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9.4 Vyhodnocení rizik 

V analýze rizik byla vyhodnocena ta rizika, která mohou ohrozit úsp�šnou realizaci projektu. Rizika byla 
hodnocena pro n�kolik oblastí jako jsou nap�íklad rizika spojená s p�epravní poptávkou, s návrhem projek-
tu, s realizací projektu, s administrativními procesy a podobn�. Níže jsou vyhodnocena rizika uvedená 
v matici rizik dle posuzovaných variant železni�ního uzlu Brno s výpo�tem celkové rizikovosti varianty. 
V tabulce je pro každou uvedenou variantu uveden po�et rizikových faktor� dané úrovn� a celková riziko-
vost, která byla stanovena bodovým ohodnocením každé úrovn� rizika, kde: nízká úrove� je 1 bod, st�ední 
2 body, vysoká 3 body a nep�ijatelná 5 bod�. 

 

Tabulka 21 -  Vyhodnocení rizikovosti posuzovaných variant 

Z výše uvedeného vyplývá, že varianty jsou z hlediska své rizikovosti srovnatelné, p�i�emž nižší celkové 
rizikovosti dosahují varianty A, a�koliv po�et rizik na úrovni nep�ijatelná je u všech variant totožný. Pro vy-
hodnocení rizik jsou d�ležitá zejména vysoká a nep�ijatelná rizika. Hodnocení rizikovosti projektu je tak 
dále popsáno pouze pro vysoká a nep�ijatelná rizika. 

Po tomto prvotním vyhodnocení rizik byla stanovena zmír�ující opat�ení k jejich eliminaci. Níže je uvedeno 
vyhodnocení rizik po aplikaci zmír�ujících opat�ení a je z n�ho patrné, že by stavba v p�ípad� jejich úsp�š-
né implementace nem�la být ohrožena riziky nep�ijatelné úrovn� a sou�asn� by m�l být významn� snížen 
po�et vysokých a st�edních rizik. 

 

Tabulka 22 - Vyhodnocení rizikovosti variant po implementaci zmír�ujících opat�ení 

Každé z hodnocených rizik ovlivní minimáln� jednu prom�nnou ekonomického hodnocení. Konkrétní ovliv-
n�né prom�nné jsou investi�ní náklady, p�epravní výkony osobní dopravy, náklady na provozuschopnost, 
náklady na provoz vlak�, náklady na provoz MHD a p�íjmy z poplatku za DC. Za nejrizikov�jší prom�nné 
projektu lze jednozna�n� považovat investi�ní náklady a p�epravní výkony osobní dopravy. Ostatní pro-
m�nné jsou ohroženy pouze riziky st�ední úrovn�, po implementaci zmír�ujících opat�ení se jedná pouze o 
mírná rizika a to vždy v maximálním po�tu dvou.  

Z hlediska ekonomické efektivity projektu jsou nejvýznamn�jšími vstupy investi�ní náklady a úspory 
v nákladech na provozuschopnost. Rizika spojená s vyšší mocí nebo se zm�nou legislativy jsou rizika, 
která investor nem�že ovlivnit, nicmén� zbylá vyjmenovaná rizika spojená s provedením stavby se dají 
minimalizovat kvalitním plánováním a �ízením projektu,  a to od samého za�átku projek�ních prací až po 
uvedení stavby do provozu. Z hlediska financování stavby je pot�eba vzít v úvahu, že stavba se nachází 

na základní síti TEN-T. Z tohoto d�vodu lze o�ekávat nejen politickou v�li k dokon�ení projektu, ale rovn�ž 
i zajišt�ní dostate�ných finan�ních prost�edk� z  evropských zdroj�. 

V následující tabulce jsou sumarizován po�et rizik ovliv�ující každou z prom�nných v rozd�lení dle úrovn� 
rizika. Hodnoty v závorkách jsou rizika bez uplatn�ní zmír�ujících opat�ení, hodnoty bez závorek zna�í 
zbytkové riziko pro prom�nné. 

