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10 Záv�ry a doporu �ení 

Hlavním cílem Studie proveditelnosti železni�ního uzlu Brno je poskytnout odborným a politickým útvar�m 
státní správy a samosprávy a rovn�ž ve�ejnosti ucelené informace o možnostech �ešení modernizace, �i 
p�estavby železni�ní infrastruktury na území m�sta Brna. Studie proveditelnosti v tomto ohledu poskytuje 
komplexní informace o stávajících problémech, o potenciálu a o�ekáváních spole�nosti, o možnostech 
�ešení projektu a o podrobných návrzích �ešení projektu. Návrhy �ešení projektu jsou posouzeny z hlediska 
pln�ní cíl� a o�ekávání spole�nosti, z hlediska výpo�tu a porovnání náklad� a p�ínos�, které budou jednot-
livá �ešení p�edstavovat pro spole�nost, a z hlediska rizik, která mohou nastat v pr�b�hu p�ípravy, realiza-
ce a provozu, a která mohou  zásadn� negativn� ovlivnit funk�nost a úsp�šnost projektu. 

Hlavní náplní studie proveditelnosti je oblast železni�ní dopravy, konkrétn� �ešení dopravní infrastruktury a 
�ešení železni�ního provozu. Studie proveditelnosti tak poskytuje základní informace o tom, jaké jsou 
v �ešené oblasti hlavní problémy v železni�ní doprav�, jaké jsou základní požadavky a o�ekávání 
v sou�asné dob�, ale i ve výhledu. Studie proveditelnosti dále  poskytuje informace o tom, jaké se nabízí 
možnosti �ešení a podrobn� pak jednotlivé možnosti navrhuje. Jednotlivé návrhy jsou  doloženy podrob-
nými technickými zprávami a výkresovými dokumentacemi a posouzeny z hlediska významných rozhodují-
cích parametr�,  jako jsou investi�ní náklady, kapacitní výpo�ty, vztah k území a životnímu prost�edí apod. 
Sou�ástí návrhu �ešení je i etapizace a postup výstavby. 

Jelikož železni�ní doprava je sou�ástí celkového dopravního systému v �ešeném území a navzájem se 
ovliv�uje s ostatními dopravními systémy, je ve studii proveditelnosti v�nován výrazný prostor i oblastem 
m�stské hromadné dopravy, ostatní ve�ejné hromadné dopravy a silni�ní dopravy. Ve studii proveditelnosti 
jsou popsány významné vazby a požadavky, které jsou ve vztahu železni�ní dopravy k vyjmenovaným 
dopravním systém�m kladeny. Definované návrhy �ešení projektu proto obsahují návrhy úprav dopravní 
infrastruktury a doporu�ovaných úprav koncepce linkového vedení m�stské hromadné dopravy a ostatní 
ve�ejné dopravy. Tyto navržené úpravy jsou vyhodnoceny v p�ípad� dopravní infrastruktury z hlediska in-
vesti�ních a provozních náklad� a v p�ípad� doporu�ovaných úprav koncepce linkového vedení jsou tyto  
posouzeny z hlediska provozních náklad�. 

Podrobné návrhy �ešení  železni�ní dopravy i úprav ostatních dopravních systém� jsou  komplexn� po-
souzeny z hlediska p�epravní výkonnosti a spolehlivosti provozu. V p�ípad� posouzení p�epravní výkon-
nosti byly vypo�teny zm�ny v po�tu cestujících v dopravních prost�edcích, pr�m�rná špi�ková i celodenní 
obsazenost spoj�, úspory cestovních dob cestujících, zm�ny modal-splitu apod. V p�ípad� posouzení spo-
lehlivosti provozu byly u železni�ní dopravy krom� výpo�tu propustnosti zpracovány i simulace železni�ní-
ho provozu a u m�stské dopravní infrastruktury zpracována kapacitní posouzení rozhodujících k�ižovatek. 
Dále byly posouzeny dopady výstavby infrastruktury na provoz v železni�ním systému i v ostatních do-
pravních systémech. Tato posouzení podávají informace o tom, jak je které �ešení výhodné a p�ínosné, a 
zda nevyvolá nežádoucí krátkodobé �i dlouhodobé negativní stavy v dopravním provozu. 

