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jsou pouze ty oblasti, které p5ímo souvisí s vazbou na železni3ní dopravu. Konkrétn4 jsou navrhovány
úpravy systému dálkové autobusové dopravy, regionální autobusové dopravy, tramvajové dopravy, trolejbusové dopravy a autobusové dopravy MHD. Návrh 5ešení je zpracován v podob4 technické zprávy obsahující zejména úpravy linkového vedení a interval7 linek a grafických p5íloh linkového vedení.

Návrhy variant 6ešení projektu
7.1

Základní 1len8ní variant a oblastí návrhu jejich 6ešení

Oblasti návrhu 6ešení

Poslední oblastí návrhu 5ešení projektu je návrh potenciálního urbanistického rozvoje území v oblasti
Trnitá – Heršpická. Zp7sob vedení železni3ní infrastruktury v území nabízí r7zné možnosti urbanistického
rozvoje území. Z hlediska rozdílu variant 5ešení ŽUB je tímto dot3ena zejména oblast Trnitá – Heršpická.
Základními rozdíly potenciálního urbanistického rozvoje jsou krom4 samotného trasování železni3ní infrastruktury také zábory a uvol1ování drážních pozemk7, konkrétní technické 5ešení prostupnosti železni3ní infrastruktury a podmínky ochranných pásem. Návrh 5ešení je zpracován ve form4 textové zprávy obsahující zejména rozbor území, dopady 5ešení železni3ní dopravy do území, popis možností uspo5ádání
území, apod. Doloženy jsou rovn4ž grafické p5ílohy územních vliv7.

Hlavním p5edm4tem návrhu 5ešení projektu je návrh technického 6ešení železni1ní infrastruktury. Konkrétn4 je navrhováno 5ešení železni3ního spodku, železni3ního svršku, most7, podzemních staveb a tunel7, trak3ního vedení a napájecího za5ízení, zabezpe3ovacího a sd4lovacího za5ízení, silnoproudých za5ízení, pozemních objekt7, komunikací a zpevn4ných ploch. Návrh technického 5ešení železni3ní infrastruktury je zpracován v podrobnosti zpracování studie proveditelnosti s cílem posoudit technickou proveditelnost a odhadnout s odpovídající mírou relevance výši investi3ních náklad7. Návrh technického 5ešení je
zpracován ve form4 technické zprávy a výkresových p5íloh. Z hlediska trasování železni3ních tratí a umíst4ní železni3ních stanic, zastávek a dalších dopraven je pro každou variantu zpracována situace
v m45ítcích 1: 50 000 a 1: 10 000. Z hlediska výškového 5ešení jsou pro každou variantu zpracovány podélné profily v m45ítku 1: 10 000/1 000. Technické 5ešení železni3ních stanic je pak zpracováno v situacích
v m45ítku 1: 1 000. Pro posouzení lokálních specifických a komplikovaných prostorových podmínek jsou
zpracovány p5í3né 5ezy v m45ítku 1: 100. V následujících kapitolách jsou popsány pouze základní informace o trasování železni3ních tratí a umíst4ní železni3ních stanic a zastávek dle jednotlivých variant.

