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7.4 Varianta B  

Základní koncepce �ešení variant B1, B1a, B1d 

Skupina t�chto t�í alternativ �ešení varianty B uvažuje zapojení tratí od P�erova a od Veselí nad Moravou 
v podob� realizace dvou nových dvojkolejných tratí vedených od oblasti Komárova p�es lokalitu Letišt� 
Tu�any a následn� zapojených do navazujících tra�ových úsek�. V t�chto alternativách je zrušena Komá-
rovská spojka jedna v�tev �ernovického trianglu. Tra� od �ernovického Trianglu po Šlapanice je optimali-
zována a je na ní realizována nová zastávka Brno-�ernovická Terasa. Ve variant � B1 je ve sm�ru na P�e-
rov a Veselí nad Moravou navržen výjezd z uzlu v oblasti Komárova jako �ty�kolejný - dv�ma samostatný-
mi dvoukolejnými trat�mi. Ob� trat� k�íží dálnici D1 v oblasti výhledového nadjezdu ulice Pr�myslová a 
prochází daným územím ve vzájemném soub�hu severn� od plánovaných logistických center. U Pon�tovic 
dochází k napojení na navazující budoucí tra� Brno – P�erov a k propojení nové regionální dvoukolejné 
trati se stávající dvoukolejnou tratí ve sm�ru Veselí nad Moravou. Zastávka Letišt� Brno-Tu�any je navrže-
na v úrovní výhledového letištního terminálu. Ve variant � B1a je stejn� jako u p�edchozí varianty navržen 
výjezd z uzlu ve sm�ru na P�erov a Veselí nad Moravou v podob� dvou dvojkolejných tratí, avšak daným 
územím prochází jižn� od VLC a BALP. Ob� trat� jsou vedeny pod stávajícími objekty letišt� a 
v rozvojových plochách letišt�. Za nov� navrhovanou zastávkou Letišt� Brno-Tu�any jsou ob� dvoukolejné 
trat� napojeny na vedení tratí totožné jako ve variant� B1v�etn� napojení na tra� Brno – P�erov a Brno – 
Veselí nad Moravou. Ve variant � B1d  je ve sm�ru na P�erov a Veselí nad Moravou navrženo vedení dvou 
dvoukolejných tratí jako ve variant� B1 s tím rozdílem, že tra� do Veselí nad Moravou je v oblasti budou-
cích logistických center odd�lena a napojena do stávající trati ješt� p�ed Šlapanicemi. Zbývající �ásti že-
lezni�ního uzlu je pak obdobná pro všechny varianty alternativy varianty B.  

 

 

 

 

 

 

Návrh �ešení železni �ního provozu variant B1. B1a, b1d 

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 po nové trati v oblasti Letišt� Tu�any 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 stáva-
jících rychlík� mezi Brnem a Olomoucí dochází ke zkrácení intervalu na šedesát minut, ve špi�kách pak na 
t�icet minut. Pro p�íslušné 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 mezi 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 dopra-
v� dochází k úpravám stávají-
cího linkového vedení zave-
dením pr�jezdných páte�ních 
linek Blansko – St�elice a Tiš-
nov – Hrušovany v intervalech 
patnácti minut s p�esahem do 
dalších center regionu.. 
V tomto intervalu je nov� ve-
dena i linka Brna – Chrlice. 
Zavedena je nová linka Králo-
vo Pole - Šlapanice v intervalu 
t�iceti minut a nová linka Brno 
– Vyškov rovn�ž vedená ve 
stejném intervalu, obsluhující 
novou zastávku u Letišt� Tu-
�any na nov� budované trati. 
Linky od Slavkova jsou vede-
ny v pravidelném  t�icetiminu-
tovém intervalu po nové trati 
v oblasti Letišt� Tu�any. Regi-
onálními vlaky jsou nov� ob-
sluhovány lokality m�sta Brna 
vybudováním nových terminá-
l�, �i zastávek Štý�ice, Víde�-
ská, �ernovická Terasa, Ko-
márov 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 zachován odd�lený pr�tah I.TŽK pro osobní a náklad-
ní dopravu. 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.

Obrázek 77 - Schématické znázorn�ní rozdíl� �ešení mezi alternativami B1, B1a, B1d 

Obrázek 78 - Schéma linkového vedení železni�ní dopravy  
ve variantách B1, B1a a B1d 
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Obrázek 79 - Uspo�ádání železni�ního uzlu Brno ve variantách B1, B1a, B1d
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Obrázek 81 - Schéma linkového vedení železni�ní dopravy  
ve variantách B1b a B1c 