Navržená �ešení jsou posouzena z hlediska pln�ní stanovených cíl�, které vyplývají z analýzy stávajících 
problém� a z analýzy požadavk� na �ešení projektu. Výsledkem tohoto posouzení je porovnání, do jaké 
míry jednotlivá �ešení plní cíle, které jsou spole�ností na �ešení projektu kladeny. Jelikož jednotlivá �ešení 
projektu p�ináší spole�nosti r�zné náklady a p�ínosy, je ve studii proveditelnosti zpracováno podrobné po-
souzení a porovnání ekonomické efektivity formou analýzy p�ínos� a náklad�. Zpracování této analýzy 
vychází z užívané praxe a metodických pokyn�, které jsou pro hodnocení významných investi�ních projek-
t� užívány. Základním principem této analýzy, ve zkratce ozna�ované jako CBA, je porovnání jednotlivých 
projektových variant s variantou Bez projektu. Dalším významným znakem CBA je, že hodnotí náklady a 
p�ínosy projektu v dlouhodobém horizontu 30 let od zahájení realizace a zárove� zohled�uje efekty i po 

skon�ení tohoto hodnotícího období. Zohledn�ny tak jsou náklady i p�ínosy b�hem realizace i po dokon-
�ení realizace a uvedení projektu do provozu, vztažené obecn� ke  spole�nosti jako celku. Zohledn�ny 
jsou náklady a p�ínosy investor�, cestujících, dopravc�, obyvatel a dalších subjekt�. Výsledkem této ana-
lýzy je výpo�et �isté sou�asné hodnoty, vnit�ního výnosového procenta a pom�ru náklad� a p�ínos�. Tyto 
hodnoty ukazují, jak jsou která �ešení celkov� výhodná pro spole�nost jako celek. P�i hodnocení variant 
�ešení projektu by tak výsledky CBA m�ly být významným rozhodujícím parametrem. 

Jednotlivé návrhy �ešení projektu jsou v�cn�, �asov� i finan�n� velmi náro�né na p�ípravu a realizaci a 
existuje �ada rizik, která mohou mít výrazný negativní dopad na prodloužení p�ípravy a realizace, �i na 
zvýšení investi�ních náklad�. Zárove� je pro dosažení stanovených cíl� a dosažení vypo�tených p�ínos� 
nezbytné splnit n�kolik podmínek. I v tomto p�ípad� byla identifikována �ada rizik, která mohou mít na do-
sažení p�ínos� negativní vliv. P�i hodnocení jednotlivých návrh� �ešení projektu  je tak nutné brát v potaz 
možná rizika, jejichž napln�ní m�že mít negativní dopad na funk�nost, nákladnost a p�ínosnost projektu. 
V krajním p�ípad� pak m�že být dopad n�kterých rizik velmi závažný a fatální, d�sledkem �ehož m�že být 
nap�íklad nedokon�ení projektové p�ípravy, výrazné prodloužení realizace, �i nemožnost uvedení projektu 
do plnohodnotného provozu. P�i hodnocení jednotlivých návrh� �ešení projektu by se tak m�lo upustit od 
t�ch, u kterých existuje výrazná pravd�podobnost, že dojde k fatálnímu selhání projektu. V ostatních p�í-
padech je pak nutné brát jednotlivá rizika v úvahu a stanovit p�íslušná opat�ení, snižující pravd�podobnost 
jejich vzniku, �i snižující závažnost jejich dopadu v p�ípad�, kdy již nastanou. 

