný puklinový systém méně 

zvětralých hornin v jeho podloží. [3] 

4.5. Sesuvy a poddolování 
V zájmovém území nejsou žádné registrované sesuvy ani poddolovaná území. [3] 

5. Popis stavby  

5.1.  Základní údaje o stavbě 

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Měnírna - Brandl představuje přestavbu 

zastávek „Měnírna“ a „Brandl“, modernizaci svršku a úpravu směrového vedení trati, která 

zajistí zvýšení komfortu cestování a bezpečnosti přepravy. Realizací stavby dle navrhovaného 

technického řešení dojde k odstranění hrubé dopravní závady v prostorovém uspořádání 

tramvajové tratě a pozemní komunikace v souběhu tramvajové tratě se silnicí I. třídy č.14 

(ulicí Liberecká) v prostoru podél železniční stanice Jablonec nad Nisou, dolní nádraží. 

Se samotnou stavbou tramvajové tratě jsou spojeny i úpravy Liberecké ulice cca. v délce 
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souběhu s tramvajovou tratí. V nejnutnějším rozsahu budou upraveny i navazující pozemní 

komunikace křížící trať.  

 

Obr. 19: Pohled na stávající zastávku „Měnírna“ (směr Liberec) 

 

Obr. 20: Pohled na stávající zastávku „Měnírna“ (směr Jablonec nad Nisou) 
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Obr. 21: Pohled do trasy ze zastávky „Měnírna“ (směr Jablonec nad Nisou) 

 

Obr. 22: Pohled na stávající klenbový propust pod tratí v km cca. 0,105  
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Obr. 23: Pohled do trasy v místech stabilizace stávajícího skalního zářezu v km 0,150 - 0,345  

(směr Jablonec nad Nisou) 

 

Obr. 24: Pohled do prostoru nového skalního zářezu v km 0,345 - 0,420  (směr Jablonec nad 

Nisou) 
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Obr. 25: Pohled z místa nového skalního zářezu na Libereckou ulici (směr Jablonec nad 

Nisou) 

 

Obr. 26: Pohled na souběh tratě a Liberecké ulice v místech navržené zárubní zdi SO 205 

(směr Jablonec nad Nisou) 
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Obr. 27: Pohled na stávající opěrnou zeď podchycující těleso manipulační plochy v prostoru 

žst. Jablonec n/N - dolní nádraží (SO 206) 

 

Obr. 28: Pohled do prostoru stávající zastávky „Brandl“, vlevo objekt nakládky sypkých 

materiálů navržený k demolici 
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Obr. 29: Pohled na stávající zastávku „Brandl“ 

 

Obr. 30: Pohled na objekt vykládky v prostoru stávající zastávky „Brandl“ 



38 

 

 

 

Obr. 30: Pohled na stávající most přes Lužickou Nisu  (SO 207) 

Pro umístění tramvajové tratě jsou z velké části zabírány pozemky v současné době 

nezastavěné, v minimálním rozsahu zasahuje stavba do pozemků v soukromém vlastnictví. 

Pro úpravy pozemních komunikací budou využity převážně pozemky, na kterých jsou 

stávající komunikace umístěny. 

5.2.  Zdůvodnění výběru stavebního pozemku 

Umístění stavby vychází ze stávající trasy tramvajové trati, zohledňuje technické 

možnosti její realizace v předmětném území a respektuje stávající konfiguraci terénu. 

5.3. Zhodnocení staveniště 

Vedení tramvajové trati sleduje stávající jednokolejnou tramvajovou trať.  