V navazujících fázích projektové p�ípravy a realizace projektu je nutné se v�novat t�m rizik�m, která mo-
hou mít zásadní dopad na funk�nost a efektivitu projektu. Jako nejv�tší rizika projektu obecn � lze jedno-
zna�n� jmenovat nedostate�nou politickou podporu projektu, nesouhlas ve�ejnosti s �ešením projektu a 
zm�ny odborných, politických a spole�enských požadavk� na projekt. P�vodn� odborné téma hledání vý-
hledové koncepce �ešení železni�ní dopravy na území m�sta Brna se stalo siln� zpolitizovaným. 
V d�sledku toho jsou politické subjekty p�sobící v Brn� zna�n� rozt�íšt�ny ve svých názorech, o�ekává-
ních a požadavcích na �ešení ŽUB.  Nutno dodat, že �asto jsou tyto názory a požadavky kategorické a 
mnohdy argumenta�n� podporované  ideologickým kontextem. Za této situace je realizace projektu tak�ka 
nemožná.  Je tudíž naprosto nezbytné, aby p�i rozhodování o �ešení projektu byla ze strany m�sta Brna 
vedena vhodná komunika�ní kampa� mezi politickými a odbornými orgány m�sta s vhodným zapojením 
ve�ejnosti s cílem shodnout se na výsledném �ešení ŽUB a na nezbytných krocích a garancích vedoucích 
k jeho úsp�šné realizaci. P�estože není analýzou rizik hodnocena varianta Bez projektu, uvažující zacho-
vání stávající koncepce ŽUB, existuje i ur�itá �ást dot�ené ve�ejnosti a politických p�edstavitel� preferují-
cích tuto možnost, a to  i p�es problémy sou�asného stavu ŽUB a výrazné celospole�enské p�ínosy,  které 
m�že spole�nosti realizace navrhovaných projektových variant �ešení projektu p�inést. P�i diskuzích o vý-
b�ru varianty ŽUB je proto nutné �ešit i otázky spojené s potenciálním zachováním sou�asného stavu 
ŽUB, jakkoli toto �ešení zadavatel a zpracovatel studie považují za veskrze špatné. 

V p�ípad� výb�ru výsledné koncepce ŽUB je nutné i nadále aktivn� komunikovat navazující kroky 
s politickými p�edstaviteli a ve�ejností. Navazující kroky by m�ly sm��ovat k maximalizaci celospole�en-
ských p�ínos� projektu, �ehož by m�lo být dosahováno pr�b�žnými konzultacemi zejména p�i návrhu ur-
banistického a architektonického �ešení železni�ních terminál� a p�ilehlých lokalit k železni�ní infrastruktu-
�e obecn�. Aby projekt neztratil v pr�b�hu �asu politickou podporu a podporu ve�ejnosti,  je pot�eba pr�-
b�žn� vysv�tlovat p�ínosy, které spole�nosti realizace projektu p�inese, a hledat další možná vylepšení 
vybraného �ešení projektu v navazujících stupních projektové p�ípravy. Projekt p�estavby ŽUB p�edstavuje 
komplexní a rozsáhlý zám�r, u n�hož je nezbytná aktivní spolupráce politických a odborných útvar� státní 
správy, krajské samosprávy a m�stských samospráv. Bez vzájemné spolupráce a podpory lze projekt rea-
lizovat jen obtížn�. Proto by v tomto ohledu m�la být po výb�ru výsledné koncepce ŽUB stanovena spolu-
práce mezi významnými institucemi podílejícími se na projektové p�íprav� a realizaci projektu 
s vymezením v�cných, �asových a finan�ních kompetencí a garancí.  

 

 

 

 

  

 

 

Úrove�
rizika A Aa Ab Ac B1 B1a B1b B1c B1d B1f (300) B1f (500)

Nízké 18 19 18 19 18 18 18 18 18 19 19

St�ední 33 33 33 33 30 30 30 29 30 28 27

Vysoké 3 3 3 3 6 6 6 7 6 7 7

Nep�ijatelné 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6

Rizikovost 118 119 118 119 126 126 126 127 126 121 124

Úrove�
rizika A Aa Ab Ac B1 B1a B1b B1c B1d

B1f 
(300)

B1f 
(500)

Nízké 47 48 47 48 45 45 46 45 45 45 44

St�ední 7 7 7 7 9 9 8 9 9 9 9

Vysoké 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6

Nep�ijatelné 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rizikovost 76 77 76 77 81 81 80 81 81 78 80
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Jako nejv �tší rizika varianty A lze jmenovat tato:  

Nedokon �ení v�asné realizace staveb na síti dopravní infrastruktu ry m�stské hromadné dopravy a 
neuvedení t �chto staveb v �as do provozu.  

Zpožd�ní p�ípravy nebo výstavby díl �ích �ástí projektu m �stské infrastruktury.  

Nezajišt �ní investorství pro n �kterou �ást projektu v oblasti m �stské infrastruktury.  

Varianta A uvažuje s realizací nového hlavního nádraží v poloze stávajícího dolního nádraží. Stávající �e-
šení okolní silni�ní infrastruktury a infrastruktury MHD je nevhodné z hlediska zajišt�ní dopravní obsluhy 
hlavního nádraží systémem MHD, IAD a dalšími zásobovacími a jinými dopravními službami. V tomto oh-
ledu je nutné rozd�lit jednotlivé stavby m�stské infrastruktury na ty, které jsou p�ímo sou�ástí návrhu �eše-
ní varianty A, a na ty, které jsou stavbami v okolí spole�né pro jakékoliv �ešení ŽUB.  

