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2.4 Struktura dokumentace studie proveditelnosti 

Základní �len�ní dokumentace 

Samotná studie proveditelnosti zahrnuje n�kolik tematických oblastí. To je dáno jak výraznou plochou �e-
šeného území a prvky železni�ní infrastruktury, širokými dopady projektu do p�epravních vztah� v dálkové, 
regionální a místní doprav� a dopady projektu na �ešení ostatní dopravní infrastruktury. V tomto ohledu 
byla dokumentace studie proveditelnosti strukturována tak, aby byla pro �tená�e maximáln� p�ehledná a 
srozumitelná. Pro tyto ú�ely je dokumentace rozd�lena na dv� hlavní �ásti. �ást A p�edstavuje souhrnnou 
textovou zprávu se základními informacemi o �ešeném projektu. V této �ásti jsou obsaženy základní infor-
mace o �ešeném projektu, o analytických východiscích, o cílech projektu, o možnostech �ešení projektu, 
o konkrétních návrzích �ešení projektu, o hodnocení jednotlivých návrh� �ešení projektu a dále jsou formu-
lovány záv�ry a doporu�ení. �ást B je pak rozd�lena na n�kolik podrobných tematických díl� detailn� po-
pisujících návrhy a hodnocení jednotlivých variant. Každý díl zahrnuje textovou zprávu a grafické p�ílohy. 
V t�chto jednotlivých dílech jsou obsaženy podrobné informace z konkrétní �ešené oblasti.   

Obsah �ásti A 

�ást A tvo�í textová zpráva rozd�lená na základní kapitoly: 

•  Základní informace k �ešenému projektu.  V této kapitole jsou �tená��m k dispozici základní in-
formace o �ešeném projektu a o studii proveditelnosti. Je popsána definice projektu ŽUB, základní 
požadavky na zpracování studie proveditelnosti, základní použité podklady a základní struktura do-
kumentace. 

•  Analytická východiska.  Zde jsou uvedeny základní kontextové informace a východiska zohledn�-
ná p�i definování cíl� a návrhu �ešení projektu. Popsány jsou základní informace o �ešeném území, 
o dopravních sítích, o nabídce ve�ejné dopravy, o demografické a socioekonomické charakteristice 
a o p�edpokládaném rozvoji území a dopravní infrastruktury. Samostatn� je pak podrobn� analyzo-
vána p�epravní poptávka, kdy jsou analyzovány sou�asné p�epravní vztahy, minulý vývoj p�epravní 
poptávky a o�ekávané budoucí trendy vývoje poptávky po doprav�.  

•  Cíle projektu a požadavky na jeho �ešení.  V této kapitole jsou nejprve analyzovány stávající pro-
blémy spojené se sou�asným stavem železni�ní infrastruktury a železni�ního provozu na území 
m�sta Brna. Dále jsou analyzovány legislativní požadavky stanovující základní podmínky pro bu-
doucí projektovou p�ípravu a realizaci projektu. Na záv�r jsou dle provedených analýz požadavk� 
na �ešení projektu stanoveny hlavní celospole�enské a provozní cíle, kterých by realizací projektu 
m�lo být dosaženo. 

•  Analýza možností �ešení projektu.  V této kapitole jsou �tená��m k dispozici základní informace 
o možnostech �ešení projektu. Popsány zde jsou základní strategické možnosti �ešení projektu a 
také konkrétní technické možnosti �ešení, ze kterých pak následn� vychází konkrétní navržené va-
rianty p�estavby ŽUB. 

•  Návrhy variant �ešení projektu.  Zde jsou uvedeny základní informace o návrhu �ešení projektu. 
Popsány jsou zde základní oblasti, které jsou p�edm�tem návrhu �ešení a následn� jsou popsány 
základní navrhované varianty a jejich r�zné alternativní provedení.  

•  Porovnání dosahovaných parametr � variant.  V této kapitole jsou vyhodnoceny hlavní dosaho-
vané parametry jednotlivých variant. Dle tematických oblastí je toto porovnání zpracováno pro in-
vesti�ní a provozní náklady, pro p�epravní ukazatele, pro dopravní ukazatele a pro oblast dopad� 
do území a životního prost�edí. 

•  Vyhodnocení variant, záv �ry a doporu �ení. V t�chto záv�re�ných kapitolách je zpracováno sou-
hrnné vyhodnocení projektu. Pro navržené varianty je zpracováno vyhodnocení pln�ní cíl�, dosa-
hovaných p�ínos�, dosahované ekonomické efektivity a potenciální rizikovosti. Na záv�r jsou for-
mulovány zásadní záv�ry a doporu�ení.  