5.4. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného 
řešení: 

Stavba tramvajové trati bude realizována dle zásad pro rekonstrukce a novostavby 

tramvajových tratí DPMLJ a.s.. Veřejné osvětlení, přístřešky na zastávkách MHD a další 

prvky mobiliáře budou provedeny v souladu s koncepcí městského mobiliáře a s koncepcí 

mobiliáře meziměstské tramvajové trati Jablonec n/N – Liberec. 
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5.5.  Zásady technického řešení 
Tab. 1. Seznam stavebních objektů  

č. SO název SO 

SO 005 Demolice objektů vykládky  

  SO 016 SSZ Liberecká - Plynární  

  SO 109 Liberecká ulice 

SO 110 Chodníky v Liberecké ulici  

  SO 204 Zajištění svahů 

SO 205 Zárubní zeď km 0,417-0,605 vpravo  

SO 206 Opěrná zeď km 0,635-0,778 vpravo 

SO 207 Most přes Lužickou Nisu 

  SO 311 Přeložka vodovodu DN 300 v km TT 0,992 

SO 312 Přeložka vodovodu DN 100 v km TT 0,981 

  SO 313 Ochrana kanalizace DN 1000 v km TT 0,975 

SO 314 Ochrana kanalizace DN 600/900 v km TT 0,128 

  SO 323 Úprava odvodnění v km TT 0,337 – 1,015 

  

SO 406 

Přeložka kabelového vedení VN 10kV v ul. Liberecká, km TT 
0,980-KÚ 

SO 409 

Přeložka venkovního a kabelového vedení NN 0,4kV v ul. 
Liberecká, km TT 0,100 

  SO 427 Veřejné osvětlení tramvajové tratě a zastávek MHD 

SO 428.1 Provizorní přeložka VO v ul. Liberecká, km TT 0,325-0,410 

SO 428.2 Definitivní přeložka VO v ul. Liberecká, km TT 0,325-0,410 

SO 429 

Nasvětlení přechodu pro chodce přes komunikaci v ul. 
Liberecká, km 0,610 

SO 430 Ochránění vedení VO v ul. Liberecká 

  

SO 490 

Ochránění drážních kabelů v prostoru ŽST Jablonec nad 
Nisou dolní nádraží 

  SO 504 Přeložka NTL plynovodní přípojky pro č.p. 729  

  SO 604 Rekonstrukce TT v úseku Měnírna - Brandl 

  SO 615 Definitivní trolejové vedení 

SO 616 Trakční kabely 

SO 617 Zabezpečovací zařízení 

SO 618 Vyhřívání nástupišť 
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SO 619 Ohřev výhybek  

  SO 802 Vegetační úpravy 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny všechny SO, které byly řešeny v rámci rekonstrukce 

jednokolejné tramvajové tratě. Objekty SO 005, 109, 110 a SO 604 sem řešil v rámci DP. SO 

005, 618 a 619 byly řešeny subdodavateli.  

Číslování a značení stavebních objektů uvedených v tabulce je v souladu se směrnicí 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Odlišně jsou značeny pouze objekty řady 

600, význam jejich číslování je následující: 

 řada 600 – objekty drah – objekty trati 

 řada 610 – objekty drah – objekty trakce 

 

5.5.1.  Objekty řady 000 

 

SO 005 – Demolice objektů vykládky  

V rámci tohoto SO budou odstraněny objekty vykládky sypkých materiálů, patřících 

ke zvýšené vykládací železniční koleji stanice Jablonec nad Nisou – Dolní nádraží.  Jedná se 

konkrétně o ocelovou konstrukci vykládacího zařízení se silničním zásobníkem a betonovou 

zpevněnou plochu vykládky podél zvýšené vykládací koleje. Oba objekty již dlouhodobě 

neslouží svému účelu.    

 

5.5.2.  Objekty řady 100 

 

SO 109 – Liberecká ulice   

Stavební objekt SO 109 řeší rekonstrukci vozovky Liberecké ulice. V délce cca 695 m 

bude vozovka rozšířena na požadovaných 7 m mezi obrubami (+ rozšíření ve směrových 

obloucích dle ČSN), na začátku a konci úpravy budou stávající směrové oblouky bez 

přechodnic nahrazeny směrovými oblouky s větším poloměrem a s přechodnicemi. 
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Součástí objektu jsou i dvě zastávky pro náhradní autobusovou dopravu v prostoru 

zastávky "Brandl" na Liberecké ulici (silnice I/14). Šířka jízdního pruhu zastávky je navržena 

