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6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby 
železničního uzlu s vlakotramvají 

Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně 
diskutované varianty novostaveb hlavního nádraží v přesunuté poloze nebo v centru, ale i vlastní varianta 
se zavedením vlakotramvají a tím umožněné zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Po krátkém 
projednání historického a politického vývoje jsou varianty přestavby železničního uzlu představené a z 
hlediska jejich nákladů a ostatních výhod a nedostatků zhodnocené. Tím jsou i dotčené projekty 
severojižního diametru a vysokorychlostních tratí, které nebyly u variant jízdního řádu a provozu 
zohledněny, protože jejich ukončení lze očekávat delší dobu po časovém horizontu práce. 
Přehled železničních tratí na území Brna je zobrazen na obrázku 125: 
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Železniční infrastruktura v Brně (přehled) 

Obrázek 125: Přehled železniční infrastruktury v Brně (současný stav). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně 
upravená371, další zdroj informace: Železniční Mapa České Republiky372 

6.1 Varianty hlavního nádraží v Brně včetně potřebných přestaveb 
železničního uzlu 

Přestavba hlavního nádraží v Brně je velmi sporným tématem. Již několik let se ze strany města i kraje a 
dotčených celostátních organizací pracuje na variantě novostavby hlavního nádraží v odsunuté poloze373, 
zhruba 700m jižně od jeho současné polohy, to znamená dále od centra. Odpůrci tohoto záměru, 
ekologické organizace, sdružené v občanské koalici „nádraží v centru374“ a dvě menší politické strany, se 
stali po komunálních volbách v říjnu 2006 členy městské koalice375 a prosadily, že byla zpracována 
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analýza, ve které byla srovnána jimi navržená varianta novostavby nádraží v centru s variantou 
s přesunem376. Přesto, že z této analýzy377 vyšla varianta s novostavbou v centru ve většině kriterií jako 
lepší, rozhodl se primátor a politické strany s drtivou většinou mandátů nakonec pro variantu 
s přesunem378, kvůli stále chybějícímu rozhodnutí Evropské komise o spolufinancování, není přesun 
hlavního nádraží nijak definitivní (o otázce spolufinancování různých variant přestavby železničního uzlu 
a hlavního nádraží viz 6.6). Různé varianty přestavby hlavního nádraží bezprostředně vyžadují různé 
přestavby celého železničního uzlu, kromě toho mají vliv na výhledové projekty severojižního diametru a 
napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě (viz 6.2). Společným prvkem obou variant je výstavba 
nového odstavného nádraží zhruba v oblasti stávající stanice Brno – Horní Heršpice, která byla zahájena 
již v říjnu 2007379. 

6.1.1 Současný stav 

Současně vedou na relaci Sever-Jih přes Brno dva železniční průtahy: 
1. Brno-Židenice – Brno-hlavní nádraží – Brno–Horní Heršpice (používán pro osobní dopravu) 
2. Brno-Židenice – bývalé nákladní nádraží Brno-Jih – Brno-Horní Heršpice (používán pro nákladní 

dopravu) 
Poloha nákladního průtahu jihovýchodně od osobního průtahu komplikuje zaústění tratí z toho směru, 
proto je trať 340 Brno – Blažovice – Kyjov/Výškov (severní spojení mezi Brnem a Křenovicemi) vedena 7 
km dlouhou zajížďkou před zaústěním do jižního zhlaví hlavního nádraží (tzv. „Komárovská spojka“). Oba 
dva železniční průtahy a různé spojky blokují značné plochy, které by mohly být velmi atraktivní pro 
urbanistický rozvoj poblíž centra, stávající osobní průtah je často považován za barieru uvnitř města. 
Samotné nádraží má 6 průjezdných a 6 kusých kolejí (včetně dvou, které byly až do června 2007380 
používány výhradně poštou a v současnosti jen pro odstavování souprav), leží v oblouku a je částečně 
historickou a pamatkově chráněnou381 budovou, není ale v uspokojivém stavu ve smyslu komfortu, 
bezbariérovosti, čistoty atd. a nemá dostatek odstavního a provozně-udržbového zázemí382. Na 
odstavných plochách, které jsou jižně od nádraží rozděleny na několik míst, chybí zejména možnost mytí 
vozů v zimních podmínkách, fekální kolej a prostory pro technickou údržbu vozidel a drobné opravy383.  
Problematické body v uspořádaní celého železničního uzlu jsou zejména384: 

 Jednokolejná, 7 km dlouhá Komárovská spojka 
 Zajížďka Brno–Královo Pole – Brno hl.n. přes Lesnou a Židenice 
 Neoptimální zaústění trati 300 (ze směru Chrlice), 340 (Komárovská spojka) a 240 (ze Střelic) do 

trati 250 ze směru Břeclav 
U samotného nádraží je kapacitně problematické zejména jižní zhlaví385: Je neobvykle dlouhé (1,5 km od 
vjezdových navěstidel k počátku nástupních hran) a současně platí v celém areálu kvůli zcela 
zastarálému zabezpečovacímu zařízení maximální rychlost 30 až 40 km/h, což znamená, že každý 
příjezd a odjezd, ale i přistavení a odtažení vlaků zablokuje na relativně dlouhou dobu velké části 
kolejiště. Ve srovnávací analýze je uvedena maximální hodnota 6 minut pro interval mezi postavením 
vlakové cesty a vjezdem vlaku.  
Kromě toho jsou všichny čtyři kusé koleje napojeny přes jednu jedinou vyhýbku, a proto nemohou být 
plnohodnotně využity. I přistavení a odtahy souprav probíhají přes tuto výhybku a potom dále po 
traťových kolejích až k relativně daleko umístěným odstavným plochám. Omezený rozsah a neoptimální 
úspořádaní kolejiště spolu s některými kolizními body386 v celém uzlu a zastaralé zabezpečovací 
zařízením387 brání žádoucímu zhuštění příměstské železniční dopravy.  
Velká výhoda současné polohy nádraží je naprosto ideální zapojení do městské dopravy: Současně jsou 
všechny tramvajové linky vedeny po části okruhu kolem historického jádra města, většina linek (8 z 13) 
jede přímo k hlavnímu nádraží. To znamená, že tangenciální jízdou kolem centra pokrývají tramvajové 
linky současně přepravní proudy mezi centrem a periferií města, mezi protilehlými částmi města a mezi 
hlavním nádražím a všemi částmi města kromě samotného centra, které je dosažitelné pěšky. 

6.1.2 Novostavba hlavního nádraží v odsunuté poloze 

Pří výstavbě nového hlavního nádraží v odsunuté poloze má být zrušen stávající osobní průtah, nové 
hlavní nádraží včetně odstavného nádraží, provozně-udržovacích zařízení bude zřízeno na dnešním 
nákladním průtahu na místě bývalého nákladního nádraží (viz obrázky 126 a 127). Zaústění tratí svazků 
Sever, Jihovýchod, Jihozápad a Severozápad ve smyslu této práci je podobný jako dnes, při zaústění 
severní tratě Brno – Křenovice odpadá zajížďka přes Komárov (přímá jízda do severního zhlaví nového 
hlavního nádraží), naopak je stavebně náročné zaústění jižní tratě Brno – Křenovice, přes části opuštěné 
Komárovské spojky a dva nové oblouky také do severního zhlaví nového hlavního nádraží.388 Náklady na 
přestavbu železničního uzlu Brno s hlavním nádražím v odsunuté poloze včetně potřebné městské 
infrastruktury jsou odhadovány na 25,2 mld. Kč v cenové úrovni roku 2005389.  
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V rámci přesunu hlavního nádraží mají být upraveny i některé zastávky v Brně, čímž má být zlepšeno 
zapojení do města i návaznost na MHD (podle Generelu dopravy390 jde o „dílčí kompenzace odsunuté 
polohy nového nádraží“): 

 Stanice Brno – Horní Heršpice bude (aspoň ve smyslu zastavování vlaků) zrušena, neboť leží 
mimo zdroje nebo cíle dopravy a není napojena na MHD 

 Nově zřízena bude zastávka Brno – Vídeňská na křižovaní tratí 240/244 ze směru Střelice 
s tramvajovou linkou 2. 

