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1 P�edmluva 

Projektová p�íprava p�estavby železni�ního uzlu Brno (dále jen ŽUB) probíhala dle usnesení Vlády �R �. 
457 z 6. kv�tna 2002. V roce 2015 byla Vláda �R informována o dosavadním postupu projektové p�ípravy 
a realizace p�estavby ŽUB, který byl velmi komplikovaný a doprovázený odbornými a politickými spory nad 
konkrétním navrženým �ešením. D�sledkem tohoto stavu byl fakt, že ani po více než 10 letech intenzivní 
projektové p�ípravy nebylo dosud vydáno územní rozhodnutí na st�žejní stavební �ást p�estavby ŽUB.  
Vláda �R musela reagovat na tento komplikovaný vývoj a ve svém usnesení �. 525 z 1. �ervence 2015 
uložila ministru dopravy zajistit zpracování studie proveditelnosti, dle níž Ministerstvo dopravy rozhodne o 
výsledné variant� p�estavby ŽUB. Hlavním cílem zpracování Studie proveditelnosti železni�ního uzlu Brno 
(dále jen SP ŽUB) je poskytnout odborný podklad, ze kterého Ministerstvo dopravy ve spolupráci 
s Jihomoravským krajem, statutárním m�stem Brnem a se Správou železni�ní dopravní cesty bude moci 
rozhodnout o konkrétní cílové podob� �ešení ŽUB a o dalším postupu projektové p�ípravy projektu, jenž 
povede k jeho úsp�šné realizaci.  

V p�ípad� tohoto komplexního projektu bylo klí�ové v�novat pozornost primárn� pot�ebám spole�nosti. 
Zejména se jedná o pot�eby a požadavky cestujících, obyvatel m�sta Brna, poskytovatel� p�epravních 
služeb a samospráv. U takto významného projektu je nutné v�novat významnou pozornost posouzení ve-
�ejného zájmu a jeho spole�enské prosp�šnosti z d�vod� významného dopadu na zm�ny dopravních sys-
tém�, na zm�nu funk�ního využití zna�né �ásti území m�sta Brna a na zatížení ve�ejných rozpo�t�. 
V pr�b�hu projektové p�ípravy je nutné splnit n�kolik nezbytných podmínek, jež budou vyžadovat nezbyt-
nou spolupráci a podporu ve�ejnosti, samosprávných celk� a politických p�edstavitel� na místní, regionální 
i státní úrovni. Bez této spolupráce lze o�ekávat komplikace p�i projednávání pot�ebných zm�n územních 
plán�, p�i získávání nutných povolení pro realizaci staveb a p�i poskytování finan�ních prost�edk� na reali-
zaci a následný provoz �ástí projektu. 

Stávající stav ŽUB v mnoha ohledech neodpovídá pot�ebám spole�nosti. M�sto Brno a jeho p�ilehlé okolí 
zaznamenává postupný ekonomický a demografický rozvoj. Tento region je pro obyvatele a podnikatele 
atraktivní, což se projevuje zvýšenou poptávkou po doprav�. Po�et obyvatel nar�stá zejména v aglomeraci 
m�sta Brna, což zvyšuje nároky na regionální a �áste�n� i dálkovou dopravu. S postupujícím rozvojem 
železni�ní sít� v �R a s postupujícím zvyšováním kvality služeb v dálkové železni�ní doprav� roste zájem 
cestujících o tento dopravní segment, což se projevuje ve zvyšujícím se zájmu soukromých dopravc� o 
poskytování vyšší nabídky spoj�. Tento vývoj nabývá na dynamice zejména v posledních letech. 
V budoucnu pak bude dalším významným impulsem realizace modernizace trati Brno – P�erov, která 
umožní zásadní zvýšení kvality dopravní nabídky v dálkové železni�ní doprav� ve spojení Brna 
s Ostravskem, s Olomouckem a se Zlínskem. Zvyšující se poptávka povede k vyššímu zatížení železni�-
ních spoj�. Se zvyšujícím se zájmem cestujících bude stoupat i obrat cestujících na brn�nském hlavním 
nádraží, které již nyní p�edstavuje pro cestující významný problém z hlediska kapacity ve�ejných prostor 
pro cestující, z hlediska kvality p�ístupových cest do terminálu a na nástupišt� a z hlediska parametr� ná-
stupiš�. Sou�asné problémy vyplývající z uvedených hledisek se tak budou do budoucna ješt� prohlubo-
vat. Stávající okolí železni�ní infrastruktury je obklopeno �adou brownfieldových ploch a objekt�, jejichž 
konkrétní technické provedení tvo�í bariéru projevující se zhoršenou prostupností pro p�ší a dopravní pro-
voz. V sou�asné situaci kritického nedostatku vhodných ploch pro výstavbu budov pro bydlení a adminis-
trativu je odstran�ní p�ilehlých bronwfieldových ploch a objekt� a zvýšení p�ístupnosti oblasti Trnitá-
Heršpická výrazným rozvojovým impulzem pro rozvoj m�sta Brna v této oblasti. 

Spole�nost o�ekává od �ešení p�estavby ŽUB, že dojde k uspokojení sou�asných i výhledových p�eprav-
ních pot�eb, že dojde k výstavb� bezpe�ných a komfortních železni�ních stanic a zastávek s využitím mo-

derních technologií a prvk� infrastruktury, a že se sníží negativní dopady železni�ní dopravy znemož�ující 
kvalitn�jší využití p�ilehlých ploch a kvalitn�jší rozvoj m�sta Brna v oblasti Trnitá-Heršpická. 

