Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

Možnosti 6ešení hlavního nádraží

Koncepce 5ešení hlavního nádraží dle B300

Stávající pr7jezdné kolejišt4 hlavního nádraží je výrazn4 sm4rov4 zak5ivené do tvaru písmene „S“. Nástupišt4 u t4chto kolejí jsou pak v ur3itých svých 3ástech ve velmi malých polom4rech, které již sou3asné
technické normy nep5ipouští p5i realizaci nových nástupiš8. Stávající sm4rové 5ešení kolejišt4 hlavního
nádraží proto nelze použít a je nutné navrhnout zcela novou geometrii kolejišt4. Vzhledem k tomu, že je
zárove1 z d7vodu nízké kapacity nádraží nutné jeho další rozší5ení, vytvá5í se tak velký tlak na zábor mimodrážních pozemk7 ve velmi stísn4ném území zastav4ném okolní zástavbou. P5i návrhu technického
5ešení hlavního nádraží ve variant4 B bylo nutné respektovat nedotknutelnost památkov4 chrán4ných budov výpravní budovy, pošty a skladišt4 Malá Amerika na východní stran4 kolejišt4. Rozší5ení kolejišt4 proto bylo možné pouze západním a jižním sm4rem, kde se nachází 3ást volných nezastav4ných ploch,
ovšem i rozší5ení nádraží tímto sm4rem je ovlivn4no stávající zástavbou, konkrétn4 obchodním domem
TESCO. Možnosti návrhu vhodných sm4rových parametr7 hlavního nádraží tak byly výrazn4 ovlivn4ny
t4mito faktory. Snahou p5i návrhu konkrétního 5ešení bylo v první 5ad4 uspokojit výhledové p5epravní pot5eby cestujících zajišt4ním dostate3né kapacity infrastruktury a zajišt4ním dostate3ného komfortu a bezpe3nosti. V druhé 5ad4 pak bylo snahou minimalizovat zásahy do okolní zástavby. V tomto ohledu byly
omezujícími prvky p5i návrhu 5ešení budova obchodního domu TESCO. Návrh 5ešení hlavního nádraží byl
navržen ve dvou možnostech, kdy v prvním p5ípad4 byla kladena v4tší váha minimalizaci zásahu do okolní
zástavby a v druhém p5ípad4 byla naopak kladena v4tší váha maximalizaci úrovn4 komfortu a bezpe3nosti
cestujících. Jednotlivé možnosti 5ešení hlavního nádraží jsou dle použitého minimálního polom4ru nástupiš8 ozna3eny jako B300 v p5ípad4 první uvedené možnosti, a v p5ípad4 druhé uvedené možnosti jako
B500. Ob4 možnosti jsou graficky vykresleny na samostatných obrázcích v dolní 3ásti této strany.

V tomto 5ešení je kolejišt4 navrženo tak, aby se maximalizovalo využití stávajících drážních ploch, minimalizovaly zábory okolních ploch a eliminovaly se zásahy do budovy OD TESCO. P5i návrhu sm4rového 5ešení byly využity technickými normami minimáln4 p5ípustné polom4ry nástupiš8 o hodnot4 300 metr7. Celkov4 se v tomto 5ešení nachází pouze p5ibližn4 7 procent délek všech nástupištních hran v p5ímých úsecích a dalších 48 procent délek nástupištních hran pak v polom4ru v4tším než 500 metr7. Zbývajících 45
procent délek nástupištních hran se nachází v polom4ru menším než 500 metr7. Sm4rov4 je toto 5ešení
charakteristické výrazným tvarem „S“, podobným sou3asnému stavu. Z d7vodu nedotknutelnosti budovy
OD TESCO je nutné t5i nástupištní hrany realizovat kuse v polovi3ní délce. Územn4 tak nedochází
k nutnosti demolice budovy OD TESCO, ovšem sm4rové 5ešení kolejišt4 výrazn4 snižuje komfort a bezpe3nost cestujících p5i nástupu a výstupu z vlakových souprav.

Obrázek 92 - Schématické znázorn4ní k5ivosti nástupiš8 hlavního nádraží v 5ešení B300

Obrázek 93 - Schématické znázorn4ní k5ivosti nástupiš8 hlavního nádraží v 5ešení B500

Koncepce 5ešení hlavního nádraží dle B500
V tomto 5ešení je kolejišt4 navrženo tak, aby se maximalizovala úrove1 komfortu a bezpe3nosti cestujících
a p5im45en4 zasahovalo do okolních ploch a zástavby. V tomto p5ípad4 byla p5ípustná i demolice budovy
OD TESCO. P5i návrhu sm4rového 5ešení byl kladen d7raz na maximalizaci p5ímých délek nástupištních
hran a v p5ípad4 návrhu nástupiš8 v polom4ru uvažovat minimální hodnoty 500 metr7. Celkov4 v tomto
5ešení bylo dosaženo p5ímých nástupištních hran 43% z celkové délky všech nástupištních hran a u zbývajících 57% bylo dosaženo polom4ru v4tšího než 500 metr7. U žádné nástupištní hrany není v tomto 5ešení dosahováno hodnot menších než 500 metr7. Tvar kolejišt4 je celkov4 p5ím4jší a všechny nástupištní
hrany pr7b4žné od délce p5esahující 400 metr7. Toto 5ešení však vyžaduje demolici budovy OD TESCO.
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