Základní koncepce �ešení variant B1b, B1c 

Skupina t�chto dvou alternativ �ešení varianty B uvažuje zapojení trati ve sm�ru P�erov v podob� realizace 
nové dvojkolejné trati vedené od oblasti Komárova p�es lokalitu Letišt� Tu�any a následn� zapojené do 
navazující trati Brno – P�erov. Zapojení trati od Veselí nad Moravou je pak �ešeno optimalizací  stávající 
trati od �ernovického trianglu po Šlapanice. Na tomto tra�ovém úseku se realizuje nová zastávka Brno-
�ernovická Terasa. Samotné zapojení této trati do hlavního nádraží je pak �ešeno ve dvou alternativách. 
Ve variant � B1b  je tra� ve sm�ru Veselí nad Moravou vedena z hlavního nádraží dvojkolejn� až za navr-
hovanou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k rozv�tvení kolejí - jednokolejn� ve sm�ru na Chrlice a 
jednokolejn� ve sm�ru na �ernovice (po stávající Komárovské spojce). V návrhu je po�ítáno 
s rekonstrukcí jednokolejné Komárovské spojky. Ve variant � B1c  je tra� ve sm�ru na Veselí nad Moravou 
vedena p�ímo z hlavního nádraží v podob� jednokolejné spojky vedené na mostní estakád� s dvojím k�í-
žením �eky Svratky na stávající Dolní nádraží a dále je vedena jednokolejn� až k �ernovicím, kde dochází 
ke zdvoukolejn�ní. Pro pot�eby možného k�ižování vlak� je v oblasti dolního nádraží navržena nová vý-
hybna a zastávka Brno-Trnitá a dále je navržena nová zastávka Brno-�ernovice na mostním objektu p�es 
ulici Olomouckou. Ve sm�ru na Chrlice je pro regionální dopravu navržena dvoukolejná tra� vedena z uzlu 
až za novou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k navázání do stávající jednokolejné trati. Zbývající 
�ásti železni�ního uzlu je pak obdobná pro všechny varianty alternativy varianty B. 

 

 

Obrázek 80 - Schéma rozdílu varianty B1b, B1c 

Návrh �ešení železni �ního provozu variant B1b, B1c 

Základní koncepce �ešení železni�ního provozu pro variantu B je spole�ná pro všechny její navržené al-
ternativy. Toto se týká provozovaných expresních linek Praha – Brno s pokra�ováním dál na Slovensko a 
do Rakouska, dálkových linek obsluhujících trat� ve sm�ru Blansko, Tišnov, T�ebí� a B�eclav. V regionální 
doprav� je spole�ným prvkem zavedení pr�jezdných linek v relacích Blansko – Brno – St�elice a Tišnov – 
Brno – Hrušovany. Regionální spoje obsluhující trat� ve sm�ru Chrlice a St�elice. Rovn�ž koncepce tran-
zitní nákladní dopravy je totožná, kdy jsou vlaky provozovány na samostatném nákladním pr�tahu. Jednot-
livé alternativy varianty B tak z hlediska koncepce železni�ní dopravy odlišuje odlišné vedení dálkových a 
regionálních železni�ních linek ve sm�ru tratí P�erov a Veselí nad Moravou. Tyto rozdíly nesouvisí pouze 
se samotným vedením t�chto linek, ale i s obsluhou lokalit ve východní �ásti m�sta Brna železni�ní dopra-
vou. V p�ípad� prvních t�í uve-
dených alternativ B1, B1a a 
B1d  popsaných na stran� 58 je 
navržena realizace dvou nových 
dvojkolejných tratí vedených od 
hlavního nádraží p�es oblast 
Komárova a Letišt� Tu�any a 
zapojených do navazujících tratí 
Brno – P�erov a Brno – Veselí 
nad Moravou. Veškeré dálkové i 
regionální linky provozované ve 
sm�rech t�chto tratí jsou vedeny 
na území ŽUB po uvedených 
nových tratích. Východní �ást 
území m�sta Brna je t�mito lin-
kami obsluhována pouze osob-
ními vlaky Brno – Vyškov, které 
zastavují na nov� budované 
zastávce Letišt� Brno-Tu�any. 
Území okolo stávající trati je 
obsluhováno pouze linkou Brno-
Královo Pole – Šlapanice. Šla-
panice z�stávají obsluhovány 
rovn�ž pouze touto linkou, vyjma 
alternativy B1d, v níž jsou obslu-
hovány i osobními vlaky z trati 
Brno – Veselí nad Moravou.  

V alternativách B1b a B1c  z�stává provoz vlakových linek ve sm�ru P�erov stejný, jako u p�edchozích t�í 
alternativ, v�etn� obsluhy zastávky Letišt� Brno-Tu�any osobními vlaky Brno – Vyškov. Stejný z�stává i 
provoz sp�šných vlak� od Veselí nad Moravou. Osobní vlaky z trati od Veselí nad Moravou jsou však ve-
deny stávajícím koridorem p�es Šlapanice, Slatinu a �ernovice, kde zajiš�ují obsluhu všech železni�ních 
stanic a zastávek Tyto spoje dosahují delší jízdní doby ve spojení hlavního nádraží a obsluhovaných regi-
onálních center, avšak z p�epravního hlediska zajiš�ují lepší dopravní spojení oblastí �ernovic, �ernovické 
Terasy a Slatiny s hlavním nádražím, a tím i centrem m�sta.    
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Obrázek 82 - Uspo�ádání železni�ního uzlu Brno ve variantách B1b, B1c 
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Základní koncepce �ešení varianty B1f 

