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Technické parametry železni �ní infrastruktury 

Pro zajišt�ní bezpe�ného provozu železni�ní dopravy jsou uplat�ovány požadované technické parametry 
dopravní infrastruktury. Parametry infrastruktury železni�ního uzlu Brno jsou poplatné dob�, ve které 
byla dopravní infrastruktura budována. �ada parametr� infrastruktury již neodpovídá soudobým požadav-
k�m. Hlavní nedostatky se vyskytují zejména v oblasti hlavního nádraží, kde nejsou pln�ny zejména para-
metry délek, výšek a polom�r� nástupiš�. Zárove� zde není dosahována odpovídající úrove� prostorové 
pr�chodnosti a únosnosti 
infrastruktury. V neposlední 
�ad� není rovn�ž dosažena 
odpovídající úrove� zabez-
pe�ovacího za�ízení umož-
�ujícího zavedení systém� 
ETCS a GSM-R. Tém�� na 
žádných železni�ních sta-
nicích a zastávkách 
v železni�ním uzlu nejsou 
zajišt�ny vhodné podmínky 
pro pohyb osob se sníže-
nou schopností pohybu a 
orientace. Návrh technic-
kého �ešení ŽUB musí vy-
hovovat soudobým poža-

dovaným technickým para-
metr�m. 

Uspo �ádání a parametry hlavního nádraží – Stávající hlavní nádraží v Brn� neodpovídá svými technic-
kými parametry a uspo�ádáním soudobým požadavk�m na moderní železni�ní terminál. Hlavními nedo-
statky jsou nedostate�né výšky nástupištních hran, nedostate�né délky nástupiš� a nevyhovující polom�ry 
nástupiš�. Dále pak p�ístupy na nástupišt� neodpovídají požadavk�m na bezbariérový pohyb osob se sní-
ženou pohyblivostí a schopností orientace. V neposlední �ad� odbavovací prostory, podchody, p�edná-

dražní prostor a další prostory pro 
cestující jsou kapacitn� poddi-
menzované a jejich uspo�ádání je 
pro cestující nep�ehledné. Denní 
obrat cestujících na hlavním br-
n�nském nádraží v minulosti po-
stupn� rostl, naproti tomu prosto-
ry pro cestující z�stávaly praktic-
ky beze zm�ny. Do budoucna se 
spolu se zvyšující poptávkou ces-
tujících po železni�ní doprav� tyto 
problémy dále prohloubí. P�i ná-
vrhu technického �ešení ŽUB je 
nutné navrhnout dostate�n� kva-
litní uspo�ádání všech železni�-
ních terminál� s dosažením od-
povídajících parametr�. 

Technický stav infrastruktury  – Stá�í jednotlivých za�ízení železni�ní infrastruktury a jejich technický stav 
je na r�zné úrovni, p�esto lze obecn� ozna�it technický stav železni�ní infrastruktury ŽUB za nevyhovující. 
Podstatná �ást infrastruktury je stará desítky let, v n�kterých p�ípadech p�esahující i sto let bez výrazné 
rekonstrukce, �i modernizace od doby jejich realizace. Provozuschopnost infrastruktury je zajiš�ována pr�-
b�žnými údržbovými a opravnými pracemi. V minulých letech byly realizovány navíc významné opravné 
práce na mostech, nástupištích a 
železni�ním svršku. Za nejv�tší 
problémy lze jmenovat stá�í a 
technický stav most� a p�vodních 
viadukt�, železni�ního svršku a 
trak�ního vedení. Tento stav je 
p�í�inou poruch dopravní in-
frastruktury, což vyvolává omeze-
ní železni�ního provozu a vzniku 
zpožd�ní vlak�. Špatný technický 
stav infrastruktury je rovn�ž p�í�i-
nou zvýšené hlukové zát�že že-
lezni�ní dopravy na okolí. Tech-
nické �ešení ŽUB je nutné navr-
hovat tak, aby byl technický stav 
infrastruktury uveden do dobrého 
stavu. 

Požadavky na zajišt �ní nezbytných technických  parametr � železni�ní infrastruktury 

A Spln�ní požadavk � TSI a dalších technických p �edpis � –  Železni�ní uzel Brno se nachází na hlavní 
síti TEN-T, proto je jedním z hlavních požadavk� na �ešení projektu dosažení odpovídajících parametr� 
TSI dle p�íslušných na�ízení EU. Železni�ní infrastruktura musí rovn�ž plnit nezbytné parametry dle národ-
ní legislativy, zejména požadavky vyplývající ze stavebního a technického �ádu drah �i p�íslušných tech-
nických norem.  

A Zajišt �ní realizace železni �ních stanic a zastávek v odpovídajících technických parametrech a 
vhodném uspo �ádání -  �ešení projektu musí být navrženo tak, aby železni�ní stanice a zastávky byly 
pro cestující p�ehledné a odpovídaly soudobým požadavk�m na pln�ní technických parametr�. Odbavova-
cí prostory pro cestující musí být dostate�n� dimenzovány. Zárove� musí být p�ístupové cesty na nástupiš-
t� a celkové uspo�ádání železni�ních stanic a zastávek navrženo tak, aby pohyb cestujících v rámci želez-
ni�ního terminálu byl p�ehledný, kapacitní a bezbariérový. Nástupišt� pak musí být navržena 
v dostate�ných délkách  s odpovídající výškou nástupištní hrany nad TK. 

A Zajišt �ní technických podmínek pro realizaci navazujících in vestic na železni �ní síti.  Na navazují-
cích železni�ních tratích se uvažuje s výhledovou realizací projekt�, které p�edstavují modernizaci a rozší-
�ení infrastruktury �i realizaci infrastruktury zcela nové. V tomto ohledu musí být technické �ešení ŽUB na-
vrženo tak, aby bylo technicky a provozn� zkoordinováno s �ešením jednotlivých navazujících zám�r�. 
Jedná se zejména o �ešení zapojení modernizované trati Brno – P�erov a o �ešení zapojení vysokorych-
lostních tratí Praha – Brno a Brno – Vranovice.   

A Odstran �ní nevyhovujícího technického stavu  – �ešení projektu musí být navrženo tak, aby bylo 
dosaženo odpovídající technické úrovn� infrastruktury. Za�ízení, která jsou již na hranici své životnosti, 
musí být obnovena �i nahrazena. Dopravní infrastruktura musí zajistit provoz železni�ního uzlu 
v odpovídající kvalit�, spolehlivosti a bezpe�nosti po další desítky let.  Obrázek 49 - Odbavovací prostory na hlavním nádraží 

Obrázek 50 - Nástupišt� na hlavním nádraží 

Obrázek 48 - Koleje s nástupišti na hlavním nádraží 


