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Návrh technického �ešení m�stské dopravní infrastruktury  

Návrh technického �ešení dopravní infrastruktury vychází i v tomto p�ípad� principiáln� z varianty Bez pro-
jektu. I v tomto p�ípad� tak z�stává podstatná �ást m�stské dopravní infrastruktury totožná s variantou Bez 
projektu. Navrhované úpravy m�stské dopravní infrastruktury v této variant� souvisí jednak s p�ímými do-
pady nov� budované železni�ní infrastruktury a jednak se zajišt�ním dopravní obsluhy ovlivn�ných m�st-
ských lokalit. V prvním p�ípad� jsou navrženy p�eložky stávajících komunikací, nebo úpravy jejich výško-
vého a sm�rového vedení v místech k�ížení s železni�ní infrastrukturou. V druhém p�ípad� se zpravidla 
jedná o realizaci nové dopravní infrastruktury, která bude zajiš�ovat dopravní obsluhu v budoucnu urbani-
zovaného území Trnitá-Heršpická a dopravní obsluhu nov� budovaných železni�ních stanic a zastávek. 
V tomto ohledu je navržen rozvoj dopravní infrastruktury pozemních komunikací, tramvajových a trolejbu-
sových tratí a autobusových terminál� a zastávek. P�i návrhu této dopravní infrastruktury nebylo možné 
úpln� využít územní plán m�sta Brna, jelikož tato varianta s ním není v souladu. Proto bylo nutné navrh-
nout nové �ešení tam, kde územní plán nebylo možné použít. 

Ve variant� B je modernizován stávající pr�tah pro osobní dopravu v�etn� výrazné p�estavby hlavního 
nádraží, které je realizováno jižn�ji v posunuté poloze. P�i této modernizaci dojde rovn�ž ke zna�né reduk-
ci drážních ploch v území 
Trnitá- Heršpická. Tato 
redukce ploch spolu 
s lepší prostupností že-
lezni�ní infrastruktury 
umožní rozvoj území Trni-
tá-Heršpická. V tomto 
území jsou navrženy 
úpravy stávající infrastruk-
tury pozemních komuni-
kací a rovn�ž výstavba 
nových. Stávající silnice I. 
t�ídy v ulici Opušt�ná je 
p�eložena blíže k t�lesu 
nákladního pr�tahu a p�-
vodní ulice bude využita 
pro obsluhu nov� rozvíje-
ného území. Pro obsluhu 
tohoto území je navržena 
realizace dalších komuni-
kací, které se napojují na 
okolní dopravní sí� v ob-
lasti Heršpic a v lokalit� 
Štý�ice-Voda�ská. Reali-
zace nových komunikací 
umožní lepší propojení 
jednotlivých m�stských 
�ástí a rovn�ž zlepší na-
pojení této oblasti na nad-
�azenou páte�ní dálni�ní a 
silni�ní sí�. 

Zobrazené �ešení rozvoje infrastruktury p�edstavuje �ešení možné pro v�tšinu alternativ �ešení varianty B. 
Ur�ité úpravy však budou nutné v p�ípad� �ešení hlavního nádraží s polom�ry nástupiš� o minimální hod-
not� 500 m a p�i �ešení zapojení trati od Veselí 
nad Moravou, které vyžaduje realizaci nové 
tra�ové spojky k�ížící území Trnitá-Heršpická. 
V prvním uvedeném p�ípad� bude nutné upra-
vit �ešení p�ilehlých k�ižovatek v blízkosti hlav-
ního nádraží a v druhém p�ípad� bude nutné 
upravit výškové a sm�rové vedení infrastruktu-
ry dle konkrétního �ešení mostní estakády bu-
dované tra�ové spojky. Z hlediska rozvoje 
tramvajové infrastruktury  nedochází v tomto 
území k takovému rozvoji, které by vyžadovalo 
výstavbu nových tramvajových tratí. Z d�vodu 
výrazného zatížení stávajícího tramvajového 
uzlu v p�ednádraží je navržena realizace tram-
vajové trati v ulici Úzká, která je na obou kon-
cích zapojena do stávající sít� v ulici Plotní, 
respektive v oblasti zastávek na Nových Sa-
dech. Dále je navržena tramvajová tra� v ulici 
Zvona�ka a Masná, která rovn�ž umožní od-
leh�ení stávajícího p�estupního uzlu MHD 
v p�ednádraží a umožní lepší dopravní obslu-
hu území p�ilehlé k ulici Zvona�ka.  

Realizací nového kolejišt� hlavního nádraží budou zlepšeny prostorové a kapacitní podmínky a bude tak 
zlepšena pr�chodnost železni�ní infrastruktury, což umožní propojení trolejbusových tratí kon�ících do té 
doby na Mendlov� nám�stí a na 
hlavním nádraží. Tento potenciál je 
v návrhu varianty B využit a navr-
žena je realizace nové trolejbusové 
trati ulicí Úzkou p�es oblast Nových 
Sad� až po p�estupní uzel na Men-
dlov� nám�stí. V lokalit� Nových 
Sad� je rovn�ž vytvo�en prostor 
pro ukon�ení a obrat trolejbuso-
vých linek. Ve variant� B je rovn�ž 
budováno nové autobusové nádra-
ží jižn� od stávajícího hlavního 
nádraží u budovy skladišt� Malá 
Amerika. Na tomto míst� je vytvo-
�en prostor pro ukon�ení již uvede-
ných trolejbusových, ale i autobu-
sových linek. Toto autobusové ná-
draží je vhodn� napojeno na okolní 
sí� pozemních komunikací.  