Jednotlivé konkrétní návrhy 5ešení projektu byly pr7b4žn4 odborn4 posuzovány. Toto posouzení bylo provedeno jednak za ú3elem posouzení vhodnosti a proveditelnosti jednotlivých návrh7, a jednak za ú3elem
zajišt4ní funk3nosti celkového dopravního systému. Návrhy technického 5ešení železni3ní infrastruktury
proto byly posuzovány z hlediska souladu navrhovaných technických parametr7 s normovými a legislativními požadavky na kvalitní a bezpe3nou dopravní infrastrukturu. Zárove1 bylo technické 5ešení železni3ní
infrastruktury upravováno dle kapacitních a jiných provozních pot5eb železni3ní dopravy, a dle zjišt4ných
územních podmínek. 2adu podrobných konkrétních kolejových, mostních, a jiných 5ešení jednotlivých 3ástí železni3ní infrastruktury je nutné podrobn4ji specifikovat v navazujících projektových stupních. Návrhy
provozního 5ešení železni3ní dopravy byly posuzovány z hlediska dosahovaných dopravn4 technologických parametr7. Koncepce železni3ní dopravy byla utvá5ena dle výsledk7 analýzy p5epravní poptávky a
dle požadavk7 objednatel7 ve5ejné dopravy v korelaci s konkrétním 5ešením železni3ní infrastruktury.
V navazujících projektových stupních je pot5eba v4novat pozornost návrhu konkrétní kolejového 5ešení,
aby byla zajišt4na maximální spolehlivost a efektivita železni3ního provozu. Návrhy 5ešení úprav m4stské
dopravní infrastruktury byly posouzeny z hlediska technické proveditelnosti a z hlediska souladu dopravní
nabídky s p5epravní poptávkou. S rozvojem m4stské dopravní infrastruktury souvisí i rozvoj systému MHD.
Úpravy systému MHD byly posuzovány z hlediska zajišt4ní dostate3n4 kvalitních p5epravních vazeb a
z hlediska zajišt4ní souladu dopravní nabídky s p5epravní poptávkou. V navazujících projektových stupních je nutné celou problematiku 5ešení rozvoje m4stské dopravní infrastruktury i m4stské hromadné dopravy 5ešit v kontextu rozvoje území a v kontextu dopravní politiky m4sta Brna.

S návrhem 5ešení železni3ní infrastruktury i úzce souvisí návrh 6ešení železni1ního provozu. Návrh 5ešení železni3ního provozu primárn4 vychází z analýzy poptávky a z rozvojových strategických zám4r7 pro
oblast rozvoje železni3ní dopravy. Zárove1 je však vzhledem k r7znému územnímu 5ešení železni3ní infrastruktury a r7zných navrhovaných kapacitních a rychlostních parametr7 nutno konkrétní návrh 5ešení
železni3ního provozu p5izp7sobit konkrétním podmínkám 5ešení infrastruktury jednotlivých variant. Návrh
5ešení železni3ního provozu je ve studii proveditelnosti zpracován pro dálkovou osobní dopravu, regionální
osobní dopravu, nákladní dopravu a pro lokální dopravu v podob4 soupravových a manipula3ních jízd.
Zpracování je provedeno ve form4 textové zprávy obsahující návrh linkového vedení, interval7 linek apod.
a také grafickými p5ílohami ve form4 dopravních schemat.
Železni3ní infrastruktura na území m4sta Brna je úzce svázána se související dopravní infrastrukturou pozemních komunikací, m4stské hromadné dopravy, autobusových terminál7 a podobn4. Tato související
infrastruktura je ozna3ována jako m4stská dopravní infrastruktura. Jednotlivé možnosti technického 5ešení
železni3ního infrastruktury vyvolávají pot5ebu návrhu technického 6ešení m8stské dopravní infrastruktury v podob4 p5eložek, rekonstrukcí, 3i výstavby zcela nové infrastruktury. Tato pot5eba je dána
z technických d7vod7, jako jsou nap5íklad mimoúrov1ová k5ížení, ale zejména z dopravních a p5epravních
d7vod7, aby byla zajišt4na dobrá provázanost mezi systémy železni3ní dopravy, individuální automobilové
dopravy, ve5ejné osobní dopravy a m4stské hromadné dopravy. P5edm4tem návrhu technického 5ešení
m4stské dopravní infrastruktury jsou pouze ty oblasti, které p5ímo souvisí s vazbou na železni3ní dopravu.
Konkrétn4 je navrhováno technické 5ešení infrastruktury pozemních komunikací, tramvajové infrastruktury,
trolejbusové infrastruktury, autobusových terminál7 a infrastruktury pro parkování. Technické 5ešení je navrženo ve form4 technické zprávy a situací v m45ítku 1: 5 000.