 Stávající zastávka Černovice bude zrušena, nová stanice Černovice bude umístěna na mostě 
přes ulice Olomouckou jako nejlepší poloha pro přestupy na MHD a regionální autobusy 

 Stanice Brno – Židenice bude posunuta podél tratě, aby nástupiště dosáhla na ulici Bubeníčkovu, 
kde bude nový podchod pro přestup na MHD. 

 Nástupiště zastávky Brno – Slatina budou přesunuty podél tratě až pod (budoucí) nadjezd ulice 
Tuřanka, pro zlepšení návaznosti na MHD 

 
Každopádně bude napojení do městské dopravy horší, než dosud: Dnes mohou tramvajové linky jezdit 
z městské části A přes hlavní nádraží a centrum do městské části B. Po přesunu nádraží mohou 
zpravidla jezdit z městské části A přes centrum do městské části B nebo přes centrum k hlavnímu 
nádraží nebo přes hlavní nádraží do městské části B.  
Řešení obsluhy odsunutého hlavního nádraží tramvají jako pátéřního systém brněnské MHD je navržena 
čtyřmi linkami, rozdělujícími se na dvě tratě. Dvě z těchto čtyř linek budou mít zastávku v bezprostřední 
blízkosti nádraží, ostatní dvě však jen o 130m dále391. Nový proud cestujících z nádraží v nové poloze do 
centra znamená, že dopravní podnik města Brna bude muset nabídnout o 11% vyšší provozní výkon 
(vztahuje se na celkový provozní výkon ve vozokm tramvají v Brně)392. 
 
Nevýhoda špatného napojení nového hlavního nádraží může být částečně kompenzována výstavbou 
Severojižního kolejového diametru (viz 6.2), aktuálním záměrema je ale zapojení jen dvou tratí do 
severojižního diametru, pro ostatní tratě znamená přesun hlavního nádraží i po výstavbě severojižního 
diametru značně delší a komplikovanější jízdu do centra. Investičně náročná spojka tratí z Chrlic (jižní 
spojení mezi Brnem a Křenovicemi) do nového hlavního nádraží (je třeba bourat některé domy393) bude 
po zprovoznění diametru zbytečná a je pro tento případ v Generelu dopravy394 doporučena ke zrušení.  
 
 

                                                      
a stav plánování před komunálními volbami 2006, to znamená varianta severojižního diametru, která byla 
preferována při plánování přesunutého hlavního nádraží 
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Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě přesunu hlavního nádraží 

Obrázek 126: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě 
s přesunem hlavního nádraží. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice 2002; ostatní 
zdroje informací: Generel dopravy395, komplexní studie přestavby železničního uzlu Brno396, www.brno.cz397, 
srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno398 
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Obrázek 127: Návrh hlavního nádraží a urbanistické kompozice nové městské čtvrti ve variantě přesunu hlavního 
nádraží. Zdroj: www.zeleznicni-uzel-brno.cz399 

 

6.1.3 Novostavba hlavního nádraží na stávajícím osobním průtahu 

Ve snaze odvrátit přesun hlavního nádraží pracovala občanská koalice „nádraží v centru“ zřejmě na 
alternativních návrhách. Nejdřív byl ke konci roku 2004 zveřejněn návrh uspořádání tratí v celém uzlu 
Brno400. Na podkladě tohoto, pozdějí o něco upraveného schématu byl těsně před komunálními volbami 
v říjnu 2006 prezentován podrobný návrh železničního uzlu Brna včetně hlavního nádraží a 
urbanistického návrhu pro novou městskou čtvrť401 (viz obrázky 128 až 131). Tato varianta, která spočívá 
převážně s novým nádražím na stávajícím železničním tělese bezprostředně jižně od současné budovy, 
byla již v první polovině roku 2007402, to znamená již s přiznivci zachování současné polohy nádraží 
na radnici, zase mírně přepracována: Byly opraveny některé položky odhadu stavebních nákladů403,404 a 
hlavně časová etapizace. Výsledkem je trochu nepřehledné třídění stavebních částí dle času realizace405: 

 
 „Fáze I“: Odstavné nádraží včetně drobnější přeložky nákladového průtahu 

 
 „Fáze II“: Modernizace železničních průtahů (osobního a nákladového) včetně 

nového samotného hlavního nádraží: 
 

 Modernizace železničních úseků mimo hlavního nádraží (dosážení 
městskému okolí příměřeného stavu koridorové tratě) 

 Rozsáhlá přestavba kolejiště a nástupišť hlavního nádraží (cílový stav: 
osm průjezdných kolejí) 

 Nová nádražní hala a skleněné zastřešení kolejiště 
 Celkem čtyři nové podchody skrz hlavní nádraží a trať jižně od nádraží 
 Dvě podzemní nástupiště (čtyři koleje), zatím pro regionální dopravu 
 Nové autobusové nádraží 
 Nová podzemní parkoviště 
 

o Souhrn „Fáze I a II“: Modernizované průtahy a nové hlavní nádraží včetně postačujícího 
provozně-udržovacího zázemí 

 



6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají  

 252

 „Fáze III“: ca. 7 km dlouhá dvoukolejná přeložka tratě Brno – Ponětovice (-
Křenovice dolní) přes nové zastávky Komárov a Brno-Letiště, nahradí zajížďku 
přes (jednokolejnou) Komárovskou spojkou přes Černovice 

 
 Souhrn „Časová skupina A“: Železniční uzel Brno je kapacitně dostatečný, stále však vedou dvě 

železniční tratě přes centrální části města 
 
o „Výhled“: další rozvoj ŽUB: 
 

 Přeložka nákladového průtahu na trasu Popovice u Rajhradu – (nové spojení) - 
Chrlice – (zdvoukolejnění stávajícího úseku trati 300 – nová spojka – 
zdvoukolejnění stávající komárovské spojky) – Brno-Židenice 

 Současné spojení Modřice – Chrlice pro osobní dopravu ve směru Sokolnice – 
Křenovice horní 

 Severojižní diametr (viz 6.2) v trase odstavné nádraží – Brno-Řečkovice 
 

 Souhrn „Časové skupiny A + B“: Odstraněn nákladový průtah v centrální části města, řešena 
zajížďka Hlavní nádraží – Lesná – Královo Pole 

 
o „Výhled“: Vysokorychlostní tratě (viz 6.2.2) 

 
 - konec plánovacího horizontu -  

 
Co se týče konkrétní doby realizace, je uvedené období 2008-2012 pro fázi I a 2012-2017 pro fázi II, kdy 
mají být realizovány ostatní etapy není uvedeno406. Náklady pro fáze I a II jsou odhadovány na 17,7 mld. 
Kč (tata částka byla stoupenci této varianty nejčastěji srovnávána s náklady varianty s přesunem407), 
včetně fáze III (byla zohledněna při srovnání ve srovnávací analýze) činí celkové investiční náklady 23,9 
mld. Kč. Obě čísla jsou v cenové úrovni 2006.408 
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Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě novostavby hlavního nádraží v centru 

Obrázek 128: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě 
s novostavbou hlavního nádraží v centru. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice 
2002; ostatní zdroje informací: Dokumentace varianty „nádraží v centru“ 409,410. Pro přehlednost obrázku nejsou 
uvedeny záměry modernizace a zdvoukolejnění traťových úseků, ani nebylo rozlišeno několik pozdějších etap. Mimo 
výřezu mapy města jsou traťe zobrázeny jen schematicky, nejsou uvedeny stanice.  
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Obrázek 129: Návrh hlavního nádraží a urbanistické kompozice nové městské čtvrti ve variantě novostavby v centru. 
Zdroj: prezentace varianty občanské koalice "nádraží v centru"411. 

