Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

5.3

Definice cíl7 projektu

Poslední t5etí 3ást socioekonomických cíl7 se týká oblasti kvality rozvoje území. Územní rozvoj se týká
jednak kvality okolí železni3ní infrastruktury, ale také podmínek pro rozvoj lokality Trnitá - Heršpická. Cílovou ovlivn4nou skupinou budou zejména obyvatelé m4sta Brna a samosprávy, ale rovn4ž i cestující.
P5edm4tem projektu p5estavby ŽUB je 5ešení pouze železni3ní infrastruktury a p5ímo souvisejících 3ástí a
úsek7 ostatní dopravní infrastruktury. Návrh rozvoje území není p5edm4tem tohoto projektu, hodnotí se tak
pouze dopady železni3ní infrastruktury na okolí a základní podmínky a limity pro rozvoj území. V tomto
smyslu je definován hlavní cíle v podob4 Zlepšení podmínek pro rozvoj území Trnitá - Heršpická, u
kterého lze hodnotit p5ínosnost v analýze CBA. Tento cíl zahrnuje díl3í cíle zvýšení bonity pozemk7 a snížení bariérového efektu železni3ní infrastruktury. Realizace projektu se m7že pozitivn4 promítnout i do
dalších konkrétních oblastí, které není objektivn4 možné hodnotit v analýze CBA. Jedná se o cíle zvýšení
atraktivity okolí železni3ní infrastruktury a zvýšení prestiže m4sta Brna. Tyto cíle budou hodnoceny pouze
slovními komentá5i.

P5i definování cíl7 projektu se vycházelo z analýz p5epravní poptávky, z analýz problém7 stávajícího stavu
a z analýz pot5eb a požadavk7 na 5ešení projektu. Požadavky na 5ešení projektu se prolínají nap5í3 d5íve
popsanými hodnocenými oblastmi, proto byly tematicky podobné cíle slou3eny, aby o3ekávané cíle byly
pokud možno srozumitelné a jednozna3né. Jelikož je projekt zam45en primárn4 na 5ešení železni3ní dopravy, týká se v4tšina cíl7 oblasti železni3ního provozu a železni3ní infrastruktury. Železni3ní osobní doprava je jednou ze sou3ástí celkového systému ve5ejné hromadné dopravy, proto jsou hodnoceny i cíle
vztažené obecn4 k systému ve5ejné hromadné dopravy, ale i k systému individuální automobilové dopravy.
Dopravní provoz generuje i externality, které p7sobí negativn4 na zdraví obyvatel, proto jsou hodnoceny i
cíle týkající se negativních dopad7 železni3ního provozu na okolí. Poslední hodnocenou oblastí je pak
potenciál územního rozvoje, jelikož uspo5ádání železni3ní infrastruktury a její konkrétní technické provedení vytvá5í podmínky využití p5ilehlých ploch. Jednotlivé cíle projektu jsou rozd4leny do dvou skupin:

Provozní cíle hodnocené slovn8

A socioekonomické cíle. Jedná se o celospole3enské cíle, které budou mít dopad na jednu 3i více spole3enských skupin. Tyto skupiny tvo5í nap5íklad cestující, obyvatelé, p5epravci, samosprávy apod. Hodnocení pln4ní cíl7 je zpravidla p5ímo vy3ísleno v analýze CBA. V p5ípad4, že nelze žádnou vhodnou metodou
pln4ní t4chto cíl7 vy3íslit, užívá se slovní hodnocení.

Krom4 socioekonomických požadavk7 na 5ešení projektu byly definovány i tzv. sektorové požadavky. Jedná se o požadavky t4ch sektorových institucí, které budou odpov4dny za p5ípravu, realizaci i provoz projektu. Zpravidla bez napln4ní t4chto sektorových požadavk7 nebude možné naplnit i požadavky spole3nosti na 5ešení projektu. V tomto ohledu byly definovány tzv. provozní cíle projektu, kdy cílovými skupinami
jsou investo5i a správci dopravní infrastruktury, objednatelé ve5ejné dopravy a jiné státní 3i regionální instituce. V d7sledku však s napln4ní t4chto cíl7 bude profitovat spole3nost. Pln4ní t4chto cíl7 není zpravidla
možné ohodnotit výpo3tem p5ínos7 v analýze CBA, a možné je pouze slovní vyhodnocení ve form4 komentá57. Konkrétní provozní cíle projektu jsou uvedeny v následujících komentá5ích.