V následujících kapitolách jsou p5edstaveny návrhy 5ešení varianty Bez projektu, Varianty A, varianty B.
Popsány jsou základní principy 5ešení železni3ní infrastruktury, železni3ní dopravy, úprav m4stské dopravní infrastruktury, úprav m4stské hromadné dopravy, možností rozvoje území Trnitá-Heršpická a 5ešení
zapojení vysokorychlostních tratí. Zárove1 jsou popsány hlavní rozdíly v návrhu jednotlivých alternativ projektových variant. Podrobn4jší popis návrhu 5ešení projektu je obsažen v podrobných dílech dokumentace
studie proveditelnosti, v3etn4 od7vodn4ní a posouzení proveditelnosti. Tyto návrhy je nutné chápat jako
základní koncepci 5ešení p5estavby ŽUB, která musí být podrobn4ji specifikována v navazujících projektových stupních. V navazujících projektových stupních pak m7že docházet k úpravám navržené koncepce,
pokud to bude shledáno provozn4, technicky, finan3n4, 3i jinak výhodné. Naopak je nežádoucí a v krajním
p5ípad4 nep5ípustné, aby docházelo k takovým úpravám, které budou znamenat výrazn4 prodražení investice, výrazné snížení p5ínos7, výrazné prodloužení doby realizace a podobn4. Tyto potenciáln4 negativní
aspekty jsou hodnoceny v analýze rizik.

Cestující zpravidla p5i svých cestách využívá kombinaci r7zných dopravních systém7, kdy železni3ní doprava tvo5í jednu z 3ástí celého dopravního systému. Návrh variant 5ešení železni3ní infrastruktury uvažuje
s r7zným umíst4ním železni3ních stanic a zastávek, které je nutné vhodn4 provázat se systémem m4stské
hromadné dopravy. Zárove1 r7zná nabídka železni3ní dopravy pro jednotlivé varianty p5edstavuje r7zné
požadavky na 5ešení návazného systému ve5ejné dopravy a m4stské hromadné dopravy. V tomto ohledu
je tedy nutné pro každou 5ešenou variantu navrhnout vhodnou úpravu systému ve6ejné dopravy a
m8stské hromadné dopravy. P5edm4tem návrhu 5ešení ve5ejné dopravy a m4stské hromadné dopravy
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Varianta A – 4eka

Varianta B2

Varianta A je definována polohou nového osobního nádraží, které je situováno v poloze stávajícího žst.
Brno dolní nádraží podél ulice Rosické. Ob4 stopy pr7jezdu I. tranzitního železni3ního koridoru – osobní i
nákladní – jsou sjednoceny do jedné stopy. Tra8 p5es stávající žst. Brno hl.n. je zrušena. Zaúst4ní modernizované trati Brno – P5erov je do žst. Brno-Slatina pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letišt4 BrnoTu5any se zastávkou k obsluze letišt4. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejiš8 a za5ízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaúst4ní vysokorychlostní
trati od Prahy se p5edpokládá z jihovýchodu podél stávající trati od St5elic. V pr7b4hu zpracování studie
proveditelnosti byly navrženy 3ty5i konkrétní možnosti 5ešení varianty A. Zp7sob identifikace jednotlivých
možností 5ešení varianty A je proveden ve form4 indexových písmen, kdy jsou tyto 3ty5i možnosti ozna3eny jako varianty A, Aa, Ab a Ac.