V pr�b�hu zpracování SP ŽUB byly hledány možnosti, jak nejlépe uspokojit pot�eby cestujících, obyvatel 
m�sta Brna a dalších cílových skupin spol�enosti, které mají vztah k �ešenému projektu. Z analýz možnos-
tí vyplynuly konkrétní návrhy, které se jevily jako perspektivní z hlediska napln�ní o�ekávaných cíl� a do-
sažení odpovídajících p�ínos�, a to za sou�asné potenciální technické, územní a finan�ní proveditelnosti. 
Veškeré konkrétní návrhy �ešení projektu jsou zpracovány primárn� z hlediska funk�nosti dopravního sys-
tému. D�raz je v tomto p�ípad� kladen nejen na kvalitu systému železni�ní dopravy, ale i na kvalitu návaz-
ných systém� ve�ejné a m�stské hromadné dopravy. Celý dopravní systém je pak navržen na principu 
multimodality a integrace jednotlivých dopravních systém�. Pro dosažení odpovídající kvality a funk�ních 
parametr� systém� ve�ejné hromadné dopravy byly navrženy nezbytné technické úpravy železni�ní in-
frastruktury a návazné infrastruktury pozemních komunikací, tramvajové infrastruktury, trolejbusové in-
frastruktury a autobusových terminál�. Celkov� byl p�i návrhu �ešení dopravní infrastruktury a dopravního 
provozu  kladen d�raz na zajišt�ní odpovídajícího souladu p�epravní poptávky s dopravní nabídkou. 

Konkrétní návrhy �ešení projektu byly posouzeny z hlediska dosahovaných p�ínos�, z hlediska vynalože-
ných náklad�, z hlediska ekonomické efektivity a z hlediska potenciálních rizik. Pro každou navrženou 
možnost �ešení ŽUB je dosahováno r�zné p�ínosnosti, ale obecn� jakékoliv z navržených �ešení projektu 
prokazateln� p�inese významný prosp�ch spole�nosti. P�ínosy pocítí zejména cestující, a to zkrácením 
cestovních dob, zvýšením nabídky železni�ních spoj� a výrazným zvýšením komfortu i bezpe�nosti jejich 
pohybu v dopravních terminálech a p�i nástupu a výstupu z vlakových souprav. Zárove� díky realizaci no-
vých železni�ních zastávek a realizací vhodných p�estupních vazeb mezi systémy železni�ní a m�stské 
hromadné dopravy bude zlepšena dopravní obslužnost m�sta Brna. Obyvatelé m�sta Brna pak pocítí p�í-
nosy ze snížení hlukové zát�že, �áste�ného snížení zatížení pozemních komunikací individuální automo-
bilovou dopravou, zvýšení bonity ploch po opušt�né infrastruktu�e a obecn� ze zlepšení podmínek pro 
kvalitn�jší využití okolí železni�ní infrastruktury a zlepšení podmínek rozvoje m�sta Brna v oblasti Trnitá-
Heršpická. Dosahované p�ínosy u všech návrh� �ešení projektu dostate�n� kompenzují náklady, které 
bude nutné na realizaci a následn� provoz projektu vynaložit. Tímto je dosažena kladná ekonomická efek-
tivita, umož�ující investovat ve�ejné finan�ní prost�edky do realizace tohoto projektu. Tento projekt je 
vzhledem ke své komplexnosti a složitosti náchylný na možná rizika, která mohou znamenat výrazné kom-
plikace p�i jeho realizaci a provozu. P�i další projektové p�íprav� je pak nutné v�novat pozornost hlavním 
rizikovým faktor�m a p�ijmout ú�inná opat�ení k jejich eliminaci. 

Jednotlivé návrhy �ešení projektu a vyhodnocení dosahovaných p�ínos�, náklad�, ekonomické efektivity a 
rizikovosti byly pr�b�žn� konzultovány a p�ipomínkovány p�íslušnými odbornými institucemi. Jednozna�n� 
p�ínosné a snad i nezbytné se ukázalo z�ízení výboru studie proveditelnosti, v n�mž byli zastoupeni politi�-
tí a odborní zástupci institucí zodpov�dných za oblasti dopravy, územního plánování, p�ípravy investic a 
financování. Tento výbor pravideln� ve zhruba t�ím�sí�ních intervalech projednával dosavadní výsledky 
práce a dával užite�nou zp�tnou vazbu zadavateli a zpracovateli studie. Takovým postupem byla zajišt�na 
maximální objektivita zpracování studie a maximální vhodnost a efektivita konkrétních návrh� �ešení pro-
jektu.  

V��íme, že toto spole�né dílo bude zejména brn�nskou politickou, odbornou i laickou ve�ejností ocen�no a 
p�isp�je k brzké realizaci takové varianty p�estavby ŽUB, která bude pro cestující a obyvatele m�sta Brna 
nejvhodn�jší, a zárove� bude p�ínosná z celospole�enského hlediska. Domníváme se, že po dlouhých 
desetiletích úvah o tom, jak „rozplést“ železni�ní uzel Brno, je již nyní na �ase za�ít s konkrétními kroky. 
V��íme, že dokon�ená Studie pro to bude dobrým základem. 

 


