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Návrh 6ešení železni1ního provozu

Varianta Bez projektu

Železni3ní provoz ve variant4 Bez projektu je zna3n4 ovlivn4n kapacitními a provozními možnostmi infrastruktury. Koncepce železni3ní dopravy v tomto p5ípad4 vychází ze stávajícího stavu s úpravami danými
zejména rozvojem okolní sít4. V osobní doprav4 nebylo možné dosáhnout požadované nabídky železni3ních spoj7 odpovídající poptávce. Výrazným negativem je koncepce provozu linek ve sm4ru trati Brno –
P5erov, kde nebylo možné dosáhnout jak požadovaného po3tu spoj7, tak i zkrácení jízdních dob. Nebylo
tak možné zavést novou expresní linku z Brna do Ostravy a novou linku z Brna do Zlína. Spojení z Brna do
Olomouce z7stává i nadále v nedostate3ném dvouhodinovém intervalu. Dále nebylo možné dosáhnout
odpovídající koncepce u
linek ve sm4ru tratí Brno –
Veselí nad Moravou, Brno
– Chrlice a Brno – St5elice,
kdy není dosaženo odpovídajícího intervalu spoj7. U
zbývajících linek osobní
dopravy odpovídá dopravní
nabídka p5epravní poptávce,
ovšem
s výrazným
omezením možností vedení
pr7jezdných linek skrz železni3ní uzel Brno, což snižuje provozní efektivitu
osobní dopravy a vyvolává
zvýšené náklady na zajišt4ní provozu. Problémem
z7stává nevhodné 5ešení
krátkodobého i dlouhodobého odstavování souprav,
kdy z7stává zachován sou3asný nevyhovující stav,
což se bude i nadále promítat v nižší spolehlivosti železni3ní osobní dopravy a
vyšším provozním náklad7m dopravc7.
Obrázek 54 - Schéma linkového vedení železni3ní dopravy ve variant4 BP

Základní koncepce 6ešení
Varianta Bez projektu p5edstavuje scéná5, kdy nebude realizována p5estavba ŽUB. Kolejové schéma z7stává stávající s výjimkou demontáže postradatelných kolejí a úprav vyvolaných touto demontáží. Parametry stávající železni3ní infrastruktury tak z7stanou stávající, jak z hlediska 5ešení železni3ních tratí, tak i
z hlediska 5ešení železni3ních stanic a zastávek. Jelikož nedochází k p5estavb4 železni3ního uzlu, a tím ke
zlepšení parametr7 infrastruktury, nebude možné dosáhnout napln4ní požadavk7 vyplývajících z na5ízení
k politice TEN-T a na5ízení k technickým specifikacím železni3ní infrastruktury. Tato na5ízení specifikují
požadavky vztažené k jednotlivým subsystém7m, kterými jsou infrastruktura (INF), subsystém 5ízení a zabezpe3ení (CCS) a subsystém energetika (ENE). Pro infrastrukturu se pak definují dále požadavky na 5ešení tunel7 (SRT) a zajišt4ní vhodných podmínek v dopravních terminálech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (PRM). Prakticky ve všech subsystémech lze nalézt požadované parametry, kterých není v sou3asném stavu dosahováno. Jmenovat lze nap5íklad pr7jezdné pr75ezy, polom4ry, výšky a
délky nástupiš8 atd. V rámci varianty Bez projektu se p5edpokládá realizace pouze takových technických
opat5ení (oprav a údržby), které povedou k zachování železni3ního provozu ve stávajících parametrech.
V oblasti železni3ního svršku a spodku budou opravné práce zahrnovat sanace žel. spodku, vým4nu kolejového roštu a výhybek, obnovu odvodn4ní, opravu nástupiš8 a zdí. V oblasti most7 budou zahrnovat
zejména celkové sanace objekVarianta BP Varianta A
Varianta B
t7, rekonstrukce hydroizolací,
1
1
×
nát4ry ocelových konstrukcí, Infrastruktura
rekonstrukce 5íms a zábradlí.
4ízení a zabezpe1ení
1
1
×
V p5ípad4 pozemních objekt7 se
bude jednat o pr7b4žné opravy, Energetika
×
1
1
které
budou
probíhat
×
1
1
v návaznosti na technický stav Tunely
jednotlivých objekt7. Do roku Za6ízení pro osoby se
2030 je uvažováno s vým4nou sníženou schopností
1
1
×
tak5ka všech tra8ových a stani3- pohybu a orientace
ních zabezpe3ovacích za5ízení.
Tabulka 3 - Dosažení parametr7 TSI pro varianty 5ešení ŽUB