Studii proveditelnosti je tak nutné chápat jako podklad pro rozhodování o dalším vývoji souvisejícím s že-
lezni�ním uzlem Brno. Rozhodování o projektu je proces hodnocení, projednávání a schvalování, jenž nel-
ze substituovat procesem zpracování studie proveditelnosti. Rozhodování o takto významných projektech 
se �ídí legislativními, kompeten�ními a metodickými pravidly. Projekt železni�ního uzlu Brno zaujímá 
v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v �R specifické místo. Snahy o �ešení tohoto projektu s ur�itými 
p�estávkami a s r�znou intenzitou vedeny již tém�� sto let. Území, na n�mž je daný projekt �ešen,  je roz-
sáhlé, složité a neustále se vyvíjející. Samotné dopady projektu pak výrazn� p�esahují toto území. Na �e-
šení tohoto projektu participuje �ada složek spole�nosti. Jedná se o p�ímé vlastníky a uživatele projektu, 
nebo o skupiny, které jsou projektem n�jak p�ímo ovlivn�ny. Zárove� na tomto projektu participují i ob�an-
ské iniciativy, vedené v p�evážné v�tšin� dob�e mín�ným zájmem o zkvalit�ování prost�edí m�sta Brna 
jako takového. Jelikož jsou zájmy t�chto skupin spojené s �ešením projektu r�zné a �asto i protich�dné, 
jsou d�sledkem tohoto stavu neustálé rozpory a stále se opakující diskuze nad výsledným �ešením projek-
tu. Vzhledem k t�mto d�vod�m jsou v následujícím záv�re�ném textu studie proveditelnosti popsána do-
poru�ení, jak se studií proveditelnosti dále pracovat a jak postupovat v otázce dalšího postupu p�ípravy 
projektu železni�ního uzlu Brno. 

V p�edchozích kapitolách �. 8 a 9 tohoto dokumentu byly vyhodnoceny jednotlivé varianty �ešení p�estavby 
ŽUB z hlediska dosahovaných parametr�, pln�ní cíl�, p�ínosnosti, ekonomické efektivity a rizikovosti. Kaž-
dá varianta je v tomto ohledu r�zná a r�zn� výhodná. P�i rozhodování o výsledném �ešení ŽUB je nutné 
komplexn� posoudit veškerá významná kritéria a zvážit jejich význam pro rozhodování. V níže uvedené 
tabulce jsou uvedeny stru�né zásadní záv�ry a zjišt�ní k jednotlivým variantám, kterým je nutno zd�raznit 
p�i záv�re�ném posuzování variant a rozhodování. Tyto záv�ry jsou d�ležité pro samotný výb�r výsledné 
varianty �ešení p�estavby ŽUB, ale i pro stanovení dalšího postupu projektové p�ípravy a realizace projek-
tu. 
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Souhrn zásadních záv �r� z vyhodnocení variant �ešení projektu 

Obecn�: Navržené projektové varianty plní v�tšinu stanovených cíl� a požadavk� spole�nosti na funk�ní 
systém železni�ní dopravy s dobrou úrovní ekonomické efektivity a p�ijatelnou rizikovostí. Je proto nežá-
doucí ponechání stávajícího stavu a rezignace na p�estavbu železni�ního uzlu Brno. 

Velkým rizikem ovliv�ujícím budoucí realizaci projektu je nedostate�ná politická podpora projektu, nesou-
hlas ve�ejnosti s �ešením projektu a zm�na odborných, politických a spole�enských požadavk� na projekt. 
Je proto naprosto nezbytné vedení kultivované diskuze nad výb�rem výsledného �ešení projektu mezi 
odbornými a politickými institucemi a ve�ejností. Výsledná koncepce p�estavby ŽUB by m�la být potvrze-
na kladným stanoviskem hodnocení SEA a dohodou o spolupráci na p�íprav� a realizaci projektu. 

Sporným p�ínosem spojeným s p�estavbou železni�ního uzlu Brno je realizace n�kterých nových želez-
ni�ních zastávek a zavedení n�kterých železni�ních linek. V tomto ohledu je nutné d�kladn� zvážit smys-
luplnost a efektivitu realizace železni�ní zastávky na Letišti Tu�any a zavedení regionální železni�ní linky 
S37 v trase Brno-Královo Pole – Šlapanice z hlediska jejího p�epravního vytížení a výrazného dopadu do 
stability železni�ního provozu. V jednotlivých variantách se liší p�epravní význam jednotlivých železni�-
ních zastávek, proto je nutné dle konkrétních p�epravních a územních specifik jednotlivých variant zvážit 
smysluplnost a efektivitu jejich realizace. Toto se týká zejména železni�ních zastávek Brno-Víde�ská, 
Brno-�ernovická Terasa, Brno-�ernovice, Brno-Komárov a Brno-Štý�ice. 