 

Obrázek 130: Jednotlivé části stanice Brno hl.n. ve variantě novostavby v centru. Zdroj: prezentace varianty občanské 
koalice "nádraží v centru"412. 
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6.1.4 Varianta zjednodušené přestavby hlavního nádraží s vlakotramvají 

6.1.4.1 Předmluva 

V rámci této disertační práce přírozeně není možné zpracovávat novou variantu přestavby železničního 
uzlu Brno až na úroveň stavební dokumentace, jak tomu je v případě varianty novostavby v odsunuté 
poloze a do menší míry i ve variantě novostavby nádraží v centru. Časový, tematický i rozsahový rámec 
této práce nedovoluje podrobnější výpočty nákladů, ani potvrzení nebo vyvrácení proveditelnosti. Jedná 
se pouze o návrh varianty a předběžné posouzení, zda je taková varianta dostatečně reálná (včetně 
hrubého odhadu jejích nákladů), že má smysl s ní dále uvažovat a případně podrobněji ověřovat její 
efektivnost a proveditelnost.  
 
Přitom bylo zohledněno: 

 
 Potřebný počet a délka nástupišť dle návrhu jízdního řádu 
 Místní podmínky pro přestavby do míry podrobnosti ortofotomapy (rozlišení 50cm) a ohledání na 

místě 
 Možné urbanistické řešení 

 
Nebylo zohledněno: 

 
 Přesné geodetické poměry (polohy stavebních objektů, zejména výšky) 
 Geologické poměry 
 Jakákoliv podzemní infrastruktura 

 
Obrázek 131: Plán rozvoje města jižním směrem ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru. Zdroj: prezentace 
varianty občanské koalice "nádraží v centru"413. 
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 Přesné časové polohy vlaků EC (předmět mezinárodní dohody) a nákladních vlaků 
 Uspořádaní kolejišť a výhybek na zhlavích nádraží 
 Výkonnost zabezpečovacího zařízení 
 Ceny a rozměry potřebných a nepotřebných pozemků 

6.1.4.2 Možné uplatnění vlakotramvají v Brně 

Zatím neexistuje žádný ucelený koncept pro zavedení vlakotramvají v Brně. Generel dopravy v jedné 
větě píše o „perspektivě rozvoje subsystému regionální tramvaje“414, komplexní studie ŽUB věnuje ve 
velmi nezávazném stylu vlakotramvajím celkem dvě strany415, vedení vlakotramvají po Lidické třídě bylo 
uvažováno jako varianta severojižního tramvajového diametru416 a propojení severojižního diametru 
s linkami regionální tramvaje je nastíněno v dokumentech města Brna o tramvajové variantě 
severojižního diametru (více o projektu severojižního diametru viz 6.2.1).417 
Hlavní úlohou, v rámci této práce uvažovaného systému vlakotramvají v Brně je převzetí zatížení 
z nastupních hran hlavního nádraží, k docílení dostatečné kapacity hlavního nádraží a celého uzlu i 
levnější rekonstrukci stávajícího hlavního nádraží, či méně náročnou novostavbou, než je navrhována 
koalicí „nádraží v centru“, včetně vedení nákladního průtahu paralelně s osobním. V tomto případě bude 
hlavní přínos vlakotramvají úspora části investičních nákladů na novostavbu či rekonstrukci hlavního 
nádraží. 
Dále má vlakotramvaj splnit aspoň část následujících požadavků: 
 

 Ušetřit čas a přestupy i při jízdě do jiných částí města než centrum 
 Rovnoměrněji zatížit tramvajové a jiné linky MHD 
 Být kompatibilní s pozdější výstavbou mimoúrovňového diametru (nemají se stát zbytečnými 

přechodné úseky či jiné investice) 
 Nezkomplikovat a neprodloužit cesty s přestupem na hlavním nádraží (na dálkovou dopravu 

nebo na jiné regionální vlaky) 
 
Autorem bylo uvažována i varianta s vlakotramvají pro případ přesunu hlavního nádraží – vlakotramvaj by 
měla tím pádem zmírnit nevýhodu přesunuté polohy a ušetřit náročné zaústění trati 300 ze směru Chrlice 
do severního zhlaví hlavního nádraží. Zatímco výsledky pro varianty jízdního řádu a provozu na 
jednotlivých svazcích bez vlakotramvají platí v podstatě stejně pro obě varianty hlavního nádraží, byly by 
v případě variant s vlakotramvají a přesunem potřebné zcela nové varianty vedení vlakotramvajových 
linek a zcela jiné hodnocení nákladů, které by nebylo proveditelné v rámci této práce ani z časového 
hlediska, ani z hlediska potřebných dat. Přitom by kompenzační úspory měly větší význam v městské 
hromadné dopravě, kde by byly v tomto případě ještě mnohem hypotetičtější a nespolehlivější, neboť by 
bylo potřebné i navrhnout nové schéma tramvajových linek. 

6.1.4.3 Vedení vlakotramvají uvnitř města  

Mezi možné přínosy vlakotramvají patří, že rovnoměrněji zatíží linky 
městské hromadné dopravy, protože zesílí dopravu na centrálních 
úsecích a přestupující cestující se rozdělí na více uzlů, než jen hlavní 
nádraží. Tento přínos lze kvantifikovat tím, že mohou být vynechány 
některé tramvajové spoje na delší lince, než je městský úsek, projížděný 
vlakotramvají (viz obrázek 24), i když tyto spoje nemusí být skutečně 
nahrazeny vlakotramvají – zavedení vlakotramvají může být použito za 
účel zmenšení přetížení tramvají. K docílení nejlepší bilance těchto 
přínosů a nákladů na nákup dvousystémových tram-train-vozidel byla 
vybrána podvarianta vlakotramvaje, která dojíždí až do konečné 
zastávky na protilehlém okraji centra města, ale ne na samý okraj města. 
Kvůli překrývání více linek na okruhu kolem historického jádra města 
však nejedou nejzatíženejší tramvaje jen po tomto okruhu, ale i na 
přílehlých úsecích radiálních linek, zejména až na Konečného náměstí, 
Mendlovo náměstí a na Lidické třídě (viz obrázek 132). Proto bylo 
autorem rozhodnuto počítat s následujícím vedením linek vlakotramvají 
(viz obrázek 133): 

 ze svazků Sever (Židenice) a Severozápad (Královo Pole – 
Kartouzská) až na Mendlovo náměstí,  

 ze svazku Severovýchod (přes Černovice) až na Konečného 
náměstí.  