3,0 m. Navržená délka nástupní hrany je 20 m. Nástupní hrana bude realizována 

z bezbariérového nástupištního obrubníkového prefabrikátu (tzv. "Kasselský" obrubník), 

včetně příslušných náběhových dílů. Výška nástupní hrany bude 20 cm nad úroveň přilehlé 

vozovky, příčný sklon vozovky zastávky bude od nástupní hrany. V rámci zastávek budou 

realizovány příslušné úpravy zabezpečující bezpečný pohyb osob se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

Zemní práce budou součástí tohoto objektu. Všechny komunikace budou realizovány 

v souladu s podmínkami pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace. 

- směrové poměry: 

Směrové poměry vycházejí ze stávajícího stavu, v začátku úseku bude stávající oblouk 

zvětšen na R=60 m se symetrickými přechodnicemi délky 50 m, v konci úseku budou dva 

oblouky s mezipřímou nahrazeny jedním obloukem o R=170 m se symetrickými 

přechodnicemi délky 50 m. V mezilehlé části bude použit oblouk o poloměru R=1220 m bez 

přechodnic.  

- výškové poměry: 

Niveleta řešené části vychází ze stávajícího stavu, stoupá od začátku do konce úseku, 

nejvyšší sklon stoupání nepřekročí 6,00%, největší poloměr zaoblení lomu sklonu je 10 000 m 

a nejmenší 1000 m. Chodníky budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12 m a v místech přechodů 

o 0,02 m. 

 

- šířkové uspořádání: 

Jízdní pruhy jsou navrženy šířky 3,25 m + 0,25 m vodící proužek, ve směrovém 

oblouku budou rozšířeny dle ČSN 73 6102. 
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konstrukce vozovky je navržena následující: 

Asfaltový beton   ACO 11+ 40 mm 

Spojovací postřik emulzní  PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton   ACL 16+ 60 mm 

Spojovací postřik emulzní  PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton   ACP 22+ 60 mm 

Infiltrační postřik asf. emulzí  PI,E  1,0  kg/m
2
 

Kamenivo zpevněné cementem SC C8/10 150  mm 

Štěrkodrť fr.0-63   ŠDA min.  240 mm 

Celkem      550 mm 

    

SO 110 – Chodníky v Liberecké ulici 

SO 110 zahrnuje přestavbu chodníků v Liberecké ulici. Po levé straně ve směru 

staničení bude v rámci stavby realizován chodník od parkoviště firmy JRT po okružní 

křižovatku Liberecká-Tovární ze zámkové dlažby šířky 1,50-2,50 m. 

Po pravé straně ve směru staničení bude v rámci objektu realizován nový chodník šíře 

1,5-2,0 m  od výjezdu z nádraží po okružní křižovatku Liberecká-Tovární, včetně nástupišť 

MHD v místě zastávky Brandl. Mimo zastávek je chodník, v úseku mezi vjezdem na nádraží 

a ul. Plynární, fyzicky oddělen od tram. trati zeleným pásem šířky 0,75 m. Součástí objektu je 

i chodník mezi budovou nádraží a tramvajovou tratí šířky 1,5 m.  

Chodníky budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12 m a v místech přechodů o 0,02 m. 

V rámci nástupišť tramvajových zastávek bude vybudováno vyhřívání zastávek 

(v rámci samostatného objektu). Všechny komunikace budou realizovány v souladu 

s podmínkami pro usnadnění pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

5.5.3. Objekty řady 600 

 

SO 604 – Rekonstrukce TT v úseku Měnírna - Brandl 

 Objekt 604 řeší rekonstrukci stávající jednokolejné trati mezi zastávkami Měnírna 

a Brandl. Celková délka upravované koleje v hlavní trase činí cca. 1 025 m. 
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 Trať je v celém úseku vedena na samostatném tělese podél Liberecké ulice, přibližně 

v polovině své délky s ní probíhá v těsném souběhu (vpravo od komunikace ve směru do 

centra Jablonce n/N ), oddělení bude provedeno silničním obrubníkem. 