Všechny železni�ní stanice a zastávky je nutné v navazující projektové p�íprav� podrobn� �ešit tak, aby 
z hlediska jejich prostorového uspo�ádání, dimenzování prostor pro cestující a dostupnosti služeb pro 
cestující výsledná podrobná �ešení odpovídala p�epravnímu významu daného p�edpokládaným denním 
obratem cestujících. 

V p�ípad� varianty A  jsou jejími nejv�tšími riziky nedokon�ení v�asné realizace staveb na síti dopravní 
infrastruktury 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 a nezajišt�ní investorství pro n�kterou �ást 
projektu v oblasti m�stské infrastruktury. Pro dosažení úsp�šné realizace této varianty je nutné tato rizika 
eliminovat vhodnými opat�eními na stran� statutárního m�sta Brna a m�stských firem.   

V p�ípad� varianty A je rovn�ž pot�eba d�kladn� zvážit konkrétní provozní uspo�ádání kolejišt� pr�tahu 
pr�jezdné osobní a tranzitní nákladní dopravy železni�ním uzlem. P�i výb�ru výsledného uspo�ádání kole-
jišt� je nutné zohlednit výsledky hodnocení stability železni�ního provozu. V navazujících stupních projek-
tové p�ípravy je nutné zvážit díl�í úpravy podrobného kolejového �ešení s potenciálem zvýšení stability 
železni�ního provozu. 

V p�ípad� varianty A je dále pot�eba d�kladn� zvážit konkrétní zp�sob �ešení zapojení trati od Chrlic, kdy 
je nutné vzít v úvahu riziko potenciálního st�etu s památkov� chrán�nými objekty Masné Burzy v p�ípad� 
zapojení tratí do severní �ásti kolejišt� hlavního nádraží a výši investi�ních náklad� v p�ípad� zapojení 
trati do samostatné podzemní stanice.  

V p�ípad� varianty B  jsou jejími nejv�tšími riziky dodate�né požadavky ú�astník� �ízení a municipalit na 
technické, urbanistické nebo architektonické �ešení, požadavky na vyšší prostupnost infrastruktury nebo 
jiné lokální dopady �ešení projektu, nedodržení zákonných postup� p�i p�ijímání zm�n územn�-
plánovacích dokumentací, politizace v�cných a odborných otázek. Tato rizika jsou dána tím, že varianta B 
byla dosud zpracována pouze v podrobnosti studie. P�i výb�ru výsledného �ešení ŽUB a p�i jeho násled-
ném rozpracování v podrobn�jších dokumentacích, v�etn� po�ízení nového územního plánu Brna hrozí 
rozporování celkového �ešení, �i jeho jednotlivých �ástí. Pro dosažení  úsp�šné realizace této varianty je 
nutné tato rizika eliminovat vhodnými opat�eními na stran� statutárního m�sta Brna.  

V p�ípad� varianty B je nutné zvážit nákladovost, p�epravní opodstatn�nost a ekonomickou efektivitu za-
pojení trati od Veselí nad Moravou novou tratí p�es oblast letišt� Tu�any. Toto �ešení je výrazn� náklad-
n�jší a p�epravn� mén� výhodné oproti �ešením se zapojením této trati p�es oblast �ernovické Terasy, 
což se projevuje výrazn� nižší dosahovanou ekonomickou efektivitou.   

V p�ípad� varianty B je nutné zvážit konkrétní zp�sob zapojení tratí od P�erova a Veselí nad Moravou, 
p�i�emž je nutné vzít v úvahu klady a zápory jednotlivých �ešení z hlediska investi�ní náro�nosti, dopad� 
do území a na životní prost�edí, spolehlivosti železni�ního provozu a dosahovaných p�epravních a do-
pravních parametr�.  

V p�ípad� varianty B je nutné zvážit konkrétní sm�rové parametry kolejišt� hlavního nádraží. V tomto oh-
ledu je nutné zohlednit výši investi�ních náklad�, dopady do území a rizika spojená s bezpe�ností a spo-
lehlivostí železni�ního provozu a rizika spojená s bezpe�ností a komfortem cestujících p�i nástupu a vý-
stupu z železni�ních souprav a p�i jejich pohybu na nástupištích.    