 Vlakotramvaje ze svazku Jihovýchod, částečně i Severovýchod 

 
Obrázek 132: Zatížení 
tramvajových tratí v centru Brna v 
roce 2000. Zdroj: www.brno.cz418 
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s přechodovým úsekem u hlavního nádraží je také možné vést na Konečného náměstí, to však 
neumožňuje nahradit tramvajové spoje, neboť reálný počet tramvajových spojů k náhradě už je 
vyčerpán vlakotramvají ze svazku Severovýchod (přes Černovice). Kromě toho neobslouží tyto 
linky vlakotramvají úsek Hlavní nádraží - Černovice. Proto je předpokládána ještě třetí konečná 
stanice vlakotramvají, a sice Zemědělská. V případě, že všechny linky vlakotramvají budou 
realizovány, jsou jednotlivé linky z těchto svazků vedeny následovně: 

o Osobní vlakotramvaj ze směru Veselí n.M. a vlakotramvaj z Vyškova (dohromady 
čtvrthodinový takt) jedou přes Šilingrovo náměstí na Konečného náměstí a tím nahrazují 
tramvaje linky 13. 

o Spěšná vlakotramvaj ze směru Veselí a posílová vlakotramvaj jedou téže trasou, ale 
nenahrazují žádné tramvaje, protože reálný počet tramvají linky 13 k náhradě už je 
vyčerpán a osobní vlakotramvaje jedou těsně za spěšnými. Bez větších vlivů na náklady 
mohou být tyto spoje vedeny i na Zemědělskou. 

o Vlakotramvaj z Holubic (půlhodinový takt) jede z hlavního nádraží přes Moravské 
náměstí na Konečného náměstí. 

o Vlakotramvaj ze Šakvic (půlhodinový takt nebo čtvrthodinový takt menších souprav) jede 
z hlavního nádraží přes Moravské námestí na Zemědělskou, a jeden spoj z Holubic na 
Konečného náměstí plus jeden ze Šakvic na Zemědělskou, společně nahradí jeden spoj 
tramvajové linky 11/3 z Komína do Lesné. 

 
Takové vedení linek je výhodné pro cestující i pro rovnoměrnější zatížení vozidel ale také proto, že 
Mendlovo náměstí je přestupní stanice na 9 autobusových a trolejbusových linek, vedením do Konečného 
náměstí jsou dostupné nejen přestupní zastávky Česká (4 trolejbusové linky) a Konečného náměstí (1 
trolejbusová linka), ale i jako významný cíl cestujících z regionu - některé univerzitní budovy a koleje, dále 
některé soudní a administrativní budovy. Podobná je situace i v případě vedení na Zemědělskou: jedna 
trolejbusová a tři autobusové linky, fakultní dětská nemocnice a Mendlova univerzita. 
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Obrázek 133: Návržené vedení linek vlakotramvají uvnitř města bez průjezdu z jednoho na druhý svazek tratí. Mapový 
podklad: Mapa ČR online419, barevně upravena 

 
Ohledáním na místě i měřením na ortofotomapě bylo zjistěno, že na těchto tratích nepředstavuje 70m 
dlouhá, dvojitá souprava vlakotramvají překážku pro ostatní tramvajovou a silniční dopravu, že všechny 
potřebné, ale dnes pravidelně nepoužívané výhybky existují a že je dost místa pro potřebná nástupiště i 
odstavné koleje. Na každé konečné stanici byly navrženy dvě odstavné koleje, na Mendlově náměstí a na 
Zemědělské o délce 70m (jedna dvojitá souprava), na Konečného náměstí o délce 140m, protože jedna 
z linek, které tam končí, je provozována hybridními soupravami, takže není možné, aby soupravy z jedné 
linky pokračovaly na druhou. Podrobnější popis kritických bodů pro provoz s dlouhými soupravami 
vlakotramvají a jejich řešení viz příloha F. 
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Přesměrování části zatížení nástupních hran hlavního nádraží na tramvajové zastávky před hlavním 
nádražím přináší samozřejmě větší zatížení těchto zastávek: Se započítáním dvojité soupravy 
vlakotramvaje jako dvě tramvaje a odečtení nahrazeného tramvajového spoje (jako jedné tramvaje) se 
zvýší celkové zatížení obou zastávek ve špičce o 28 spojů za hodinu, z toho 14 na straně centra a 14 na 
straně nádraží. Oproti dnešnímu stavu420 to znamená zkrácení průměrného intervalu na straně centra z 
jedné minuty a 49 vteřin na jednou minutu a 17 vteřin, na straně nádraží z dvou minut na jednu minutu a 
26 vteřin, to znamená o cca. 30%. Pro ověřování proveditelnosti tak krátkých intervalů bylo autorem 
pozorováno dění na tramvajových zastávkách před hlavním nádraží v ranní špičce (7-7.30, kde je 
nejhustější tramvajová doprava) ve čtvrtek, 17.5.2007. Situace byla nasledující: 

 
 V průměru bylo cca. 1,5 koleje zcela volné, občas byly všechny obsazeny, někdy jednou, někdy i 

dvěmi soupravami. Občas byly volné i dvě nebo tři, jednou dokonce všechny čtyři koleje. 
 Odbavovací doby (od zastavení do rozjezdu) byli pří velkém zatížení cestujícími v rozpěti 30-50 

vteřin. 
 Jen málo (cca. každých 3-5 minut) došlo k tomu, že tramvaj musela zastavit před obsazenou 

zastávkou, častěji že se tramvaje příbližovaly pomalou jízdou k ještě obsazené zastávce. 
Čekáním nebo pomalou jízdou strávené časy byly v rozmezí 10-30 vteřin. 

 
Co se týče celkové odbavovací kapacity zastávek nelze očekávat přetížení z důvodu zavedení 
vlakotramvají: Pozorovaný podíl času, kdy jsou koleje volné, je větší, než relativní narůst tramvajové 
dopravy kvůli zavedení vlakotramvají. Pozorovaná průměrná odbavovací doba činí cca. 60% intervalů, 
příčemž jsou dlouhé soupravy vlakotramvají počítány jako dvě tramvaje, a tramvaje mohou být na 
zastávce pro dvě soupravy odbavovány dvě současně. Zatímco v průměru je odbavovací kapacity dost, 
může z důvodu nerovnoměrné najíždění tramvají dojít k občasným čekáním tramvají nebo vlakotramvají 
před obsazenou zastávkou, neočekává se však , že by se tvořily trvalé fronty nebo zácpy tramvají. 
Podobně krátké intervaly (1:22 minut ve špičce) jsou s využitím zastávek pro dvě soupravy dlouholetá 
praxe i na vídeňských tramvajových zastávkách421 Schottentor (dolní patro), Schwarzspanierstrasse a 
Sensengasse resp. Spitalgasse/Währingerstraße, kde dochází k překrývání linek 37,38,40,41 a 42, které 
jsou vedeny vysokopodlažními vozidly422. 
Ke zmenšení zatížení a hrozby tramvajových kongescí může přispět i postupné zvýšení podílu 
nízkopodlažních tramvají (rychlější výstup a nástup cestujících), přičemž moderní soupravy vlakotramvají 
jsou také nízkopodlážní. Pomůže i zmenšení počtu vystupujících a nastupujících u hlavního nádraží díky 
tomu, že vlakotramvaje jedou přímo do a ze skutečného cíle jízdy nebo cestující přestupují na jiné uzlové 
zastávce. Konečně by bylo možné vést tramvajovou linku 4 v obou směrech přes Moravské náměstí. 
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6.1.4.4 Varianty uspořádání kolejí a vedení linek 

Vývoj kolejové infrastruktury v Brně v případě zjednodušené přestavby hlavního 
nádraži 

Obrázek 134: stávající a plánovaná kolejová infrastruktura v centrální a jihovýchodní části Brna ve variantě 
zjednodušené přestavby hlavního nádraží. Mapový podklad: SHOCart spol. s.r.o.: plán města Brna 1:15 000, Vizovice 
2002.  