P5i posuzování možností zapojení VRT v p5ípad4 ŽUB ve stavu Bez projektu byly zjišt4ny zásadní technické, provozní a kapacitní nedostatky, které neumož1ují zapojení VRT a následný provoz vysokorychlostních vlak7. Již v sou3asném stavu jsou technické i kapacitní podmínky v ŽUB výraznou p5ekážkou pro
dosažení požadované provozní koncepce dálkové osobní dopravy na konven3ní železni3ní síti. Bez výrazných investic do p5estavby ŽUB není VRT možné adekvátn4 zapojit do systému konven3ní železni3ní
osobní dopravy a realizace samostatného systému VRT by byla finan3n4 a technicky velmi nákladná
v p5ípad4 realizace nových tratí a stanic VRT uvnit5 m4sta Brna, nebo p5epravn4 a ekonomicky velmi diskutabilní v p5ípad4 realizace tratí VRT a nového terminálu pro cestující na okraji m4sta Brna. Varianta Bez
projektu proto do budoucna neumožní plnohodnotné a kvalitní napojení systému VRT do ŽUB.

Provozní koncepce nákladní železni3ní dopravy je uvažována prakticky totožná, jako v sou3asném stavu.
Provozní uspo5ádání železni3ní infrastruktury poskytuje dostatek kapacity pro nákladní dopravu i pro budoucí o3ekávaný vyšší provoz tranzitních nákladních vlak7 skrz železni3ní uzel. Napojeny z7stávají stávající provozované vle3ky a rovn4ž logistické terminály. Železni3ní uzel Brno v minulosti dokázal uspokojit
vyšší provozní zatížení v nákladní doprav4 v dob4, kdy v Brn4 existovaly významné pr7myslové podniky a
silni3ní infrastruktura nebyla tolik rozvinuta. I proto jsou v sou3asném stavu dostate3n4 uspokojovány p5epravní pot5eby nákladní dopravy.
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Obrázek 55 - Uspo5ádání železni3ního uzlu Brno ve variant4 Bez projektu
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V trolejbusové doprav8 dochází ke zm4nám linkového vedení, které mají dopad na železni3ní dopravu.
První takový zám4r p5edstavuje prodloužení trolejbusové trati k novému železni3nímu terminálu ve Starém
Lískovci. Díky realizaci nového železni3ního terminálu, která je sou3ástí stavby elektrizace a zkapacitn4ní
trati Brno – Zastávka u Brna, budou lépe dostupn4jší p5ilehlé lokality pro cestující z regionu St5elic a dalšího okolí. V souvislosti s tímto projektem je plánována i realizace nové trolejbusové trati Kejbaly, která
umožní zlepšení dopravní obsluhy oblasti Starého Lískovce a Bohunic. V souvislosti s t4mito zm4nami
infrastruktury bude upraveno linkové vedení trolejbus7 oproti sou3asnému stavu. Druhý zám4r s dopadem
na železni3ní dopravu p5edstavuje realizace nové trolejbusové trati v Nové m4stské t5íd4, v3etn4 jejího
napojení na hlavní nádraží. Nová trolejbusová tra8 povede od ulice Šumavská p5es oblast Lužánek, Cejlu
až po hlavní nádraží. Její realizace umožní zlepšení dopravní obsluhy nejen samotného dot3eného území,
ale i plošné dopravní obsluhy m4sta Brna. Díky jejímu ukon3ení na hlavním nádraží bude zlepšena i dopravní obslužnost m4sta Brna pro cestující z železni3ní dopravy, kterým tímto bude umožn4no lepší spojení do oblasti Cejlu a Lužánek. V souvislosti s realizací tohoto zám4ru dojde k úprav4 linkového vedení
trolejbus7 v centrální oblasti m4sta Brna. K další zm4n4, který má vazbu na železni3ní dopravu, dojde realizací nové trolejbusové trati v rozvojovém území Zbrojovky. Realizací tohoto projektu, a s tím spojenou
zm4nou linkového vedení trolejbus7, bude lépe obsloužena oblast Zbrojovky. Tímto dojde i k lepšímu napojení železni3ní stanice v Židenicích na systém MHD. Poslední zm4ny v trolejbusové doprav4 souvisí
s realizací prodlužení trolejbusové trati v Líšni. Realizace tohoto projektu nemá p5ímou souvislost s železni3ní dopravou a p5edstavuje lokální zm4nu dopravní obsluhy na území Líšn4. Realizace tohoto projektu
umožní prodloužení stávajících trolejbusových linek do nové kone3né zastávky.