V rámci zpracování studie proveditelnosti byla prov45ována i varianta ozna3ená jako B2 – Petrov. Tato
varianta vycházela principiáln4 z varianty B1. Její odlišnost oproti variant4 B1 spo3ívala v tom, že byla redukována 3ást pozemního kolejišt4 hlavního nádraží a místo n4j byla realizována podzemní stanice
v prostoru Nových Sad7 a objektu Malé Ameriky. Toto 5ešení se ukázalo být ekonomicky výrazn4 nevýhodné oproti variant4 B1 zejména z d7vodu zna3n4 vyšších investi3ních náklad7 a z d7vodu komplikovan4jší realizace. Dalším faktorem bylo i to, že realizace podzemní stanice výrazn4 souvisí s možným budoucím zapojením VRT do ŽUB. Jelikož však 5ešení VRT nebylo dosud v4cn4, 3asov4 a finan3n4 ukotveno, hrozilo by v p5ípad4 nenapln4ní realizace VRT zma5ení zna3ných investic 3i jejich omezené využití.
Tato varianta byla z výše popsaných d7vod7 v pr7b4hu zpracování studie proveditelnosti opušt4na.
Varianta B1f/c

Varianta B - Petrov

Smyslem této varianty byla realizace zaúst4ní trati Brno – P5erova principiáln4 dle varianty B1c vybudováním spojky mezi oblastí stávajícího Dolního nádraží a novým Hlavním nádražím. Oproti variant4 B1c by
tato spojka musela být vícekolejná. Výhodou tohoto 5ešení by bylo kilometricky i 3asov4 kratší vedení vlak7 od trati Brno – P5erov do hlavního nádraží oproti variant4 B1f, kde jsou tyto vlaky vedeny delší trasou
po Komárovské spojce. Toto 5ešení by však vyžadovalo realizaci p5esmyk7 tratí od Veselí nad Moravou a
od P5erova v oblasti 6ernovic a v oblasti Šlapanic. Územn4 a investi3n4 by toto 5ešení bylo velmi náro3né
a obtížn4 proveditelné. Proto nebylo toto 5ešení dále sledováno. Ur3itým negativem pak rovn4ž je nedosažení výsledné koncepce rychlých spojení p5i realizaci uvažovaného 5ešení zapojení VRT od Prahy v této
variant4. Toto by ale bylo 5ešitelné v p5ípad4 alternativního zapojení VRT do hlavního nádraží, a nikoliv do
nové podzemní stanice.

Varianta B uvažuje pr7tah I. TŽK pro osobní dopravu ve stávajícím trasování. Hlavní nádraží je modernizováno p5ibližn4 ve stávající lokalit4. Pr7tah I. TŽK pro nákladní dopravu je uvažován ve stávajícím trasování se zrušením Dolního nádraží. Zaúst4ní tratí od St5elic a od Chrlic je uvažováno ve stávajícím trasování. Zaúst4ní tratí od P5erova a od Veselí nad Moravou je do hlavního nádraží 5ešeno od jihu, konkrétní
trasování t4chto tratí v ŽUB je odlišné dle konkrétních podvariant skupiny B, viz dále. Stejn4 tak je variantní konkrétní technické 5ešení hlavního nádraží. V rámci technického návrhu jsou také definovány plochy
pro výstavbu odstavných kolejiš8 a za5ízení pro opravy a údržbu kolejových vozidel. Zaúst4ní vysokorychlostní trati od Prahy se p5edpokládá od západu soustavou tunel7 pod historickým centrem m4sta, navržena
je stavební p5íprava pro budoucí podzemní stanici (mj. pro pot5eby VRT) v oblasti Malé Ameriky.
Z podzemní stanice jsou vedeny železni3ní trat4 zapojující se do trati Brno – P5erov a Brno - Vranovice .
V pr7b4hu zpracování studie proveditelnosti byly postupn4 navrženy dv4 konkrétní možnosti 5ešení hlavního nádraží a šest možností 5ešení zapojení tratí od P5erova a od Veselí nad Moravou. Zp7sob identifikace jednotlivých možností 5ešení zapojení tratí od P5erova a od Veselí nad Moravou je proveden ve form4
indexových písmen, kdy je t4chto šest možností ozna3eno jako varianty B1, B1a, B1b, B1c, B1d a B1f.
Zp7sob identifikace jednotlivých možností 5ešení hlavního nádraží je proveden ve form4 3íselné hodnoty
použitého minimálního polom4ru oblouk7 nástupiš8, kdy jsou dv4 možná 5ešení ozna3ena jako varianty
B1x(300) a B1x(500).