V p�ípad� první skupiny staveb se jedná o realizaci tramvajových tratí a trolejbusových drah napojujících 
nádraží na okolní sí�. Realizace t�chto staveb je nezbytná pro zajišt�ní napojení hlavního nádraží na sys-
tém MHD, �ímž bude zajišt�na p�eprava cestujících z hlavního nádraží do cílových lokalit na území m�sta 
Brna. Krom� realizace tramvajových a trolejbusových drah je nutné realizovat i pozemní komunikace a 
napojit je na okolní silni�ní sí�. Okolní silni�ní sí� v lokalit� dolního nádraží je pom�rn� rozvinutá a vybudo-
vat tak bude nutné pouze napojení na blízké páte�ní silni�ní komunikace. Z hlediska územního rozvoje je 
uvažováno ve všech variantách �ešení ŽUB s rozvojem území Trnitá-Heršpická, které bude rovn�ž spoje-
no s budováním silni�ní infrastruktury v tomto území. Realizace t�chto komunikací souvisí primárn� 
s obsluhou tohoto území a p�ípadná rizika s budování této infrastruktury se promítá stejn� do všech variant 
ŽUB, v�etn� varianty Bez projektu. 

V p�ípad� druhé skupiny staveb se jedná rovn�ž o realizaci tramvajových a trolejbusových drah a pozem-
ních komunikací, avšak v tomto p�ípad� t�ch, které nejsou p�ímo sou�ástí návrhu �ešení ŽUB ve variant� 
A, ale jejich realizace je uvažována ve všech variantách �ešení ŽUB. Realizace v�tšiny t�chto tzv. invari-
antních zám�r� má stejný dopad na funk�nost projektu ŽUB. Výrazné riziko pro variantu A nastává u t�ch 
staveb, které jsou blízké lokalit� hlavního nádraží. Zbývající stavby budou mít prakticky totožný dopad na 
funk�nost dopravního systému. Nejv�tší negativní dopad by v tomto p�ípad� m�la neúsp�šná realizace 
projektu Tramvaj Plotní, bez níž by bylo výrazn� zhoršeno napojení hlavního nádraží na systém tramvajo-
vé dopravy. S ohledem na výrazn� pokro�ilou fázi projektové p�ípravy tohoto zám�ru lze shledat riziko 
nedokon�ení realizace tohoto zám�ru jako nízké. Další p�ípadný negativní dopad  by m�la neúsp�šná rea-
lizace trolejbusové dráhy, jež je sou�ástí projektu výstavby nové m�stské t�ídy. Ve výhledu je uvažováno 
s vedením trolejbusových linek po této nové dráze od hlavního nádraží, kdy tyto linky zajiš�ují �ást p�eprav 
cestujících z hlavního nádraží do vybraných lokalit m�sta Brna. V p�ípad� neúsp�šné realizace tohoto zá-
m�ru by byla zhoršena funk�nost projektu. V pr�b�hu zpracování studie proveditelnosti byl podrobn� 
zkoumán p�epravní význam projektu nové m�stské t�ídy pro všechny varianty ŽUB. Bylo ov��eno, že ces-
tující p�estupující na související trolejbusové linky tvo�í jen malý zlomek všech cestujících využívajících ke 
svým vnitrom�stským cestám novou m�stskou t�ídu. Riziko neúsp�šné realizace projektu nové m�stské 
t�ídy by m�lo výrazný negativní dopad na funk�nost dopravního systému m�sta Brna bez ohledu na kon-
krétní �ešení ŽUB. Oproti variant� B a Bez projektu je však dopad tohoto rizika pro variantu A vyšší, jelikož 
v p�ípad� prvních dvou jmenovaných variant mají cestující k dispozici výhodn�jší náhradní spojení jinými 
spoji MHD, než u varianty A.  

M�sto Brno by m�lo p�ijmout taková opat�ení, která zajistí organiza�n� a finan�n� p�ípravu a realizaci 
m�stských dopravních staveb v�etn� komunikace s ve�ejností a politickými p�edstaviteli. 

 

 

Jako nejv �tší rizika varianty B lze jmenovat tato:  

Dodate �né požadavky ú �astník � �ízení a municipalit na technické, urbanistické nebo architektonic-
ké �ešení. Požadavky na vyšší prostupnost infrastruktur y nebo jiné lokální dopady �ešení projektu.  

Nedodržení zákonných postup � p�i p�ijímání zm �n územn �-plánovacích dokumentací.  