 Po pravé straně trati se nachází převážně skalní zářez nebo násypové těleso železniční 

stanice Jablonec nad Nisou – Dolní nádraží, které bude zachyceno dvěma zdmi, které jsou 

součástí samostatných stavebních objektů (SO 205 a SO 206).   

 V rámci stavby dojde k rekonstrukci traťové koleje s korekcí jejího směrového vedení, 

dále bude obnoveno odvodnění tramvajové tratě, upravena křížení s místními komunikacemi 

a na vjezdech k nemovitostem, také budou provedena opatření ke snížení emisí vibrací 

a hluku šířeného podložím instalací antivibrační rohože do konstrukce tramvajové tratě 

u budovy žst. Jablonec n/N – dolní nádraží. Bude zřízena zcela nová konstrukce tramvajového 

svršku, úprava tramvajového spodku resp. nový železniční spodek v místech změněných 

směrových oblouků, kde nová trať opouští stávající těleso. 

 Součástí tohoto objektu je také přestavba nástupišť v zastávce „Měnírna“. 

 

- směrové poměry: 

Popisované směrové poměry odpovídají rozchodu 1435 mm.  

 Směrové vedení trasy vychází ze stávajícího stavu, v trase jsou použity směrové 

oblouky o poloměrech R=100 m s přechodnicemi, poloměry R=1214 m, 500 m, 250 m 

a 100m bez přechodnic.   Převýšení koleje je navrženo v souladu s ČSN 73 6412 

(Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí)  

 

- výškové poměry: 

Výška nivelety představuje niveletu koleje (na temeni kolejnice).  

 Trasa od ZÚ do KÚ v celé délce stoupá, nejvyšší sklon stoupání nepřekročí 60,00‰. 

Vedení nivelety v podstatě sleduje stávající stav, největší poloměr zaoblení lomu sklonu je 

5000 m, nejmenší 1000 m. 

 

- šířkové uspořádání: 

 Šířka tělesa tramvajové tratě je dána uspořádáním podle vzorových listů tramvajových 

tratí a příslušných ustanovení ČSN. Vzhledem k využití uspořádání pražců pro 

tříkolejnicovou splítku je navrženo umístění úzkého rozchodu 1000 mm vlevo ve směru 

staničení stavby (při přechodu na normální rozchod se bude přemisťovat pravá kolejnice ve 

směru staničení). Souběh s Libereckou ulicí na levé straně a skalním zářezem, nebo zdmi na 
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pravé straně téměř v celé délce úpravy omezují šířkové uspořádání tratě. V rámci stavby bude 

vytvořeno nové fyzické oddělení tramvajové tratě od vozovky pozemní komunikace 

s konstantní vzdáleností hrany od osy koleje a zároveň nové fyzické oddělení chodníku, 

rovněž s konstantní vzdáleností obruby od osy koleje. Navržené šířkové uspořádání, je patrné 

z charakteristických příčných řezů. Tramvajová trať je uvažována s otevřeným štěrkovým 

ložem v celé délce s výjimkou přejezdů. 

 

- úprava přilehlých sjezdů a přístupových komunikací: 

 V rozsahu nezbytně nutném dojde k vybudování nového asfaltového krytu na 

přístupových komunikacích k měnírně, nádraží a v začátku ulice Plynární. V místě vjezdu do 

garáže nádražní budovy bude vybudována tramvajová trať s přejízdným krytem.  