A provozní cíle. Jedná se dosažení výkonnosti a technické úrovn4 a parametr7 projektu, jejichž realizace
umožní spln4ní socioekonomických cíl7. Jedná se nap5íklad o cíl „navýšení kapacity dopravní infrastruktury“, kdy samotné navýšené kapacity infrastruktury bude mít pro spole3nost p5ímý p5ínos, ale umožní zvýšení nabídky železni3ní osobní dopravy, což už je p5ínos, který bude mít pozitivní dopad pro cestující. Míru
pln4ní t4chto cíl7 zpravidla není možné vy3íslit, a proto není pln4ní t4chto cíl7 hodnocení v analýze CBA,
ale je hodnoceno pouze slovn4.

•

Dosažení technické úrovn4 a parametr7 železni3ní infrastruktury odpovídající soudobým legislativním a normovým požadavk7m

Socioekonomické cíle

•

Odstran4ní nevyhovujícího technického stavu železni3ní infrastruktury

První 3ást socioekonomických cíl7 je spojena s uspokojením p5epravní poptávky a zvýšením kvality železni3ní dopravy. Cílovými skupinami, které budou z dosažených cíl7 profitovat, budou cestující a nákladní
dopravci. Konkrétn4 jsou v tomto ohledu stanoveny hlavní cíle zkrácení celkových cestovních dob cestujících ve ve6ejné doprav8, které je možné rozd4lit dále na zkrácení jízdních dob v železni3ní doprav4,
zvýšení po3tu spoj7 v regionální 3i dálkové železni3ní doprav4 a zlepšení podmínek provozu nákladní
dopravy. Dosažení t4chto cíl7 je možné hodnotit v analýze CBA, kde bude možné ohodnotit konkrétní
p5ínosy spojené s t4mito cíli. Další cíle, související s p5epravní poptávkou a zvýšením kvality železni3ní
dopravy, jsou zvýšení spolehlivosti a bezpe1nosti dopravy a zvýšení komfortu cestujících. U t4chto
cíl7 však nelze z objektivních d7vod7 vy3íslit dosahované p5ínosy v analýze CBA a je proto nutné vyhodnotit jejich dosažení slovním hodnocením. Stejn4 tak je možné pouze slovn4 vyhodnotit zlepšení p5ístupnosti železni3ní dopravy pro jednotlivý spole3enské skupiny, zejména pak zlepšení pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace. Tematicky trochu odlišným cílem je snížení náklad7 na provozuschopnost železni1ní infrastruktury, která se však cestujících dotkne v podobn4 nižší výdaj7 na zajišt4ní
funk3nosti železni3ního systému. U tohoto cíle je možné vyhodnotit dosahovanou p5ínosnost p5ímo
v analýze CBA.

•

Vytvo5ení vhodných podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

•

Zlepšení p5estupních vazeb mezi železni3ní dopravou a m4stskou hromadnou dopravou

•

Zvýšení kapacity železni3ního uzlu pro osobní a nákladní železni3ní dopravu

•

Dosažení koordinace se souvisejícími zám4ry rozvoje železni3ní infrastruktury

•

Vytvo5ení podmínek pro rozvoj území m4sta Brna jižn4 od stávajícího hlavního nádraží v3etn4 rozvojové zóny Heršpická

•

Vytvo5ení podmínek pro budoucí realizaci zaúst4ní vysokorychlostních tratí

Veškeré hodnocené hlavní socioekonomické cíle jsou uvedeny p5ehledn4 na str. 43 v3etn4 stru3ných
komentá57 k jejich hodnocení. Návrhy 5ešení projektu by m4ly být vytvá5eny tak, aby se maximáln4 naplnily stanovené socioekonomické i pro provozní cíle. Vyhodnocení pln4ní t4chto cíl7 pro jednotlivé návrhy
5ešení projektu bylo provedeno na základn4 výpo3tu p5ínos7 projektu v analýze CBA a na základ4 odborného posouzení. Toto vyhodnocení je zpracováno v kapitole 3. 9.

Druhá 3ást socioekonomických cíl7 je spojena se snížením negativních dopad7 železni3ní dopravy na okolí. Cílovými skupinami, které budou z dosažených cíl7 profitovat, budou obyvatelé m4sta Brna a okolí.
Konkrétn4 jsou v tomto ohledu stanoveny hlavní cíle zvýšení po1tu cestujících ve ve6ejné hromadné
doprav8 p6esunem z IAD a snížení negativních ú1ink7 dopravy, které je možné dále rozd4lit na snížení externalit ze silni3ní dopravy, snížení náklad7 silni3ní dopravy a snížení negativních ú3ink7 hluku
z železni3ní dopravy. Také u tohoto cíle je možné vyhodnotit dosahovanou p5ínosnost p5ímo v analýze
CBA.
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Zkrácení celkových cestovních dob ve ve6ejné
hromadné doprav8

Zlepšení podmínek provozu nákladní dopravy
Realizací projektu by m4lo být dojít ke zlepšení
podmínek provozování nákladní železni3ní dopravy
zkrácením jízdních dob a zlepšením ekonomiky
provozu. Spln4ní t4chto podmínek by m4lo být
dosaženo realizací dostate3n4 kapacitní a spolehlivé
železni3ní infrastruktury a vhodným návrhem provozní
koncepce železni3ní dopravy.