Politizace v �cných a odborných otázek.  

Návrh �ešení varianty B p�edstavuje zcela nové �ešení ŽUB, které nebylo dosud podrobn� projektov� p�i-
pravováno a projednáváno. Návrh �ešení je zpracován pouze v podrobnosti zpracování studie proveditel-
nosti a projednávání navrhovaných �ešení bylo �ešeno ve spolupráci s vybranými odbornými hodnotiteli. 
Návrh varianty B je zpracován v n�kolika podvariantách, které se výrazn� liší z hlediska územního vedení 
infrastruktury a konkrétního technického provedení konkrétním �ešením hlavního nádraží a konkrétním 
zapojením tratí od P�erova a Veselí nad Moravou do ŽUB. V p�ípad� výb�ru varianty B, jako cílového �e-
šení ŽUB, je proto nutné d�kladn� diskutovat zárove� otázku výb�ru konkrétní podvarianty. V navazujících 
projektových stupních je nutné zpracovat podrobný návrh nejen �ešení železni�ní infrastruktury, ale i �eše-
ní p�ilehlých lokalit. Pokud nebude v tomto procesu shoda nad konkrétním �ešením varianty B, a to bude i 
nadále uvažováno variantn�, bude mít tato skute�nost výrazný dopad na vyšší v�cnou, �asovou i finan�ní 
náro�nost navazující projektové p�ípravy. Je proto nezbytné d�kladn� projednat a vybrat konkrétní �ešení 
varianty B a definovat základní podmínky a požadavky na konkrétní �ešení stavby. Toto projednání je nut-
né u�init za ú�asti všech významných dot�ených institucí a samosprávných útvar�, které se budou ú�astnit 
navazujících proces� projektové p�ípravy. 

Aby mohla být úsp�šn� dokon�ena projektová p�íprava projektu, je nezbytné zajistit odpovídající podmínky 
v územn� plánovacích dokumentacích. Aby bylo možné zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, 
zažádat o územní rozhodnutí a následn� i vydat územní rozhodnutí na umíst�ní stavby ŽUB, je nezbytnou 
podmínkou platný územní plán odpovídající vybrané variant� ŽUB. Pro variantu B nebyl dosud územní 
plán zpracován a návrh �ešení varianty B tak není v souladu se stávajícím územním plánem. S ohledem 
na množství st�et� a rozpor� navrhované varianty B s územním plánem a s ohledem na komplexnost a 
rozsáhlost projektu je dle názoru Výboru studie proveditelnosti možnost pouhé aktualizace stávajícího 
územního plánu prakticky vylou�ena a bude nutné zpracovat územní plán nový. V územním plánu bude 
nutné dle územních studií stanovit i podmínky pro funk�ní využití okolních ploch. Jedná se zejména o �e-
šení návazné infrastruktury MHD a pozemních komunikací, o �ešení p�ednádražních prostor, apod. Rizika 
spojená s p�ijímáním nového územního plánu m�sta Brna jsou vysoká. P�i poslední velké aktualizaci 
územního plánu m�sta Brna byl zám�r na její po�ízení schválen v roce 2009 a po zpracování návrhu byla 
aktualizovaná podoba územního plánu schválena v roce 2014. Tato aktualizace územního plánu byla ná-
sledn� soudn� napadena a následn� i soudn� zrušena v roce 2015. Následn� bylo rozhodnuto o vyjmutí 
p�vodn� navržených zm�n územního plánu a jejich projednání formou soubor� díl�ích zm�n. Ani tento 
krok nebyl úsp�šný, jelikož nap�íklad u souboru zm�n �. 41 a 42 byl zám�r na jejich po�ízení schválen 
v roce 2015 a dosud tyto zm�ny nebyly schváleny. Celková doba od schválení zám�ru na po�ízení aktuali-
zace (zm�ny) územního plánu je tedy v tomto p�ípad� ve m�st� Brn� (k �íjnu 2017) 8 let a proces zm�ny 
stále není ukon�en. 

S ohledem na dosavadní problémy p�i procesech spojených s aktualizací a zm�nami územního plánu 
m�sta Brna je nutné p�ijmout opat�ení, která povedou k zlepšení situace v oblasti územního plánování ve 
m�st� Brn�. Bez odpovídajícího  územního plánu je realizace projektu ve variant� B vylou�ena. V tomto 
ohledu je rizikem i stávající platnost územního plánu, která vyprší 31. 12. 2022. Riziko, že vyprší platnost 
stávajícího územního plánu, bude mít kritický dopad i na variantu A, jejíž �ešení v tomto p�ípad� nebude 
mít oporu v územním plánu m�sta Brna, jako je tomu v sou�asné dob�.         