V p�ípad� varianty B je nutné v navazujících projektových stupních podrobn� stanovit podmínky pro �eše-
ní vazby nového hlavního nádraží na okolí a dle t�chto podmínek nalézt vhodné funk�ní a proveditelné 
�ešení. Pozornost je v tomto ohledu nutné v�novat zejména dopad�m na okolní dopravní infrastrukturu 
pozemních komunikací, tramvajových a trolejbusových tratí, autobusového nádraží a zastávek, p�ších a 
cyklistických tras. Dále dopad�m do technické infrastruktury, památkov� chrán�ných objekt�, ostatních 
pozemních objekt� a podobn�.  

V p�ípad� varianty B je nutné prov��it jiné možnosti �ešení zapojení vysokorychlostních tratí. Uvažované 
�ešení ve studii proveditelnosti se ukázalo jako investi�n� a technicky velmi náro�né a rizikové. V bu-
doucnu tak hrozí, že by nebylo možné zapojit vysokorychlostní trat� do železni�ního uzlu Brno. Je proto 
nutné technicky, územn� a provozn� prov��it jiné alternativy zapojení vysokorychlostních tratí a následn� 
zvážit jejich výhodnost v porovnání s �ešením uvažovaným ve studii proveditelnosti. 

Záv�rem: Vyhodnocením všech výše uvedených záv�r� lze na základ� širšího konsensu posuzujících 
organizací a subjekt� definovat skupinu variant vhodných k realizaci a také skupinu variant k realizaci 
zcela nevhodných. Vhodné varianty by m�ly být následn� zváženy z dalších d�ležitých hledisek, a to sice:  
financování investice a finan�ní udržitelnosti v provozní fázi projektu, �asového horizontu zahájení reali-
zace, pozitivních i negativních vliv� na okolní území (územní prostupnosti t�lesem dráhy), celkové eko-
nomické efektivity, potenciální rizikovosti, a podobn�. 

Tabulka 23 - Souhrn zásadních záv�r� z vyhodnocení variant �ešení projektu 

V návaznosti na tyto záv�ry je nutné stanovit ur�itý postup rozhodování o výsledném �ešení p�estavby 
ŽUB a dalším postupu projektové p�ípravy, jež povede k úsp�šné realizaci vybraného �ešení. 

Ochota realizovat projekt 

Ve studii proveditelnosti je podrobn� zmapována stávající situace v železni�ní doprav� i v ostatních do-
pravních systémech na území m�sta Brna a v jeho nejbližším okolí. Zárove� byl formou tzv. varianty Bez 
projektu odhadnut p�edpokládaný vývoj, pokud nedojde k realizaci žádné z navržených možností �ešení 
projektu. Stávající stav i o�ekáváný vývoj bez realizace projektu je pro jednotlivé skupiny spole�nosti 
v n�kolika ohledech r�zn� vyhovující, �i nevyhovující. Dle názoru zadavatele i zpracovatele studie je 
v prvním kole posuzování studie proveditelnosti nutné posoudit, zda je sou�asný i výhledový stav bez rea-
lizace projektu uspokojivý a nadále udržitelný. Dále je nutné posoudit zda d�vody pro realizaci n�kterého 
z navrhovaných �ešení projektu jsou dostate�né a pro spole�nost je realizace projektu výhodná. 
Z výsledk� hodnocení pln�ní cíl� projektu a z výsledk� analýzy CBA lze zodpov�dn� vyslovit záv�r, že 
varianta Bez projektu není pro spole�nost výhodná. Samoz�ejm� nelze vylou�it, že výsledkem rozhodnutí 
o budoucí podob� železni�ní infrastruktury na území m�sta Brna bude ukon�ení p�ípravy projektu a za-
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chování stávajícího uspo�ádání dopravní infrastruktury a realizace pouze drobných opat�ení, jak je uvažo-
váno práv� ve variant� Bez projektu. V tomto p �ípad� pak z�stane �ada stávajících problém � nevy �e-
šena a �ada p�íležitostí z �stane nevyužita. Význam m �sta Brna na dopravní map � �eské republiky, 
potažmo Evropy, by p �ijetím takovéhoto rozhodnutí postupn � upadal. 