Realizací projektu by m4lo dojít ke zvýšení kvality
systému ve5ejné dopravy, který cestujícím p5inese
zkrácení cestovních dob. Toho by m4lo být docíleno
zkrácením jízdních dob v železni3ní doprav4, zvýšením
po3tu spoj7 v železni3ní doprav4, zlepšením
návazností na m4stskou hromadnou dopravu a
realizací nových železni3ních zastávek vhodn4
napojených na systém MHD.

Zvýšení po1tu cestujících ve ve6ejné hromadné
doprav8 p6esunem z IAD

Snížení náklad7 na provozuschopnost
železni1ní infrastruktury

Realizací projektu by m4lo dojít k vyššímu zájmu
cestujících o cestování ve5ejnou hromadnou dopravou.
P5esun cestujících z IAD do systému ve5ejné hromadné
dopravy by m4l p5inést snížení nákladn7 spojených se
silni3ním provozem a rovn4ž snížení negativních
dopad7 dopravy na životní prost5edí. Cíle by m4lo být
dosaženo zejména kvalitou dopravní nabídky ve5ejné
hromadné dopravy.

Realizací projektu by m4lo dojít k efektivn4jšímu využití
železni3ní infrastruktury a tím i ke snížení náklad7 na
zajišt4ní její provozuschopnosti. Cíle by m4lo být
dosaženo optimalizací rozsahu kolejiš8 s odstran4ním
již nepot5ebných 3ástí a objekt7 železni3ní
infrastruktruy a realizací vhodného technického 5ešení,
kterým bude odstran4n nevyhovující technický stav.

Snížení negativních ú1ink7 dopravy
Realizací projektu by m4lo dojít ke snížení negativních
dopad7 dopravy na území, životní prost5edí a zdraví
obyvatel. Cíle by m4lo být dosaženo vhodným návrhem
technického
5ešení
žellezni3ní
infrastruktury
nezasahujícího do citlivých lokalit a realizací
odpovídajících
protihlukových
opat5ení.
Dalšími
opat5eními pro spln4ní cíle by m4l být vhodný návrh
vozového parku a kvalitní dopravní nabídka ve5ejné
hromadné dopravy.

Zvýšení spolehlivosti a bezpe1nosti
dopravy
Realizací projektu by m4la být dosažena
vyšší bezpe3nost cestujících p5i nástupu a
výstupu z železni3ních vozidel a vyšší
bezpe3enost železni3ního provozu. Cíle by
m4lo být dosaženo kvalitním návrhem
technického 5ešení dopravních terminál7 a
nástupiš8
a
vhodným
návrhem
zabezpe3ovacího za5ízení.
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Zlepšení podmínek pro rozvoj území
Trnitá -Heršpická
Realizací projektu by m4lo dojít k zvýšení bonity ploch
3ásti území Trnitá-Heršpická p5ímo ovlivn4né stávající
železni3ní infrastrukturou a ke snížení bariérového
efektu daného liniovým charakterem železni3ní
infrastruktury. Cíle by m4lo být dosaženo vhodným
územním vedením železni3ní infrastruktury v území a
vhodným technických 5ešením násp7 a most7.

Zvýšení prestiže m8sta Brna

Zvýšení atraktivity okolí železni1ní
infrastruktury

Zvýšení komfortu cestujících

Realizací
moderního,
komfotního
a
bezpe3ného hlavního nádraží a dalších
3ástí brn4nského železni3ního uzlu by se
mohlo zvýšit vnímání ekonomické a
spole3enské úrovn4 m4sta Brna. Vy5ešení
desítky let diskutovaného problému by
zvýšilo prestiž m4sta Brna v o3ích obyvatel
a podnikatel7.

Realizací projektu by m4lo dojít k lepšímu
využití okolních ploch v blízkosti železnii3ní
infrastruktury. Cíle by m4lo být dosaženo
odstran4ním chátrajících a nepot5ebných
drážních objekt7 a realizací vhodného
technického 5ešení železni3ní infrastruktury.

Realizací projektu by m4lo dojít ke zvýšení
komfortu cestujích p5i p5ístupu do
dopravních terminál7, p5i pohybu v nich a
p5i nástupu a výstupu z vlakových souprav.
Cíle by m4lo být dosaženo realizací
vhodného technického 5ešení železni3ní
infrastruktury
a
vhodným
5ešením
p5estupních vazeb mezi železnicí a MHD.

Obrázek 52 - Schéma cíl7 projektu
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