Varianta B1f  je poslední alternativou �ešení varianty B. Motivací pro návrh této alternativy bylo maximální 
využití stávajících železni�ních koridor� na území m�sta Brna. Z tohoto d�vodu není navrhována žádná 
nová tra� ve sm�ru P�erov a Veselí nad Moravou a navrhováno je pouze zkapacitn�ní stávajících tratí.  
Ob� trati jsou p�i napojení hlavního nádraží �ešeny jako dvojkolejné a spole�né pro tra� ve sm�ru Chrlice. 
V oblasti Komárova jsou ob� tyto trati vedeny dále již jako spole�ná t�íkolejná tra�, která je realizována 
jako zkapacitn�ní stávající jednokolejné Komárovské spojky a �ásti tra�ového úseku od �ernovického tri-
anglu. V úseku mezi �ernovickým trianglem a železni�ní stanicí Brno-Slatina je tato t�íkolejná tra� rozv�t-
vena na dv� dvojkolejné trati procházející práv� železni�ní stanicí Brno-Slatina, kdy je následn� dvojkolej-
ná tra� ve sm�ru P�erov realizována v nové stop� mimo Šlapanice s následným zapojením do navazující 
trati Brno – P�erov a tra� do Veselí nad Moravou je vedena stávajícím koridorem p�es Šlapanice. Sou�ástí 
této alternativy je i realizace nové železni�ní zastávky Brno-�ernovická Terasa a na trati Brno – P�erov i 
zastávky Letišt� Tu�any. Zbývající �ásti železni�ního uzlu jsou pak �ešeny obdobn� pro všechny alternativy 
varianty B. 

 

Obrázek 83 - Detail �ešení varianty B1f 

 

 

 

 

Návrh �ešení železni �ního provozu varianty B1f 

V alternativ � B1f  je oproti již popsaným alternativám op�t rozdíl v koncepci železni�ní dopravy železni�-
ních linek provozovaných pro obsluhu navazujících tratí ve sm�ru P�erov a Veselí nad Moravou. P�edchozí 
alternativy uvažovaly jednotnou provozní koncepci linek na trati Brno – P�erov, avšak rozdílnou v p�ípad� 
linek na trati Brno – Veselí nad Moravou. Technické �ešení varianty B1f je navrženo s cílem maximáln� 
využít stávající železni�ní koridory a kapacitn� je p�izp�sobit požadované dopravní nabídce železni�ní 
dopravy. Zapojení obou tratí do ŽUB je tak �ešeno v podob� jejich slou�ení do vícekolejných tra�ových 
úsek�. Toto technické �ešení ovliv�uje i provozní koncepci železni�ních linek provozovaných na uvede-
ných tratích a rovn�ž ovliv�uje i zp�sob dopravní obsluhy východní �ásti m�sta Brna železni�ní dopravou. 
V p�ípad� dálkových linek provozovaných na trati Brno – P�erov je navrženo totožné linkové vedení i inter-
valy linek jako u ostatních alternativ. Z d�vodu delší trasy a nižších tra�ových rychlostí je u nich dosahová-
no delších jízdních dob. Osobní vlaky Brno – Vyškov obsluhují zastávku Letišt� Brno-Tu�any, avšak oproti 
p�edchozím alternativám obsluhují tyto vlaky i novou zastávku v lokalit� �ernovické Terasy. V p�ípad� 
sp�šných vlak� provozovaných na trati od Veselí nad Moravou je rovn�ž z d�vodu jejich odlišného traso-
vání dosahováno delších jízdních dob a nov� je zajišt�na obsluha nové zastávky v lokalit� �ernovické 
Terasy železni�ními spoji této linky. Zbývající osobní vlaky provozované na trati od Veselí nad Moravou 
zajiš�ují obsluhu Šlapanic, Sla-
tiny, �ernovické Terasy a �er-
novic obdobn� jako 
v alternativách B1b a B1c. 
V p�ípad� p�edchozích alterna-
tiv byly v oblasti Komárova 
provozn� odd�leny ob� trat� 
od P�erova a od Veselí nad 
Moravou v podob� samostatné 
dvojkolejné trati ve sm�ru P�e-
rov a samostatné trati ve sm�-
ru Veselí nad Moravou 
v r�zném územním a kapacit-
ním provedení. Z dopravn� 
technologického hlediska tak 
p�edchozí uvedené alternativy 
umož�ují v�tší flexibilitu p�i 
tvorb� konkrétních grafikon� 
vlakové dopravy, než je tomu u 
alternativy B1f. Z hlediska do-
sahovaného linkového vedení 
a interval� jsou však všechny 
varianty srovnatelné a napl�u-
jící výhledovou p�epravní po-
ptávku po regionální i dálkové 
doprav� ve spojení Brna 
s Ostravskem, Olomouckem, 
Zlínskem a východními ob-
lastmi Jihomoravského kraje. 

Obrázek 84 - Schéma linkového vedení železni�ní dopravy ve variant� B1f 
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Obrázek 85 - Uspo�ádání železni�ního uzlu Brno ve variant� B1f 