Rozhodnutí o výsledném �ešení projektu 

Pokud bude dosaženo ochoty a spole�ného konsenzu realizovat n�které z nabízených �ešení projektu, 
bude následn� nutno rozhodnout o výsledném �ešení. Rozhodování i o mén� významných dopravních 
projektech je zpravidla složité,  proto lze obtíže p�i hledání shody o�ekávat i v p�ípad� rozhodování o vý-
sledné podob� železni�ního uzlu Brno. Ve studii proveditelnosti je navrženo n�kolik možných variant �eše-
ní projektu, p�i�emž jsou tyto varianty rozdílné z r�zných hledisek, jako je uspo�ádání dopravní infrastruktu-
ry v území,  výše investi�ních a provozních náklad�, dopady do území a životního prost�edí, p�edpokláda-
ný termín zahájení a délka realizace, dosahované p�ínosy z úspor �asu atd. Ve studii proveditelnosti je 
zpracováno porovnání variant formou objektivních metod hodnocení pln�ní cíl�, hodnocení ekonomické 
efektivity a hodnocení rizik. Snaha o zachování maximální možné objektivity ze strany zadavatele i zpra-
covatele studie byla „nosným motivem“ celého zpracování studie. Zajisté lze p�edpokládat, že každá ze 
skupin spole�nosti, které se budou hodnocení projektu v�novat,  m�že následn� zpracovávat a nabízet 
svá vlastní posouzení, zatížená menší �i vyšší mírou subjektivity v hlediscích pro ni významných. Výb�r 
výsledného �ešení projektu musí být u �in�n na základ � kompromisu jednotlivých složek spole �-
nosti – státní správy, samosprávy, sektoru dopravní ch služeb a ve �ejnosti za dodržení legislativ-
ních, kompeten �ních a metodických pravidel.    

Stanovení postupu p �ípravy projektu 

V p�ípad� rozhodnutí o výb�ru výsledného �ešení projektu bude nutné stanovit podrobný postup prací ve-
doucích k budoucí realizaci projektu. Pro zajišt�ní kvalitního a efektivního procesu navazující projektové 
p�ípravy je nezbytné dosažení konsenzu nad základní koncepcí �ešení p�estavby ŽUB. V tomto ohledu je 
nezbytné, aby budoucí investo�i projektu disponovali silným mandátem politických a odborných útvar� a 
ve�ejnosti. Mandát pro projektovou p�ípravu a realizaci vybrané koncepce �ešení p�estavby železni�ního 
uzlu Brno musí být garantován politickou, odbornou a ve�ejnou podporou a kladným posouzením vlivu 
koncepce p�estavby ŽUB na životní prost�edí. V takovém p�ípad� bude možné kvalitn� a efektivn� postu-
povat v projektové p�íprav� zvolené výsledné varianty �ešení p�estavby ŽUB. Navazující proces projektové 
p�ípravy se liší mezi jednotlivými variantami �ešení projektu. To je dáno p�edevším r�zným dosaženým 
stupn�m projektové p�ípravy, r�zným vztahem k územn�-plánovacím dokumentacím a r�zným dosažením 
projednání a posouzení. Popsány jsou jednotliv� pro variantu A a pro variantu B rámcové hlavní úkoly a 
milníky, které budou muset po p�ípadném rozhodnutí o jejich výb�ru jako výsledného �ešení projektu ná-
sledovat s cílem získání územního rozhodnutí. Milník v podob� získání územního rozhodnutí p�edstavuje 
bod, po kterém bude proces projektové p�ípravy obou variant srovnatelný. 