Komentá5 k dalším publikovaným možnostem 5ešení projektu
V sou3asné dob4 i v nedávné minulosti bylo publikováno zejména politickými subjekty, ob3anskými iniciativami 3i soukromými osobami n4kolik návrh7 5ešení projektu ŽUB. 6asto se jednalo o návrh 5ešení pouze
z ur3itého jednoho hlediska, nap5. urbanistického, dopravního, architektonického atp., kdy ostatní oblasti
návrhu 5ešení byly ne5ešeny v7bec, nebo pouze omezen4. Zárove1 je spole3ným znakem zpravidla nedostate3ná podrobnost návrhu neumož1ující základní posouzení technické proveditelnosti, kapacity infrastruktury, investi3ní náro3nosti a dalších faktor7, které jsou pro posouzení návrhu a definování konkrétních parametr7 projektu nezbytné. P5i zpracování studie proveditelnosti byla snaha prov45it r7zné možnosti
5ešení ŽUB. Výsledkem i d7kazem t4chto snah je fakt, že oproti zadání studie proveditelnosti a oproti návrh7m 5ešení ŽUB v p5edchozí studii Dopracování variant 5ešení ŽU Brno došlo k výraznému rozší5ení
navrhovaných možností 5ešení tohoto projektu. Záv4rem je se zna3nou mírou jistoty možné konstatovat,
že další 5ešení ŽUB, které by vy5ešilo zásadní stávající problémy, spl1ovalo základní požadavky a cíle, a
zárove1 bylo v kontextu územních, ekonomických, legislativních a dalších hledisek proveditelné, lze nalézt
jen velmi obtížn4. Jiná 5ešení lze nalézt pouze v p5ípad4, že by nebyly 5ešeny n4které problémy, nebyly by
uspokojovány základní požadavky na projekt, 3i kdyby se zm4nily územní, legislativní a jiné podmínky.

Opušt8né varianty nevhodné k dalšímu sledování
V kapitole 3. 6 byla popsána analýza variant 5ešení projektu, ze které následn4 vzešly konkrétní návrhy
5ešení projektu. V rámci zpracování této analýzy byly posuzovány i jiné možnosti 5ešení projektu, které se
však ukázaly být z ur3itých d7vod7 nevhodné, 3i p5ímo neproveditelné. 6ást analyzovaných návrh7 tvo5ily
historicky zpracované návrhy 5ešení ŽUB. Historie p5ípravy ŽUB p5edstavuje tém45 100 let zpracování r7zných studií, sout4ží, projektových návrh7 a dalších dokumentací. Tato historie je zmapována v 5ad4 publikací. Snah o 5ešení projektu ŽUB bylo v minulých desetiletích n4kolik. Obecn4 historicky navrhovaná 5ešení byla vždy poplatná dané dob4, ve kterých vznikala. Návrhy tak byly vždy ovlivn4ny soudobou celospole3enskou, ekonomickou a politickou situací a odpovídaly tehdejší technické a technologické úrovni
železni3ní infrastruktury, vozového parku a podobn4. V tomto ohledu se v4tšina historických návrh7 a úvah
ukázala být z n4kolika d7vod7 již p5ežitá a nevyhovující sou3asným trend7m a požadavk7m na železni3ní
dopravu. P5ehledn4 lze shrnutí historie p5íprav projektu p5estavby železni3ního uzlu Brno nalézt na webových stránkách https://zurka.cz/zub/. Jedná se o základní popis d7vod7 pro p5estavbu ŽUB a popis historického vývoje ŽUB zpracovaný v rámci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Historie p5ípravy
ŽUB p5edstavuje tém45 100 let zpracování r7zných studií, sout4ží, projektových návrh7 a dalších dokumentací. Tato historie je zmapována v 5ad4 publikací.
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