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Návrh potenciálního urbanistického rozvoje území v o blasti Trnitá – Heršpická  

Rozsah funk�ních ploch ur�ených pro dopravu, konkrétn� drážních ploch, je oproti dnešnímu rozsahu 
t�chto ploch v rámci stabilizovaných ploch zna�n� plošn� redukován. Tato varianta op�t, v analogii 
s platným ÚPmB, vytvá�í maximální možný p�edpoklad pro rekrea�ní plochy v rámci oblasti Trnitá v okolí 
�eky Svratky. Je zde zopakován motiv lineárního pásu zelen�. Oproti platné podob� ÚPmB, která 
p�edpokládá novou polohu nádraží a uvoln�ní drážních ploch v bezprost�ední blízkosti historického jádra 
pokra�ujícímu souvislému pásu zelen�, jsou však navrhované plochy ve Variant� B Petrov limitovány 
práv� umíst�ním drážních ploch, které pro n� v území zt�les�ují bariéru. Na atraktivní plochy zelen� poblíž 
�eky funk�n� navazují plochy pro bydlení (reziden�ní) v kombinaci s plochami komer�ními. Z hlediska 
možností rozvoje bydlení je shodn� s variantou Bez projektu využita kvalita prost�edí podél Nové m�stské 
t�ídy. V tomto p�ípad� se však uvažuje eliminovaný rozsah ploch zabraných drážním t�lesem, nicmén� i 
v ostatních rozvojových zónách se plochy kvalitního prost�edí pro bydlení vyskytují pom�rn� sporadicky 
z d�vodu hlukové zát�že z železni�ní dopravy. Pro tuto variantu se jeví jako ú�elná možnost zv�tšení 
ploch rozvojového potenciálu p�evedením m�stského okruhu do soub�hu s drážním nákladovým pr�ta-
hem, tzn. získání území, ve kterém lze vymezit v�tší plochy pro bydlení mimo hlukovou zát�ž. Vytvá�ená 
kvalitní prost�edí pro bydlení jsou vždy doprovázena vytvo�ením funk�ních ploch zelen� parkového typu a 
dopln�ním t�chto ploch o spojení pro p�ší a cyklisty. V p�ípad� varianty B je navrženo n�kolik alternativ 
jejího �ešení. Uvedený popis odpovídá v�tšin� alternativ �ešení varianty B, avšak rozdílný dopad na p�ed-
m�tné území bude mít realizace zapojení trati od Veselí nad Moravou ve variant� B1c, ve které je navrže-
na tra�ová spojka 
z oblasti dolního nádraží 
do hlavního nádraží. 
Tato spojka je vedena 
na estakád�, který dva-
krát k�íží �eku Svratku. 
Prakticky tato spojka 
p�í�n� p�lí dané území a 
výrazn� tak snižuje kva-
litu potenciálního rozvoje 
tohoto území. Pouze 
díl�í dopad na rozvoj 
tohoto území p�edstavu-
je alternativní �ešení 
hlavního nádraží s po-
lom�ry nástupiš� o mi-
nimální hodnot� 500 m. 
V tomto p�ípad� dochází 
k rozší�ení plochy hlav-
ního nádraží s nutnou 
demolicí budovy OD 
TESCO, kdy �ást plochy 
této budovy bude využi-
ta pro realizaci hlavního 
nádraží a �ást z�stane 
volná k dalšímu využití.  

 

�ešení VRT 

Navržené �ešení VRT zahrnuje návrh zaúst�ní VRT od Prahy, B�eclavi a Ostravy, v�etn� pot�ebných úprav 
hlavního nádraží a p�ípadn� jiných �ástí konven�ní infrastruktury. V p�ípad� zaúst�ní VRT od Prahy je 
navrženo vedení od východu soustavou tunel� pod centrem m�sta Brna. Toto �ešení vyžaduje výstavbu 
podzemní osobní stanice v oblasti Nových Sad�. Tato stanice je navržena jako �ty�kolejná, do níž se ze 
severního sm�ru tunelovými rozv�tveními zapojuje dvojkolejná tra� od Prahy. V jižním sm�ru jsou pak tu-
nelovými rozv�tveními a rampami navrženy výjezdy do sm�ru navazujících úsek� VRT. První výjezdy jsou 
navrženy v oblasti Komárova do infrastruktury vybudované pro provoz vlak� na trati Brno – P�erov. Sa-
motné napojení do vybudované infrastruktury si vyžádá jen mírné úpravy již vybudovaného kolejišt�. 
V p�ípad� této VRT od Ostravy je uvažováno s využitím již modernizované �ásti ŽUB, která se prokázala 
jako kapacitn� vyhovující. Konec trasy této VRT se územn� nachází mimo oblast technického �ešení ŽUB 
a její p�ípadná realizace bude nava-
zovat na ŽUB v oblasti Pon�tovic. 
Obdobn� jsou realizovány i výjezdy 
ve sm�ru Vranovice, které se napojují 
na novou trasu VRT a zárove� na již 
vybudované kolejišt� pro umožn�ní 
jízdy souprav na odstavné nádraží. 
Toto �ešení vyžaduje v p�edstihu rea-
lizaci most� a zemních úprav pro 
budoucí realizaci výjezd� z podzemní 
stanice a rovn�ž op�rné zdi pro bu-
doucí realizaci podzemní stanice. 
Realizace t�chto objekt� je nutná pro 
eliminaci výrazného omezení provozu 
b�hem realizace VRT a zna�né p�e-
stavby již vybudovaného kolejišt�. 

 

Obrázek 96 - Koncepce zapojení vysokorychlostních tratí do ŽUB ve variant� B 

Zdroj: Studie „Prov��ení územních 
dopad� variant p�estavby železni�-
ního uzlu Brno“, zpracovatel: UR-
BANISMUS, ARCHITEKTURA, DE-
SIGN – STUDIO, spol. s r.o.  

Obrázek 94 - Hypotéza rozvoje území Trnitá-Heršpická ve variant� B 

Obrázek 95 - Linkové vedení železni�ní dálkové dopravy na VRT 