U varianty A  je v centrální �ásti železni�ního uzlu projektová p�íprava ve stupni územního �ízení. 
V p�ípad� vydání územního rozhodnutí bude nutné posoudit soulad vybraného výsledného �ešení projektu 
s vydaným územním rozhodnutím. V p�ípad� nesouladu bude nutná aktualizace územního rozhodnutí. 
V p�ípad�, že územní rozhodnutí nebude vydáno, bude nutné aktualizovat dokumentaci pro územní roz-
hodnutí a o územní rozhodnutí nov� požádat. V úseku �ernovický triangl – Pon�tovice nebyla dosud za-
hájena projektová p�íprava a bude tak nutné zpracování hodnocení EIA, dokumentace pro územní roz-
hodnutí a následn� zažádat o územní rozhodnutí. 

U varianty B se jedná o zcela nové �ešení, u kterého nebyla dosud zahájena projektová p�íprava, a které 
není v souladu s územn� plánovacími dokumentacemi. V p�ípad� rozhodnutí o této variant�, jako výsled-

ném �ešení projektu, bude nutné zpracovat �adu díl�ích dokumentací a u�init nezbytné procesní kroky ve-
doucích k úsp�šné realizaci projektu. V úvodu bude nutné zpracovat dokumentaci EIA a zajistit proces 
posouzení EIA na vybrané �ešení projektu. 

Pro podrobné �ešení lokality hlavního nádraží a jeho širších dopravních a urbanistických vazeb na jeho 
okolí bude nutné zpracovat podrobnou studijní dokumentaci. Ta bude �ešit problémy související bezpro-
st�edn� s m�stem Brnem, tedy  problémy, jejichž �ešení  si zpracovaná studie proveditelnosti nekladla a 
ani nemohla klást za cíl. Bude nutné podrobn� zmapovat podmínky památkové ochrany, stávající inženýr-
ské sít�, majetkoprávní a vlastnické vztahy a navrhnout podrobné �ešení plnící tyto podmínky. Zárove� 
bude nutné navrhnout podrobná �ešení dopravních terminál� a jejich vybavenosti v�etn� �ešení p�estup-
ních vazeb mezi systémy MHD, autobusové a železni�ní dopravy v�etn� �ešení p�ístupových cest. Navrh-
nout bude nutné rovn�ž podrobné �ešení dopravní infrastruktury MHD a pozemních komunikací, v�etn� 
návrhu systému parkování a návrhu dopravn�-provozních opat�ení. �ešena bude muset být také p�ší a 
cyklistická doprava. Zmapovány budou muset být dále majetkoprávní a vlastnické vztahy. Veškerá tato 
dokumentace musí být zpracována v odpovídající podrobnosti a musí být projednána s dot�enými orgány 
státní správy, samosprávy, se správci a investory objekt�, s majiteli pozemk� a s ve�ejností. Tato doku-
mentace je nezbytná pro stanovení podmínek pro území a pro definování konkrétních zám�r� v území a 
podmínek jejich realizace. Tato dokumentace pak bude podkladem pro zpracování nového územního plá-
nu m�sta Brna. 

Následn� bude možné zahájit proces stabilizace �ešení projektu v územn�-plánovacích dokumentacích. 
Zejména bude nezbytné zpracování územního plánu m�sta Brna v podob� umož�ující realizaci projektu 
ve zvolené variant�. Zm�ny oproti stávajícímu územnímu plánu m�sta Brna se nebudou týkat pouze �eše-
ní projektu ŽUB, ale budou se týkat i dalších spole�enských oblastí, jako je koncepce dopravní infrastruk-
tury, technických sítí, zelen�, bydlení apod. Bude nutné dob�e zvážit, které podklady bude nutné zpraco-
vat, aby bylo možné proces zajišt�ní podmínek v územním plánu m�sta Brna zahájit. 

V p�ípad�, že budou vytvo�eny vhodné podmínky v územn� plánovacích dokumentacích, bude následn� 
možné zahájit podrobnou projektovou p�ípravu p�estavby ŽUB. Zpracována bude muset být dokumentace 
pro posouzení vlivu stavby na životní prost�edí zpracování, v�etn� následného zajišt�ní vydání stanoviska 
EIA. Následn� bude možné zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a po jejím dokon�ení zahájit 
územní �ízení. V rámci zpracování dokumentace pro posouzení EIA a pro vydání územního rozhodnutí 
bude muset být provedena �ada geologických, hydrogeologických, geotechnických a jiných pr�zkum�, kte-
ré byly v dosavadním vývoji požadovány p�i územním �ízení pro variantu A. 