 
Všechny varianty zjednodušené přestavby hlavního nádraží s vlakotramvají počítají s tím, že kvůli snížení 
zatížení nástupních hran díky vlakotramvajím bude možné vést nákladní vlaky přes hlavní nádraží. Tím je 
možné zrušit stávající nákladní průtah (viz obrázek 134) i bez výstavby nových objízdných tratí, jak jsou 
navrženy ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru. Komárovská spojka by byla podle varianty 
provozu na svazku Severovýchod také zbytečná, mohla by plnit záložní funkci, nebo být také zrušena, 
čímž by bylo uvolněno ještě větší území pro urbanistický rozvoj města. 
Společné pro všechny níže uvedené varianty je také zrušení stávajících čtyř kusých kolejí, které jsou 
příliš daleko od hlavní budovy a ostatních kolejí nádraží, místo nich budou dvě poštovní koleje u prvního 
nástupiště použity jako kusé koleje pro osobní dopravu protože v současnosti (po přesunu hlavního 
poštovního uzlu na ulici Opavskou v květnu 2007) nejsou poštovní koleje v Brně hl.n. využité423. 
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Chráněná budova pošty424, známého architekta Bohuslava Fuchse, bude zachráněna, mohla by však 
částečně plnit jiné funkce (služby cestujícím, obchody atd.).  
Kromě toho budou ve všech variantách přistaveny dvě kusé koleje mezi současné čtvrté nástupiště a 
obchodní dům „Tesco“. V místě současných kusých kolejí budou vedeny dvě koleje přechodové tratě 
vlakotramvají, jinak je tato plocha nepotřebná a může být použita pro optimalizaci uspořádání kolejí a 
vyhýbek na jižním zhlaví.  
Stávající kapacitní problémy jižního zhlaví hlavního nádraží (viz 6.1.1) by byly v případě zavedení 
vlakotramvají a provedení zjednodušené přestavby hlavního nádraží řešeny následovně: 

 Zrušení stávajících kusých kolejí umožní zkrácení délky jižního zhlaví (ve smyslu vzdálenosti od 
vjezdových návěstidel k místu zastavení vlaků) 

 Také tím odpadá problém, že čtyři nastupní hrany jsou napojeny jednou výhybkou. 
 Modernizace zabezpečovacího zařízení umožňuje zvýšení rychlosti při jízdě a posunu a tím 

zkrácení dob obsazení kolejových úseků. 
 Zavedením vlakotramvají je jižní zhlaví odlehčeno od vlaků z trati 340 (ze směru Slavkov – Veselí 

nad Moravou). I osobní vlaky budou z Vyškova vedeny jako vlakotramvaj přes Černovice a ulici 
Křenovou, vzhledem k vlakotramvajovým spojům z Holubic přes Chrlice je počet vlaků, 
projíždějících jižní zhlaví, ale stejný jako v případě vlaků Brno – Chrlice – Holubice – Vyškov. 

 Přemostění jižního zhlaví aspoň jednokolejným, tramvajovým mostem zmenší komplikace 
provozu přejížděním protisměrných kolejí v případě vlaků ze směru Holubice, případně i Šakvice. 

 I když vlakotramvaje ze směru Šakvice a Holubice stále projíždí jižní zhlaví, odpadají jízdy na 
odstavné nádraží, neboť vlakotramvaje mají úvrať na konečných stanicích ve městě a jsou 
případně odstaveny v tramvajových depech. 

 Nezávisle na poloze a podobě hlavního nádraží lze obecně zjednodušení očekávat kvůli tomu, že 
obnova vozidlového parku podle mezinárodních trendů bude jistě spočívat i v náhradě klasických 
souprav elektrickými nebo motorovými jednotkami nebo obousměrnými soupravami. Tím odpadá 
nutnost objíždění souprav při obratu. 
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6.1.4.4.1 Varianta se šesti průjezdnými kolejemi včetně dvou oddělených nákladových koleji 

                  
Obrázek 135: schematické zobrazení uspořádání kolejí a nástupišť na současném hlavním nádraží (vlevo) a ve variantě 
zjednodušené přestavby se dvěmi oddělenými nákladovými kolejemi. Modré: koleje osobní železniční dopravy, 
oranžové: koleje nákladního průjezdu, červené: poštovní koleje, zelené: koleje pro vlakotramvaj.  

 
V této variantě (viz obrázek 135 vpravo) jsou druhá a pátá průjezdná kolej (od budovy) odděleny od 
nástupišť a sousedních kolejí protihlukovou stěnou a vyhrazené pro nákladní vlakya. Tím je řešen i 
problém relativně úzkých nástupišť, neboť celá šířka druhého a třetího peronu slouží jen jedné koleji. 
Dvojité rozdělení kolejiště nákladovými kolejemi s protihlukovými stěnami je sice na první pohled podivné, 
má však následující výhodu: úprostřed nádraží jsou dvě koleje pro osobní dopravu bezprostředně vedle 
sebe, neoddělené nástupišti. Tyto koleje jsou určeny pro rychlíky, možná i spěšné vlaky, projíždějící Brno 
na relaci Břeclav – Tišnov: Aspoň rychlíky mají být vzájemně propojené, pro zaručení bezpřestupního 
spojení Břeclav – Tišnov (-Havlíčkův Brod – Praha), skupinový rychlík z jihovýchodu má však větší 
potřebnou kapacitu (aspoň pro regionální cestující) a je částečně sestaven z motorových vozů 
z vedlejších tratí do Čejče, Hustopečí a Židlochovic. Aby bylo umožněno, že část těchto skupinových 
rychlíků pokračuje na Severozápad, a část je během zhruba čtyř minut přepojena na vlak v protisměrub je 
potřebné, aby tyto koleje byly vedle sebe a vzájemně propojené výhybkami (o časových polohách 
příjezdů a odjezdů vlaků na hlavní nádraží viz obrázky 120 a 121). Kromě rychlíků a spěšných vlaků, 
které používají tyto dvě koleje na několik minut kolem celé a poloviny hodiny, mohou tam zastavovat i 
jinak v této práci nezohledněné mezinárodní vlaky EC na relaci Břeclav – Česká Třebová. Pro tyto vlaky 
jsou nejvýhodnější časové polohy z hlediska návrhu regionální dopravy na tratích 250 a 260 tak, že jedou 
                                                      