 

Asfaltová konstrukce vozovky přístupových komunikací k měnírně a nádraží je 

navržena ve skladbě: 

Asfaltový beton  ACO 11 50 mm 

Spojovací postřik emulzní PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton  ACP 11 50 mm 

Infiltrační postřik asf. emulzí PI,E  1  kg/m
2
 

Vibrovaný štěrk  VŠ  150  mm 

Štěrkodrť fr.0-63  ŠDA min.  150 mm 

Celkem     400 mm 

 

Konstrukce vozovky do Plynární ulice je navržena následující: 

Asfaltový beton  ACO 11+ 60 mm 

Spojovací postřik emulzní PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton  ACL 11+ 60 mm 

Spojovací postřik emulzní PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton  ACP 22+ 90 mm 

Spojovací postřik emulzní PSE  0,3  kg/m
2
 

Asfaltový beton  ACP 22+ 90 mm 

Infiltrační postřik asf. emulzí PI,E  1  kg/m
2
 

Štěrkodrť fr.0-63  ŠDA min.  250 mm 

Celkem     550 mm 
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- konstrukce TT: 

 V rámci SO 604 budou v přímých úsecích použity kolejnice tvaru 49E1 (S49) 

(s plochými podkladnicemi, tzn. bez úklonu) a ve směrových obloucích a ve výhybně 

„Brandl“ budou použity žlábkové kolejnice NT1. Kolejnice budou uloženy na ocelových „Y“ 

pražcích (výrobce fa ThyssenKrupp GfT Gleistechnik, výhradní zastoupení fa INFRAM a.s.) 

v uspořádání pro tříkolejnicovou splítku rozchodů 1000 mm a 1435 mm. Pražce budou pro 

tuto stavbu vystrojeny pouze upevněním pro rozchod 1000 mm, při přechodu na normální 

rozchod 1435 mm bude provedena u pravého kolejnicového pasu a příslušných upevnění 

demontáž z polohy pro rozchod 1000 mm a opětovná montáž do polohy pro rozchod 1435 

mm. V místech osazení blokových výměn v prostoru výhybny bude uložení provedeno na 

dřevěné pražce.  Pláň bude vybudována skloněná ve sklonu 3% (viz. charakteristické příčné 

řezy). 

 V úseku, kde je trať vedena zastavěnou částí města, bude položena antivibrační rohož 

z recyklované pryže INTERTECH č.2085 (výrobce fa. INTERTECH PLUS s.r.o.) ke snížení 

přenosu vibrací a hluku podložím. 

 Na přejezdech přes tramvajovou trať bude proveden kryt z asfaltové vozovky. 

V úsecích s krytem je nutné osadit profil žlábku (typ ThyssenKrupp Heinrich Krug - tvar 49 

nebo ekvivaletní).  

 

- úprava zastávky „Měnírna“: 

 Stávající zastávka „Měnírna“ bude odsunuta směrem na Liberec. V rámci objektu 

budou vybudována dvě zvýšená nástupiště šířky 4,5 m a 2,5 m. Výška nástupní hrany bude 

20 cm nad temenem kolejnice. Nástupní hrana je tvořena nástupišťními betonovými 

prefabrikovanými bloky tvaru L. Nástupiště šířky 4,5 m bude situováno ve směru na Liberec 

a  na něm provedena zesílená konstrukce zadláždění vyhovující provozu těžkých nákladních 

vozidel, toto nástupiště bude, mimo jiné, sloužit jako manipulační plocha pro nákladní 

automobily potřebné k výměně trafa měnírny.   

 

- úprava výhybny „Brandl“: 

 Nová výhybna „Brandl“ bude od stávající výhybny odsunuta směrem k železniční trati 

do prostoru bývalého objektu vykládky. V rámci objektu budou vybudovány dvě zvýšená 

nástupiště šířky 2,5 m a 3,6 m. Nástupiště šířky 2,5 m bude sloužit jako zastávka náhradní 

dopravy. Výška nástupní hrany bude 20 cm nad temenem kolejnice. Nástupní hrana je tvořena 

nástupišťními betonovými prefabrikovanými bloky tvaru L. V rámci výhybny budou osazeny 
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dvě blokové výměny pro rozchod 1000 mm o poloměru R=100 m, které budou uloženy na 

dřevěných pražcích. Přestože stávající rozchod tratě je 1000 mm je uspořádání kolejí ve 

výhybně navrženo pro rozchod 1435 mm. Díky tomuto uspořádání nebudou muset nástupiště 

projít stavebními úpravami v rámci výhledové změny.  