 

Obsah �ásti B 

�ást B tvo�í celkem 7 samostatných díl�: 

•  B1 – Technické �ešení dopravní infrastruktury.  V tomto díle jsou �tená��m k dispozici podrobné 
informace o navrhovaném technickém �ešení dopravní infrastruktury pro jednotlivé varianty �ešení 
projektu. Sou�ástí tohoto dílu je i vyhodnocení stávajícího technického stavu. Návrhy �ešení do-
pravní infrastruktury jsou rozd�leny na �ešení železni�ní infrastruktury a m�stské dopravní in-
frastruktury zahrnující pozemní komunikace, tramvajové a trolejbusové trat� �i autobusové terminá-
ly. 

•  B2 – Dopravn �-technologické �ešení železni �ní dopravy.  Zde jsou uvedeny podrobné informace 
o navrhovaném �ešení koncepce železni�ní dopravy. Sou�ástí tohoto dílu je i vyhodnocení stávající 
provozované koncepce železni�ní dopravy. Návrh �ešení se týká dálkové a regionální osobní do-
pravy a nákladní dopravy. Hlavním p�edm�tem návrhu je definování linkového vedení, po�tu spoj� 
a obsluhy jednotlivých železni�ních stanic a zastávek. Sou�ástí je také vyhodnocení jízdních dob, 
kapacitních ukazatel� a spolehlivosti provozu. 

•  B3 – �ešení m�stské hromadné a ve �ejné dopravy.  Tento díl seznámí �tená�e s podrobnými in-
formacemi o navrhovaných úpravách koncepce m�stské hromadné a ve�ejné dopravy. Sou�ástí to-
hoto dílu je také vyhodnocení stávající koncepce MHD a VHD. P�edm�tem návrhu je �ešení úprav 
koncepce systém� tramvajové, trolejbusové a autobusové dopravy. 

•  B4 – Dopravní model a p �epravní prognóza.  V tomto díle jsou �tená��m k dispozici podrobné in-
formace týkající se poptávky po doprav�. Náplní tohoto dílu je analýza p�epravní poptávky 
v podob� podrobného vyhodnocení stávajícího zatížení dopravní infrastruktury, vyhodnocení eko-
nomické úrovn� území, vyhodnocení socioekonomických a dalších ukazatel�. Další náplní tohoto 
dílu je vyhodnocení výhledové p�epravní poptávky pro jednotlivé varianty �ešení ŽUB  z n�kolika 
hlavních hledisek jakými jsou nap�íklad dosahované cestovní doby, dosahované zatížení doprav-
ních systém�, dosahovaná obsazenost železni�ních spoj� a spoj� MHD apod. 

•  B5 – Hodnocení územních a environmentálních dopad � variant �ešení.  Zde jsou uvedeny po-
drobné informace o dopadech jednotlivých variant do území a do složek životního prost�edí. Sou-
�ástí tohoto dílu je také hodnocení odolnosti infrastruktury v��i negativním vliv� p�edpokládaných 
klimatických zm�n. Jednotlivé varianty jsou hodnoceny zejména ve vtahu k platným územn�-
plánovacím dokumentacím, ve vztahu ke stávající zástavb�, ve vztahu k chrán�ným a jinak citlivým 
územím a ve vztahu k dopad�m negativních ú�ink� dopravy na zdraví obyvatel. 

•  B6 – Ekonomické hodnocení a hodnocení rizik.  Tento díl seznámí �tená�e s podrobnými výpo-
�ty ekonomické efektivity jednotlivých variant �ešení ŽUB a analýza rizik. Dále jsou uvedeny zá-
kladní východiska a informace o zp�sobu zpracování a o vyhodnocení ekonomické efektivity. Sou-
�ástí tohoto dílu je rovn�ž �ada p�íloh s konkrétními výpo�ty a CBA tabulky. 

•  B7 – Dokladová �ást.  V tomto díle jsou p�iloženy dopl�ující provedené rozbory, podklady, a zá-
znamy z jednání Výboru studie proveditelnosti železni�ního uzlu Brno. 

Podrobný obsah v�etn� seznamu jednotlivých �ástí a díl� je uveden v jednotlivých textových zprávách. 
V následujících kapitolách jsou uvedeny základní informace k jednotlivými tematickým oblastem studie 
proveditelnosti, kdy �ada z nich je p�evzata jako výtah z podrobných díl� �ásti B. Popsány jsou základní 
informace, významné záv�ry a p�ípadn� jiné zásadní skute�nosti, se kterými by hodnotitelé a jiní �tená�i 
studie proveditelnosti m�li být obecn� seznámeni. Více podrobností a od�vodn�ní n�kterých záv�r� je pak 
obsaženo v podrobných dílech B. 

 

 