a Mohlo by být užitečné používat konstrukce protihlukové zdi, kterou lze například v případě stavebních 
prácí na jiných kolejích snadno demontovat, aby bylo možno používat vyjímečně tyto koleje i pro osobní 
dopravu. 
b Propojení těchto rychlíků komplikuje ještě odpojování a odstavování časti vozů z důvodu přízpůsobení 
přepravní kapacity. 
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ve směru sever několik minut před křížováním rychlíků nebo spěšných vlaků (například v xx.24 nebo 
xx.54) a ve směru na jih několik minut poté (například v xx.36 nebo xx.06), tím nejsou žádné kolize s 
vlakotramvajemi ani mezi Šakvicemi a Brnem (vlakotramvaj odjede z Šakvic po rychlíku nebo spěšném 
vlaku), ani mezi Brnem a Blanskem (vlakotramvaj ve směru Blansko odjede z Brna zhruba současně, 
jako rychlík a spěšný vlak ve směru Tišnov). 
Jedna z ostatních dvou průjezdných kolejí je použita pro rychlíky a spěšné vlaky ze směru Česká 
Třebová/Letovice/Blansko, čímž je v případě propojení na vlaky ze směru Náměšť nad Oslavou/Zastávka 
u Brna nalezeno místo pro polovinu vlaků z Jihozápadu. V případě, že vlaky nejsou propojeny, bude 
nutné severní polovinu nástupiště používat pro vlaky ze směru sever a jižní polovinu pro vlaky ze směru 
jihozápad. 
Čtvrtá průjezdná kolej zůstane volná pro případ výluky jedné z ostatních kolejí. 
Kusé koleje na straně obchodního domu „Tesco“ budou použity pro skupinové rychlíky Brno – 
Přerov/Olomouc, a pro dvouhodinové rychlíky Brno – Jihlava, reálná délka těchto nástupišť (až 200m) by 
stačila dle použité soupravy pro 575 až 700 (sedících) cestujících, je očekáváno celkem 275 regionálních 
cestujících v rychlicích ve směru severovýchod a 300 ve směru jihozápad.  
Včetně dálkových cestujících mají současné rychlíky jak do Jihlavy, tak i do Olomouce a Přerova (vlastní 
dvouhodinové vlaky místo hodinového skupinového vlaku) zpravidla celkem 5-8 vozů, jen občas více (až 
13). Normálně by proto stačila délka kusé koleje, v ojedinělých případech by bylo nutno použít zatím 
volnou čtvrtou průjezdnou kolej, nebo odstavit soupravu mezi příjezdem a odjezdem na přednádraží a 
použít jednu ze středních průjezdných kolejí, které jsou mezi průjezdem rychlíku Břeclav – Havlíčkův 
Brod a odjezdem resp. příjezdem z/do Olomouce a Přerova zhruba 20 minut volné. 
Z hlediska obsazení koleje je jedno, zda jsou rychlíky Brno – Jihlava a Brno – Přerov/Olomouc vzájemně 
propojené, či ne: v případě propojení přes Brno, tak musí každá druhá souprava ze směru 
Přerov/Olomouc v Brně čekat více než hodinu, neboť rychlíky do Jihlavy jedou jen dvouhodinově; když 
není propojení, mají soupravy rychlíků do Jihlavy dobu obratu delší než hodinu. 
Vlaky ze směru Ivančice/Moravský Krumlov/Hrušovany nad Jevišovkou mají nejvíce 300 cestujících, díky 
tomu stačí současné poštovní koleje u prvního nástupiště, druhá z těchto západních kusých kolejí 
zůstane podle této varianty také volná, buď také jako záloha pro výluky nebo pro další nárůst frekvence 
vlaků. 
Kromě očekávaných potřebných délek vlaků příměstské a regionální dopravy a současných délek vlaků 
dálkové dopravy je ale třeba zohlednit i požadavek mezinárodní dohody AGC, že nová i rekonstruovaná 
nástupiště stanic s mezinárodní dopravou mají mít délku aspoň 400m425. Taková délka je díky 
prodloužením nástupišť až na viadukt přes ulice Křenovou již realizována u prvního nástupiště hned před 
budovou, ve variantě se zjednodušenou přestavbou to lze realizovat i na nejvýchodnější nástupišti u 
průjezdné koleje, a sice také prodloužením nástupiště až na uvedený viadukt. 
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6.1.4.4.2 Varianta se šesti průjezdnými kolejemi včetně nákladového průtahu ve středu 

            
Obrázek 136: schematické zobrazení uspořádání kolejí a nástupišť variantě zjednodušené přestavby s nákladním 
průtahem uprostřed (vlevo) nebo se sedmi průjezdnými kolejemi (vpravo). Modré: koleje osobní železniční dopravy, 
oranžové: koleje železničního průjezdu, červené: poštovní koleje, zelené: koleje pro vlakotramvaj.  

 
Stavebně méně náročné (jen dvě místo čtyř protihlukových zdí) a možná přehlednější by byla varianta 
s nákladním průtahem v podobě dvou koleji vedle sebe uprostřed kolejiště (viz obrázek 136 vlevo). I tím 
by došlo k rozšířením nástupišť, protože nástupiště, které současně slouží pro dvě koleje, mají 
v budoucnu kolej jen na jedné straně, na druhé protihlukovou zeď. Nevýhodou je však, že je ještě 
komplikovanější propojení rychlíků, případně i spěšných vlaků na relaci Břeclav – Havličkův Brod: Buď 
nebude možně jejich dělení a posilování v Brně (čímž se asi znemožní značné úspory díky přízpůsobení 
kapacit souprav zejména na Jihovýchodě, resp. nastanou značné doplňkové náklady kvůli zbytečně velké 
kapacitě na Severozápadě), nebo bude nezbytné přejíždění protisměrné koleje nákladního průtahu, aby 
se uskutečnil posun mezi křížujícími se vlaky mezi prvním a druhým nástupištěm. 

6.1.4.4.3 Varianta se sedmi průjezdnými kolejemi včetně dvou oddělených nákladových kolejí 

Bylo by možné se vzdát rozšíření nástupišť, a využít fakt, že kolej nákladního průtahu nepotřebuje 
nástupiště, pro zvýšení počtu průjezdných koleji: na jedné straně druhého nebo třetího nastupiště je 
vedena kolej nákladního průtahu, proto stačí polovina tohoto nástupiště. Druhá polovina bude zrušena a 
zřízena další průjezdná kolej, výsledkem čehož budou mezi dvěma nástupišti tři koleje, střední která bude 
sloužit jako druhá kolej nákladního průtahu(viz obrázek 136 vpravo). Podle výše uvedených úvah by sice 
byl dostatek kolejí, reálnější problém však může být jejich nedostatečná délka. Kromě toho by mohla 
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taková varianta umožnit vynechání jedné z dvou nových kusých kolejí, nebo že současné poštovní koleje 
nebudou použity pro osobní dopravu. Dále by s další kolejí nebylo potřebné zavádění vlakotramvají na 
všech svazcích, nejpravděpodobnější jsou problémy se zavedením vlakotramvají na svazku tratí 
Jihovýchod, kde vlakotramvaj může být problematická v případě zvýšení traťové rychlosti na 200 km/h: 
V případě, že se místo vlakotramvaje zrealizuje varianta jízdního řádu s integrací rychlíků, může být 
dodatečná kolej použita pro osobní vlaky Šakvice – Brno a zpět, v případě varianty s přímými linkami 
odpadá komplikovaná manipulace v Brně hl.n. (setkání a současně dělení a posilování rychlíků), pro 
obrat vlaků Židlochovice – Brno a zpět stačí ještě volná, v současnosti poštovní kolej, a dodatečná kolej 
je použita pro vlaky Břeclav/Hustopeče – Brno. I ve všech těchto úvahách se počítá s jednou průjezdnou 
kolejí, která zůstane stále volná pro případ výluky jedné ze staničních kolejí. 

