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   ZELENÁ  

          TRAMVAJOVÁ TRAŤ   
 BRENS systém pro zdravý životní styl měst, velkých sídelních celků 

a průmyslových aglomerací s horní částí kolejové dráhy ze syntetického 

recyklátu STERED®. 
 

 maximální retence vody po co nejdelší dobu v celém ekosystému horní části zelené tratě, 

 tlumení hluku a vibrací ze stojiny kolejnic pryžovými vodopropustnými bokovnicemi (až 6 dB), 

 vysoká pohltivost hluku materiálové báze syntetického recyklátu STERED® (až 14 dB), 

 jednoduché a dlouhodobě stabilní uložení horní části s možností demontáže bez rozsáhlé 

zemědělsko-stavební činnosti a zpětná montáž většiny vrstev, 

 adaptabilnost ekosystému pro konvenční kolej se štěrkovým ložem  

nebo pro konstrukce pevných jízdních drah různých  tvarů  kolejnic,  

 100% podíl recyklovaných materiálů  s  možností  jejich recyklace,  

 minimalizace uhlíkové stopy při výrobě jednotlivých komponentů, 

 povrch s přírodními šlechtěnými trávníkovými koberci, 

 povrch ze suchomilných rozchodníků rodu SEDUM, 

 povrch s  extenzívními  smíšenými  trávníky, 

 rychlost kolejové dopravy do 160 km/h. 
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RETENCE  VODY   
v  prostoru  koleje 

 

PŘIDANÁ HODNOTA 

KOLEJOVÉ DRÁHY 
Výplňové a konstrukční vrstvy nebo 

kolejové absorbéry s funkcí retence vody  

BRENS® tvořené ze syntetického recyklátu 

STERED® se strukturou lisovaných 

tmelených syntetických chumáčů zajišťují 

vysokou nasákavost při tvarové stálosti  a odolnosti proti  UV záření a  teplotním výkyvům. 

Řízené zadržení vody v prostoru koleje a odstranění dnes používaných hlinitých vrstev zvyšuje 

bezpečnost kolejové dopravy. Zvyšuje dostupnost konstrukce koleje a odstraňuje její 

znečištění půdními agregáty pěstebného souvrství. Pouze kolejová doprava může bezpečně 

poskytnout svoji nekontaktní část pro navrácení vyjmuté a zastavěné plochy zpět do životního 

cyklu Země, snížit ariditu, prašnost a přehřívání městského prostředí... 

 

Příklad množství retence srážkové vody 

pro město Plzeň 

Celková evaporace tramvajové kolejové 

dráhy délky 1 km a při dosažení 94% 

ročního srážkového úhrnu je za dobu 20-ti 

let 41.800.000 litrů vody.  

Tj. např. množství vody pro 18,61 plaveckých bazénů olympijských rozměrů !!!! 

Roční potenciál 1 m tramvajové tratě při 80% nasycení konstrukčních vrstev až 3.350 litrů vody. 

 

 

 

 

 