Návrh technického 6ešení m8stské dopravní infrastruktury
Z hlediska dopad7 této varianty do ostatní dopravní infrastruktury nevyžaduje tato varianta žádné zm4ny
oproti stávajícímu stavu. Ve variant4 Bez projektu nelze použít koncepci územního plánu a z hlediska p5ímo návazné komunika3ní sít4 znamená tato varianta zachování sou3asného stavu. Realizovány jsou pouze ty zám4ry, které jsou na 5ešení ŽUB nezávislé. Jedná se nap5íklad o stavbu Tramvaj Plotní, Novou
m4stskou t5ídu, dostavbu VMO, r7zné p5eložky a prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí apod.
Tyto zám4ry, jež jsou nezávislé na 5ešení ŽUB, jsou uvažovány ve všech variantách. Výhledové 5ešení
m4stské dopravní infrastruktury této varianty odpovídá rozvoji popsanému v kapitole 3.5.
Návrh úprav systému ve6ejné dopravy a m8stské hromadné dopravy
P5estože ve variant4 Bez projektu nebude docházet k výrazným zm4nám v železni3ní doprav4, které by
indikovaly pot5ebu zm4n v systému MHD, bude oproti stávajícímu stavu docházet ke zm4nám, které souvisejí s ostatními p5epravními, dopravními a územními faktory. Hlavní d7vod navrhovaných zm4n v systému MHD oproti stávajícímu stavu, pot5eba zohlednit územní rozvoj a rozvoj m4stské dopravní infrastruktury. Jedná se nap5íklad o prodloužení tramvajových a trolejbusových linek na nov4 realizovaných prodloužených úsecích m4stské dopravní infrastruktury. Dále o p5eložení vedení spoj7 do ulic vyvolané p5eložením stávající, 3i výstavbou zcela nové dopravní infrastruktury. Tyto zm4ny nebudou realizovány
skokov4, ale postupnou etapizací dle priorit m4sta Brna a dle pr7b4hu projektové p5ípravy jednotlivých
dopravních staveb. Navrhované úpravy systému MHD v tomto ohledu zobrazují cílový stav.
V tramvajové doprav8 dochází z d7vodu realizace p5eložené trati z ulice Dornych do ulice Plotní
k logickému p5esunu 3ásti trasy tramvajové linky, kterou bude nov4 obsloužena práv4 ulice Plotní. Rovn4ž
v oblasti 6ernovic je navržena p5eložka tramvajové trati, avšak v tomto p5ípad4 s velmi malým lokálním
významem Realizace prodloužení tratí v Bystrci, Líšni, Lesné, pak bude spojena s prodloužením tramvajových linek na nové
kone3né tramvajové
zastávky. Z d7vodu
realizace nové tramvajové
trati
k Nemocnici
Bohunice a na Staré
Osad4 dochází ke
zm4n4 tras tramvajových linek. V4tšina
t4chto zm4n nemá
významný dopad na
dopravní
obsluhu
železni3ních stanic a
zastávek, ani na
dopravní
obsluhu
v centrální
3ásti
m4sta Brna. Stejn4
tak se oproti stávajícímu stavu výrazn4
nem4ní
intervaly Obrázek 56 - Schéma úprav linkového vedení tramvajové dopravy ve variant4 BP
tramvajových spoj7.

Obrázek 57 - Schéma úprav linkového vedení trolejbusové dopravy ve variant4 BP
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Návrh potenciálního urbanistického rozvoje území v oblasti Trnitá – Heršpická.

V m8stské autobusové doprav8 dochází ke zm4nám, které souvisí s rozvojem tramvajové a trolejbusové
dopravy. Na území m4sta Brna dojde k realizaci nových tramvajových a trolejbusových tratí, které umožní
obsluhu území tramvajovými a trolejbusovými spoji. Tyto spoje nahradí stávající autobusové spoje, které
budou zrušeny, 3i zkráceny. Tento dopad se týká 3ásti oblasti Kamech a Lesné, které budou nov4 obslouženy tramvajovou dopravou a rovn4ž také centrální oblasti m4sta, kde bude zna3ná 3ást území nov4 obsluhována trolejbusy.