6.1.4.4.4 Možné vedení vlaků až do Židenic nebo Horních Heršpic místo obratu na hlavním 
nádraží 

Výše uvedené úvahy o obsazení nástupních hran hlavního nádraží jsou ještě pesimistické z toho 
hlediska, že se počítá na všech svazcích se stáním celé úvraťové doby na hlavním nádraží. Pokud však 
vlaky s větší úvraťovou dobou, které nejsou s jinými vlaky propojeny na průjezd skrz Brno, po krátkém 
zastavení pokračují na odstavné nádraží, může být proveditelná varianta se zjednodušenou přestavbou 
hlavního nádraží i v případě, že vlakotramvaj bude realizována na ještě méně svazcích. Přitom 
vlakotramvaj musí být realizována na jediném svazku: Severovýchod (trať číslo 340), protože 
jednokolejná komárovská spojka nedovoluje vedení těchto spojů na hlavní nádraží.  
Podle výše uvedených úvah se zavedením vlakotramvají na všech svazcích jsou všechny průjezdné 
koleje (kromě zastavení vlaků EC) obsazeny jen kolem celé a poloviny hodiny (průjezd vlaků R a Sp na 
relaci Jihovýchod – Severozápad cca. 4-6 minut, obrat vlaků R nebo Sp ze směru sever cca. 12 minut). 
Mezitím jsou koleje dostatečný čas volné, například pro průjezdy osobních vlaků z a do směru Tišnov (dle 
variant v minutách 07/23/37/53 nebo 09/21/39/51, časové polohy odjezdů a příjezdů ve variantách bez 
vlakotramvají viz obrázky 116 až 119), nebo ve variantě bez integrace rychlíků pro doplňkové osobní 
vlaky z a do Blanska (časové polohy cca. 13/17/43/47). Použití průjezdných nástupních hran i pro osobní 
vlaky ze směrů Letovice/Boskovice by částečně vyžadovalo, že několik minut předtím přijíždějící rychlík 
nebo spěšný vlak by byl po krátkém zastavení odstaven jižně od nástupiště, nebo že by jižní část 
nástupiště byla použita pro obrat rychlíku/spěšného vlaku s delší dobou obratu (12 až 72 minut), a 
severní polovina pro úvrať osobního vlaku ze stejného směru s kratší dobou obratu (4 až 6 minut). 
Stávající délky nástupišť 240-270m pro takové stání dvou vlaků dostačují, podle předpokládaného 
zatížení činí potřebná délka obou vlaků dohromady nejvíce 230m. 
V případě varianty s přímými linkami na svazku Jihovýchod (místo varianty s vlakotramvají) by bylo 
možné kolej, která je kolem celé a poloviny hodiny použita pro vlaky ze směru sever, využít i pro vlaky z a 
do Hustopečí a Břeclavi, příjíždějící a odjíždějící v 15. a 45. minutě. Pro úvrať vlaků do a ze Židlochovic v 
celou a polovinu hodiny (příjezd v 01/31, odjezd ve 29/59, to znamená skoro půl hodiny v Brně) může být 
použita jedna z kusých kolejí, nebo stále volná druhá v současnosti poštovní, nebo i jedna z dalších 
třech, které jsou pro svazek Jihozápad potřebné pouze kolem 15. a 45. minuty. 
Takové vedení vlaků přes hlavní nádraží na nejbližší možnost odstavení by sice byla dražší, než obrat na 
hlavním nádraží, dodatkové náklady jsou však omezené tím, že nejsou dotčeny soupravy s krátkým 
obratem, nebo s propojením vlaků, tím se nezvětší počet potřebných vozidel a strojvedoucích, avšak jen 
čistě variabilní náklady za dopravní cestu, trakční energii a opotřebení vozidel. Pro cestující by mohla být 
taková varianta užitečná, jestliže vlaky na cestě k odstavení ještě obslouží jednu zastávku s vazbou na 
MHD.  
Oproti stávajícím plánům přestavby železničního uzlu by to znamenalo, že odstavné kapacity mohou být 
částečně žádoucí i na severní straně města (nejlogictější v Židenicích nebo Maloměřicích), a že by mohlo 
mít smysl v oblasti budoucího odstavného nádraží, v místě současné, a vzhledem ke své poloze 
nevyhovující, stanice Brno Horní Heršpice zřídit novou zastávku s vazbou na linky MHD. Vzhledem 
k tomu, že už začala výstavba odstavného nádraží, ale není jasné, zda jsou takové změny ještě možné. 

6.1.4.5 Počet vlaků a nástupišť ve variantách novostavby v centru a zjednodušené přestavby 
s vlakotramvají 

V analýze variant přestavby železničního uzlu jsou citovány různé údaje o současných a výhledových 
počtech vlaků426, které lze shrnout na následující reálné celkové počty vlaků (suma denních odjezdů a 
příjezdů): 
 

 V roce 2007: 397 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 509 (tranzitní počítané dvakrát) včetně 
29 mezinárodních vlaků (zpravidla tranzitní) a zhruba 110 rychlíků (zpravidla končící/začínající 
v Brně). 
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 Dlouhodobý výhled: 736 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 966 (tranzitní počítané dvakrát) 
včetně zhruba 170 rychlíků a 60 vlaků vyšší kvality. 

 
Ve srovnávaných variantách provozu jsou počty vlaků (včetně stejného počtu vlaků vyšší kvality) 
podobné uvedenému dlouhodobému výhledu: 
 

 Ve variantách s přímými linkami maximálně 704 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 894 
(tranzitní počítané dvakrát), což je 101% resp. 93% počtů vlaků v dlouhodobém výhledu dle 
analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno 

 Ve variantách se skupinovými vlaky maximálně 762 (tranzitní vlaky počítané jedenkrát) resp. 930 
(tranzitní počítané dvakrát), což je 104% resp. 96% počtu vlaků v dlouhodobém výhledu dle 
analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno 

 
Ve variantách s vlakotramvají je počet denních vlaků, přijíždějících a odjíždějících na/z hlavního nádraží, 
značně nižší a sice podle stejného výpočtu: 
 

 V případě zavedení vlakotramvají na všech svazcích (kromě svazku Jihozápad) 393 resp. 534 a 
tím v řádu současného zatížení hlavního nádraží. 

 V případě zavedení vlakotramvají na všech svazcích kromě Jihozápad a Jihovýchod 482 resp. 
624. 

 V případě zavedení vlakotramvají jen na svazku Severovýchod 600 resp. 714. 
 
Srovnání poměru počtu vlaků k počtům nástupišť v současném stavu a jízdním řádu, v novostavbě 
hlavního nádraží v centru a konvenčních variantách provozu a zjednodušené přestavbě a variantách se 
zavedením vlakotramvají vypadá následovně: 
 

Denní počet vlaků na jednu kolej 

Varianta 

tranzitní vlaky počítané 
jedenkrát 

kusá kolej = 0,5 koleje 

tranzitní vlaky počítané 
dvakrát 

kusé koleje počítané 
plnohodnotně 

současný stava 50 51 

dlouhodobý výhled dle analýzy ŽUBb 74 81 

varianty s přímými linkami 74 75 

varianty se skupinovými vlaky 76 78 
varianty s vlakotramvají na všech svazcích 
(kromě Jihozápad)c 66 67 
varianty s vlakotramvají na všech svazcích 
kromě Jihozápad a Jihovýchod 81 78 
varianty s vlakotramvají jen na svazku 
severovýchod 100 89 

Tabulka 27: poměry počtu vlaků a nástupišť v různých variantách provozu a přestavby železničního uzlu Brno. Zdroje: 
Analýza variant přestavby železničního uzlu Brno427, vlastní výpočty. 

