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7.3 Varianta A 

Možnosti �ešení varianty A 

Tuto variantu je možné realizovat ve �ty�ech možných alternativách lišících se zapojením trati od Chrlic do 
hlavního nádraží a uspo�ádáním tratí od B�eclavi a od St�elic do hlavního nádraží. Každá z konkrétních 
alternativ v sob� vždy kombinuje jednu možnost zapojení trati od Chrlic a jednu možnost zapojení tratí od 
B�eclavi a od St�elic. Varianta A  uvažuje zapojení trati od Chrlic stopou stávající Komárovské spojky a 
následn� p�imknutím k pr�tahu I.TŽK a zapojením do severního zhlaví hlavního nádraží. Zapojení tratí od 
St�elic a od B�eclavi je �ešeno v tra�ovém uspo�ádání, �emuž je odpovídajícím zp�sobem p�izp�sobeno i 
kolejové �ešení hlavního nádraží. Technické �ešení ve variant � Aa je navrženo zapojení trati od Chrlic do 
podzemní stanice pod osobním nádražím v parametrech regionální trat�, kde je ukon�ena jako hlavová 
stanice s kusými kolejemi. Zárove� se uvažuje stejné zapojení tratí od B�eclavi a od St�elic, jako v p�ed-
chozí variant�. Ve variant � Ab  je uvažováno zapojení trati od Chrlic stopou stávající Komárovské spojky a 
následn� p�imknutím k pr�tahu I.TŽK a zapojením do severního zhlaví hlavního nádraží, tedy stejn� jako 
ve variant� A. Zapojení trati od B�eclavi a od St�elic je �ešeno ve sm�rovém uspo�ádání v oblasti obvodu 
osobního nádraží. Technicky je toto �ešení umožn�no realizací bezkolizního mimoúrov�ového styku obou 
uvedených tratí v jižní �ásti ŽUB. V oblasti hlavního nádraží a v následném úseku ve sm�ru Brno-Židenice 
jsou navrženy odpovídající úpravy kolejišt�. Varianta Ac  p�edstavuje poslední možnou kombinaci zapojení 
tratí od Chrlic, B�eclavi a St�elic, tedy zapojení trati od Chrlic do podzemní stanice pod osobním nádražím 
a zapojením tratí od B�eclavi a od St�elic ve sm�rovém uspo�ádání. Tyto alternativy se liší výhradn� 
v návrhu �ešení železni�ní infrastruktury a provozním �ešením železni�ní dopravy. Koncepce �ešení m�st-
ské dopravní in-
frastruktury, provozu 
MHD, možností rozvoje 
území Trnitá-Heršpická 
a výhledového �ešení 
VRT je spole�ná pro 
všechny alternativy 
varianty A.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Návrh �ešení železni �ního provozu 

Oproti stávajícímu stavu dochází k navýšení po�tu provozovaných osobních i nákladních vlak�. 
K výraznému zvýšení kvality dopravní nabídky dálkové dopravy dochází zejména na trati Brno – P�erov, 
kde jsou zavedeny expresní vlaky mezi Brnem a Ostravou v intervalu šedesáti minut, dále jsou zavedeny 
dálkové vlaky mezi Brnem a Zlínem v intervalu šedesát minut. U stávajících rychlík� mezi Brnem a Olo-
moucí dochází ke zkrácení intervalu na šedesát minut, ve špi�kách pak na t�icet minut. Pro p�íslušené p�e-
p�epravní relace t�chto železni�ních spoj� jsou z d�vodu vhodného uspo�ádání železni�ní uzlu a z d�vodu 
vyšších tra�ových rychlostí dosahovány výhodné cestovní doby, což se týká i stávající rychlíkové linky me-
zi Brnem a Ostravou provozované i nadále v hodinovém intervalu. V dálkové železni�ní doprav� je dále 
uvažováno se zkrácením interval� expresních vlak� mezi Prahou a Brnem na t�icet minut. Ve spojení Brna 
s B�eclaví je zavedena nová 
dálková linka v hodinovém 
intervalu dopl�ující stávající 
dálkové linky. V regionální 
železni�ní doprav� dochází 
k úpravám stávajícího linko-
vého vedení zavedením 
pr�jezdných páte�ních linek 
Blansko – St�elice a Tišnov 
– Hrušovany v intervalech 
patnácti minut s p�esahem 
do dalších center regionu. 
V tomto intervalu je nov� 
vedena i linka Brno – Chrli-
ce. Zavedena je nová linka 
Královo Pole - Šlapanice 
v intervalu t�iceti minut a 
nová linka Brno – Vyškov 
rovn�ž vedená ve stej-
ném intervalu obsluhující 
novou zastávku u Letišt� 
Tu�any. Linky od Slavkova 
jsou vedeny v pravidel-
ném  t�icetiminutovém inter-
valu. Regionálními vlaky 
jsou nov� obsluhovány lo-
kality m�sta Brna vybudo-
váním nových terminál� 
�ernovice, Víde�ská, �er-
novická Terasa a Letišt� 
Tu�any. 

Pro nákladní dopravu je k dispozici dostatek vhodných tras umož�ujících kvalitní pr�jezd tranzitních ná-
kladních vlak� železni�ním uzlem. V této variant� je slou�en nákladní a osobní pr�tah I.TŽK do jednoho 
koridoru. Provozované nákladní terminály a vle�ky jsou vhodn� napojeny na nov� budovanou železni�ní 
infrastrukturu umož�ující p�echod nákladních vlak� v kvalit� odpovídající provozním pot�ebám. 

 Varianta A Varianta Aa  Varianta Ab  Varianta Ac 

Tra� od Chrlic 
Severní 
zhlaví 

Podzemní 
stanice 

Severní 
zhlaví 

Podzemní 
stanice 

Trat� od B �eclavi 
a od St �elic 

Tra�ové 
uspo�ádání 

Tra�ové 
uspo�ádání 

Sm�rové 
uspo�ádání 

Sm�rové 
uspo�ádání 

Tabulka 4 - Definice rozdíl� alternativ varianty A 

Obrázek 60 - Rozdíl zapojení trati od Chrlic  
ve variant� A 

Obrázek 61 - Rozdíl zapojení tratí od B�eclavi a od 
St�elic ve variant� A 

Obrázek 62 - Schéma linkového vedení železni�ní dopravy ve variant� A 
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Obrázek 63 - Uspo�ádání železni�ního uzlu Brno ve variant� A