Obrázek 86 - Schéma úprav pozemních komunikací ve variant� B 

Obrázek 87 - Schéma úprav tramvajové infrastruktury 
 ve variant� B 

Obrázek 88 - Schéma úprav trolejbusové infrastruktury ve variant� B 
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Návrh úprav systému ve �ejné dopravy a m �stské hromadné dopravy.  

Návrh úprav koncepce MHD vychází z �ešení ve variant� Bez projektu. P�ípadná realizace p�estavby  ŽUB 
ve variant� B ovlivní pouze ur�itou �ást území m�sta Brna, a tedy i systém MHD ovlivní jen z �ásti.  V této 
variant� nedochází k výrazným zm�nám uspo�ádání železni�ní infrastruktury v centrální �ásti Brna, pouze 
se m�ní konkrétní poloha hlavního nádraží, které však z�stává z hlediska uspo�ádání ŽUB ve stávající 
lokalit�. V širším okolí se však realizují nové železni�ní terminály a zastávky a zárove� se variant� realizují 
nová napojení tratí od P�erova a Veselí nad Moravou. Území Trnitá-Heršpická se rozvíjí díky redukci dráž-
ních ploch. Zejména za ú�elem zajišt�ní dopravní obsluhy tohoto území systémem MHD a jeho napojení 
na okolní dopravní sí�, byly navrženy zm�ny v systému MHD, které odpovídají konkrétním specifik�m �e-
šení varianty B. Ke zm�nám dochází u všech jednotlivých subsystém� MHD, tedy v tramvajové, trolejbu-
sové i autobusové doprav�. Zm�ny jsou navrženy tak, aby byly kvalitn� uspokojeny hlavní p�epravní vzta-
hy na území m�sta Brna a zárove� byla zajišt�na dobrá návaznost mezi železni�ní dopravou a systémem 
MHD.  

V tramvajové doprav � dochází pouze k jedné zm�n� v souvislosti s realizací tramvajového propojení 
ulicemi Úzká a Zvona�ka. V souvislosti s tímto dochází ke zm�n� trasy jedné tramvajové linky. Tato zm�na 
zajistí lepší dopravní obslužnost lokalit u ulice Úzká a Zvona�ka a zárove� díky tomu dojde ke snížení zatí-
žení p�estupního uzlu MHD v p�ednádraží. V trolejbusové doprav � dochází k p�esunu koncových bod� 
tras u hlavního nádraží. Nov� jsou linky od ulice K�enová vedeny ulicí Úzkou do lokality na Nových Sa-
dech. Díky umožn�ní realizace propojení trolejbusových tratí z Mendlova nám�stí k hlavnímu nádraží do-
chází k prodloužení trolejbusové linky p�es lokalitu na Nových Sadech až na Mendlovo nám�stí. 
V m�stské autobusové doprav � dochází ke zm�nám tras n�který linek, které jsou nov� ukon�eny na 
novém autobusovém nádraží v lokalit� na Nových Sadech. �ást úprav tras linek se týká i obsluhy �erno-
vické Terasy. V regionální autobusové doprav � dochází ke zm�nám v souvislosti ze zlepšenými para-
metry zapojení tratí od Brna, od Veselí nad Moravou a od Chrlic do ŽUB. Zejména navýšení kapacity že-
lezni�ního uzlu Brno umožní zvýšení po�tu spoj� ve špi�kové hodin� a bude tak možné redukovat autobu-
sové spoje náhradou za železni�ní spoje, nebo stávající autobusové spoje v �ásti trasy ukon�it a navázat 
je na železni�ní dopravu, 
která poskytuje vyšší spoleh-
livost a komfort a kratší jízdní 
doby na území m�sta Brna.  
Tyto zm�ny primárn� souvisí 
s pokra�ováním integrace 
ve�ejné hromadné dopravy 
v Jihomoravském kraji. Na 
území m�sta Brna pak do-
chází z d�vodu odlišeného 
�ešení infrastruktury pozem-
ních komunikací k díl�ím 
úpravám tras n�kterých regi-
onálních autobusových linek. 
Na p�iložených obrázcích 
jsou p�ehledn� znázorn�ny 
úpravy linkového vedení 
všech popsaných systém� 
ve�ejné hromadné dopravy 
oproti variant� Bez projektu.  

 

 

Obrázek 90 - Schéma úprav linkového vedení trolejbusové dopravy ve variant� B 

 

Obrázek 91 - Schéma úprav linkového vedení autobusové dopravy ve variant� B 

 
Obrázek 89 - Schéma úprav linkového vedení tramvajové dopravy ve variant� B 