Ve variant4 Bez projektu se p5edpokládá p5ibližné zachování stávajícího 5ešení železni3ní infrastruktury
v území Trnitá-Heršpická. Toto 5ešení není v souladu s územním plánem m4sta Brna, a ten lze tak použít
jen velmi omezen4. Drážní t4lesa v tomto p5ípad4 p5edstavují rozsáhlé území podobné tvaru V, které
obemyká oblast Trnité. Vytvo5eny jsou zde zejména komer3ní plochy a 3áste3n4 je zde i p5edpoklad pro
plochy výroby a služeb. V p5ípad4 komer3ních ploch, je zde uvažováno s umíst4ním staveb ob3anské
vybavenosti v rámci výjime3n4 p5ípustného funk3ního využití komer3ních ploch. Další funk3ní a prostorové
uspo5ádání navržené pro Variantu Bez Projektu p5edpokládá z v4tší 3ásti zachování analogických
funk3ních využití z ÚPmB. Jedná se p5edevším o území vn4 drážních ploch. Podél 5eky Svratky jsou
vytvo5eny plochy rekrea3ní zelen4 ve form4 pásu zelen4 kopírující oba 5í3ní b5ehy, lokáln4 jsou dále
v oblasti Trnitá navrženy menší parkové plochy m4stské zelen4. Tato idea je z velké 3ásti p5evzata
analogicky z platného územního plánu, kde je taktéž v rámci návrhových ploch vytvá5en pás souvislé
zelen4. Oproti platné podob4 územního plánu, kde se tyto lineární plochy zelen4 sbíhají do souvislého
zeleného pásu navazujícího na pás zelen4 rozprostírající se po obvodu historického jádra m4sta, v oblasti
Trnitá a dále sm4rem k ulicím Dornych a Plotní je vytvo5en p5edpoklad pro menší fragmentované plochy
m4stské zelen4. Z hlediska možností rozvoje bydlení je p5edevším využita kvalita prost5edí podél Nové
m4stské t5ídy se zázemím doprovodné zelen4, revitalizovaného toku Ponávky. V ostatních rozvojových
zónách jsou plochy s kvalitou prost5edí pro bydlení
pom4rn4 sporadické, významn4 ovlivn4né hlukovou zát4ží z dopravy.
T4žišt4 obytných funkcí je
soust5ed4no zejména do
oblasti Kolišt4 – Nové
m4stské t5ídy. V rámci
vydefinovaného
reziden3ního souboru je zde
navržena
volno3asová
rekrea3ní zelená zóna
protkaná p4šími a cyklistickými spojeními. Jistý
rozvoj potenciálu bydlení
je 3áste3n4 možný i
v rozvojové oblasti Jižní
centrum. Zde však panuje
nejistota nad zcela pravd4podobným zatížením
Zdroj: Studie „Prov45ení územtéto funkce nep5im45eních dopad7 variant p5estavby
ným hlukem produkovaželezni3ního uzlu Brno“, zpraconým provozem na dráze.
vatel: URBANISMUS, ARCHIHledisko bydlení zde m7TEKTURA, DESIGN – STUDIO,
že být v p5ímém rozporu
spol. s r.o.
se základními požadavky Obrázek 59 - Hypotéza rozvoje území Trnitá-Heršpická ve variant4 BP
hygienických norem pro
stavby pro bydlení.

V regionální autobusové doprav8 dochází k výrazným zm4nám zejména z d7vodu zlepšení parametr7
okolní železni3ní sít4, které umožní výrazné zlepšení nabídky regionálních železni3ních spoj7. 2ada autobusových linek je zrušena a nahrazena vlakovými spoji. První z takových zm4n je spojena s elektrizací a
zkapacitn4ním trati Brno – Zastávka u Brna. Díky krácení intervalu železni3ních spoj7 a dosahovaných
jízdních dob, bude možné nahradit 3ást autobusových spoj7 železni3ní dopravou, která bude poskytovat
vyšší provozní spolehlivost a komfort pro cestující. Podobný efekt p5inese realizace tratí do Židlochovic,
Hustope3í a Veselí nad Moravou a realizace Boskovické spojky. V souvislosti s t4mito zám4ry bude rovn4ž
docházet k vytvo5ení regionálních p5estupních terminál7, ve kterých budou vhodn4 navázány autobusové
spoje na železni3ní dopravu. Ovlivn4ny tak budou nejen autobusové spoje vedení p5ímo na území m4sta
Brna, ale i autobusové spoje provozované v brn4nské aglomeraci. Tyto zm4ny primárn4 souvisí s pokra3ováním integrace ve5ejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji. Tyto zm4ny zlepší vazby mezi železni3ní a autobusovou dopravou a cestujícím umožní komfortn4jší, 3ast4jší a rychlejší spojení regionálních center s m4stem Brnem. Na území m4sta Brna pak v souvislosti s realizací nových tramvajových tratí
vzniknout p5estupní terminály v Líšni a v Bohunicích, které umožní ukon3ení n4kterých autobusových spoj7 v t4chto nových lokalitách.

Obrázek 58 - Schéma úprav linkového vedení autobusové dopravy ve variant4 BP
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