Veškeré uvedené postupy vyplývají z legislativních požadavk� a dalších obvyklých postup� investorské 
p�ípravy staveb železni�ní infrastruktury. Tyto postupy se týkají jakékoliv varianty �ešení ŽUB s tím rozdí-
lem, že v p�ípad� varianty A byla �ada t�chto krok� u�in�na od roku 2002, kdy bylo Vládou �R rozhodnuto 
o realizaci této varianty �ešení ŽUB. V p�ípad� varianty B pak bude tyto popsané kroky nov� absolvovat. 

Po vydání územního rozhodnutí  jsou další p�edpokládané �innosti totožné pro všechny varianty a záro-
ve� se v této fázi nenachází žádná z variant. Z t�chto d�vod� již není další postup p�ípravy pro jednotlivé 
varianty popisován. 

Stanovení kompetencí a pravidel spolupráce na další  p�íprav� a realizaci projektu 

V p�ípad�, že bude rozhodnuto o výsledném �ešení projektu a zárove� bude stanoven postup implementa-
ce tohoto rozhodnutí, bude nutné stanovit pravidla spolupráce v navazujících procesech. Projektová p�í-
prava tohoto projektu bude bez ohledu na vybrané �ešení projektu velmi náro�ná na koordinaci p�i zpraco-
vání projektových dokumentací a získávání nezbytných stanovisek a povolení. V tomto p�ípad� je nutná 
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hned od po�átku jednozna�ná celospole�enská a politická podpora projektu, bez �ehož je prakticky ne-
možné stavbu tohoto rozsahu a spole�enského dopadu úsp�šn� realizovat. Jednotlivé názory na výb�r 
výsledného �ešení projektu by m�ly být zohledn�ny v procesu rozhodování, a nikoliv až následn� p�i p�í-
prav� již vybraného �ešení. Znovu je tak vhodné zopakovat, že výb�r výsledného �ešení projektu musí být 
u�in�n na základ� kompromisu jednotlivých složek spole�nosti – státní správy, samosprávy, sektoru do-
pravních služeb a ve�ejnosti za dodržení legislativních, kompeten�ních a metodických pravidel. Vybráno by 
m�lo být �ešení, které je z celospole�enského hlediska vyhodnoceno jako nejvhodn�jší. Žádným navrže-
ným �ešením nelze uspokojit požadavky všech �ástí spole�nosti a vždy bude nutný ur �itý kompromis , 
který m�že být pro n�které z ur�itých úhl� pohledu bu	 výhodný nebo �áste�n�  nevýhodný. P�ípadné 
nesouhlasy a odpor proti takto vybranému celospole�ensky nejvýhodn�jšímu �ešení projektu prakticky 
znamenají další roky trvání nevyhovujícího stavu a odkládání možnosti spolufinancování z evropských 
zdroj� a potenciálu, který m�že realizace tohoto projektu spole�nosti a m�stu Brnu p�inést. 

Pro zda�ilou p�ípravu, realizaci a uvedení projektu do provozu je nutná ú�inná spolupráce investor�, státní 
správy, samosprávy, sektoru dopravních služeb a ve�ejnosti. Je vhodné proto nastavit ur�itá pravidla spo-
lupráce ve form� smluvních vztah� v�etn� �ídících a kontrolních mechanism�. K tomuto bude nutné zajistit 
vhodné organiza�ní, personální a finan�ní zajišt�ní. 

Pokud v následném procesu posuzování studie provedit elnosti bude dosaženo ochoty realizovat 
n�které �ešení projektu, bude dosaženo shody nad cílovým �ešením projektu, bude stanoven plán 
navazující p �ípravy projektu, budou nastavena pravidla spoluprác e na p�íprav� a realizaci projektu 
a  bude dosaženo všeobecné akceptace projektu, lze to to považovat za rozhodnutí  o projektu že-
lezni�ního uzlu Brno. 

 

V Olomouci, �íjen  2017 

Zpracoval s využitím podklad� od jednotlivých zpracovatel�:  

Ladislav Dorazil, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