 

- odvodnění: 

 Vzhledem k tomu, že tramvajové těleso je navrženo v celé délce jako otevřené (mimo 

úseky přejezdů), je pro tramvajovou trať v celé délce navrhováno odvodnění pláně trativodem 

DN 150. V souběhu s Libereckou ulicí bude pláň levostranně skloněná ve sklonu 3% 

a trativod umístěn mezi komunikaci a tramvajovou trať. Trativod bude průběžně zaúsťován 

do uličních vpustí a jejich prostřednictvím napojen do rekonstruovaného odvodňovacího 

systému. 

 Součástí objektu bude také rekonstrukce stávajícího klenbového propustu pod 

tramvajovou tratí za zastávkou Měnírna v km cca. 0,105. Tento propust bude nahrazen delším 

propustem se stejnou dimenzí, který bude odpovídat změněné trase koleje.  

 

5.5.4.  Objekty řady 610 

 

SO 618 - Vyhřívání nástupišť  

V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek (celkem 

4x). V zastávkách je vyhříván pás 1,80 x 32 m topnými kabely uspořádanými do tří 

samostatně zapojených smyček každá o délce  270 m.  

Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí 

nad i pod nimi, která je ukolejněna.  

Zařízení RTK-IV  je provedeno tak, že soustava topných kabelů v zastávce je napájena 

přímo z trakčního trolejového napětí v místě zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat 

v místě zastávky nové přípojky z el. distribuční sítě. 

Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich 

základě spouští vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené 

do vnějších prostor, provedení s dvojitou izolací a stíněním. 
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Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích upevněných na trakčních 

stožárech. 

 

SO 619 - Ohřev výhybek 

Obě výhybky výhybny Brandl budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem 

výměn (EOV), spínaným samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 stupňů).  Ohřev 

je prováděn topnými články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 

600 V a zapínaný stykači v řídících skříních samostatných pro každou výhybku. Skříně budou 

umístěny na přilehlých trakčních stožárech. 

 

6. Závěr 
Úkolem diplomové práce bylo zpracovat problematiku rekonstrukce jednokolejné 

meziměstské tramvajové tratě. V rámci řešení SO 005 Demolice objektů vykládky, SO 109 

Liberecká ulice, SO 110 Chodníky Liberecká ulice a SO 604 Rekonstrukce TT jsem měl za 

úkol koordinovat projekty jednotlivých SO.  Díky tomu jsem podrobně poznal problematiku 

rekonstrukce tramvajové tratě. Řešení železničního svršku s použitím Y pražců došlo 

k výraznému zjednodušení rekonstrukce jednokolejné tratě z důvodu stísněných poměrů. 

Mezi největší výhody železničního svršku s Y pražci patří menší rozměry a potřeba 

nižšího štěrkového kolejového lože v porovnání se svrškem s klasickými příčnými pražci, 

čímž se zmenšuje požadovaná plocha pro kolej. Další předností je vysoká tuhost kolejového 

roštu v příčném směru, která je zajištěna tvarem Y pražce, a v budoucnu bezproblémová 

změna rozchodu tratě z nynějších 1000 mm na 1435 mm.  

Mezi nevýhody patří vyšší pořizovací náklady a náročnější podbíjení, které je 

způsobeno atypyckým tvarem pražce. 

V železničním stavitelství jsou Y pražce relativně novým prvkem, který lze použít pro 

tramvajové a regionální železniční tratě. Díky svým vlastnostem nabízí značné finanční 

úspory, z pohledu nižší spotřeby materiálů na kolejové lože, menších nároků na výkupy 

pozemků se zachováním stability a prostorové tuhosti a v neposlední řadě i zmenšení nákladů 

na údržbu. 
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