 
Jak je vidět v tabulce 27 je průměrné zatížení nástupních hran v případě zavedení vlakotramvají na všech 
svazcích tratí zcela podobné, jako v dlouhodobém výhledu dle srovnávací analýzy variant přestavby 
železničního uzlu Brno a v porovnávaných variantách bez vlakotramvají. I když vlakotramvaj není 
                                                      
a Bez zohlednění poštovních kolejí a omezené použitelnosti kusých kolej kvůli napojení přes jednu 
vyhýbku 
b Počty vlaků ve variantách bez vlakotramvají se vztahují na počet kolejí ve variantě novostavby v centru. 
c Počty vlaků ve variantách s vlakotramvají se vztahují na počet kolejí ve variantě zjednodušené 
přestavby, a sice se šesti průjezdnými kolejemi, z toho dvě nákladové, které nebyly započítány jako 
nebyly počítány nákladní vlaky. 
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proveditelná na svazku Jihovýhod zůstává počet denních příjezdů a odjezdů na kolej v podobném 
rozmezí, zejména ve výpočtu vpravo, kde se tranzitní vlaky počítají dvakrát a kusé koleje plnohodnotně. 
Jen v případě, že by vlakotramvaj byla realizována pouze na svazku Severovýchod, bylo by průměrné 
zatížení značně větší (o čtvrtinu až třetinu).  
Obecně je třeba říci, že ve všech variantách je výsledkem značné zvýšení průměrného zatížení 
nástupních hran (zhruba o polovinu), lze ale očekávat, že to je kapacitně zvládnutelné díky následujícím 
změnách: 
 

 Náhrada klasických souprav obousměrnými nebo ucelenými jednotkami, čímž odpadá 
manipulace s ručními spřáhly a objíždění souprav v Brně hl.n. 

 Modernizace zabezpečovacích zařízení a optimalizace uspořádání kolejí, výhybek, návěstidel 
atd. 

 
Přepočítáno na provozní dobu 20 hodin je na průměrné koleji v současnosti každých 24 minut jeden 
odjezd nebo příjezd, ve variantách novostavby v centru nebo zjednodušené přestavby se zavedením 
vlakotramvají na všech nebo téměř všech svazcích tratí každých 15 až 18 minut. Přitom nelze očekávat 
příliš rozdílné hodnoty mezi špičkou a sedlem: Aspoň ve srovnávaných variantách, které byly orientovány 
jak na celkový provozní výkon, tak i na navržené intervaly podle Generelu dopravy, jsou jenom ojedinělé 
případy přizpůsobení intervalů na příměstských linkách. 

6.1.4.6 Urbanistický návrh 

Jedním z hlavních motivů pro projekt přesunu hlavního nádraží je odstranění bariéry na jihovýchodním 
okraji centra města, ale i blízkost k historickému jádru a souvislost s urbanizací přílehlých ploch na jižní 
straně železničního průtahu, dělají z projektu přestavby železničního uzlu i důležité urbanistické téma, 
které není oddělitelné od čistě provozně-inženýrského projektu nádraží a železničního uzlu. Proto je třeba 
najít i vhodné urbanistické řešení, i když to je tematicky relativně vzdáleno od ostatních předmětů této 
práce a má jen mírný vliv na investiční a provozní náklady. 
V případě zjednodušené přestavby hlavního nádraží podle výše uvedených úvah vyplývá nejnáročnější 
urbanistická úloha ve vedení nákladních vlaků přes hlavní nádraží podél historického jádra města. 
Nákladní železniční doprava je – celkem odůvodněně – vnímána jako hlučná, špinavá a neestetická, a 
tím na první pohled určitě nepatří do hezkého prostředí historistického centra velkého města. Problém 
hluku a nehezkého vzhledu nákladních vlaků lze sice řešit protihlukovými stěnami, jak to je 
předpokládano i uvnitř nádraží pro rozdělení kolejí nákladového průtahu od kolejí osobní dopravy. 
Protihlukové zdi o výšce až 6 metrů však samotné představují estetický problém a opticky zvětší 
bariérový účinek železničního průtahu.  
Možné řešení navázující na urbanistický návrh varianty přestavby železničního uzlu Brno s přesunem 
hlavního nádraží428, kde se počítalo s „dokončením“ nebo „zdokonalením“ polokruhu sadů na stávajícím 
železničním tělese: Celé kolejiště hlavního nádraží, částečně i návazné traťové úseky je možně „obalit“ 
lehkou konstrukcí ze železných sítí, případně i textilních prvků. Celá konstrukce, pod kterou se schová 
kolejiště, bude obrostlá popínavými rostlinami, na střeše částečně i stromky, rostoucími z nádob, 
integrovaných do střešní konstrukce. Na takovém zeleném zastřešení mohou být vedeny i pěší lávky, 
čímž získá ještě více charakter pokračování sadu.  
Na zmíněné zelené a částěčně průchozí zastřešení podél nádražní osy navazuje nová příčná osa 
k překonání nádraží jako bariéry na cestě z historického centra do nové městské části jihovýchodně od 
hlavního nádraží. Bariérový účinek hlavního nádraží se týká zejména pěší a cyklistické dopravy, případně 
i veřejné z hlediska nových linek MHD do nové městské čtvrti. Pro automobilovou dopravu nepředstavuje 
hlavní nádraží žádnou bariéru, protože historické jádro města, které by bylo dosažitelné dalším 
průjezdem mezi ulicemi Koliště a Úzká je stejně převážně pěší zóna a kapacitně nemůže být významným 
cílem automobilové dopravy. Je proto navržen most přes jižní zhlaví hlavního nádraží, který plní 
následující funkce: 
 

 Další spojení jednotlivých nástupišť vzájemně 
 Pěší, možná i cyklistické spojení nové městské čtvrti jihovýchodně od nádraží s nádražím a 

s historickým centrem po chodníku z Bašt do Kapucínských sadů, na Šilingrovo náměstí, Petrov 
a Zelný trh. 

 Tramvajové spojení, přičemž tramvajové koleje odbočují ze západních nástupišť tramvajové 
zastávky před hlavním nádražím do ulice Bašty, odkud je přemostěna ulice nádražní a kolejiště 
hlavního nádraží s tramvajovou zastávkou nad železničními nástupišti. 

 
Autobusové nádraží je proveditelné v podobné poloze jako v případě novostavby nádraží v centru, 
případně jsou použity i plochy podél železničního tělesa jižně od ulici Úzká. Odlišné od varianty 
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novostavby v centru je autobusové nádraží v přízemí dvoupodlažního parkovacího domu, parkovistě v 
patře by nahradilo podzemní parkoviště ve variantě novostavby v centru. Jinak než ve variantě 
novostavby hlavního nádraží v centru se nepočítá s novou velkou nádražní halou na městské straně 
(místo toho zůstane v provozu stávající budova), myslitelné jsou však další osobní pokladny a přiměřené 
plochy pro různé služby cestujícím na jihovýchodně straně nádraží, například pod novými kusými 
nástupišti. Takový druhý vestibul by sloužil nejen obyvatelům a zaměstnancům nové městské čtvrti 
jihovýchodně od nádraží, ale umožnil by i odbavení cestujících na krátké, přímé cestě z autobusového 
nádraží či z parkoviště k vlakům. Spolu s možným využitím částečně nepotřebných ploch hlavní pošty 
(činnost hlavního poštovního uzlu byla přemístěna do nové budovy na ulici Opavská), s novým 
přemostěním kolejiště a se snížením počtu přestupujících na hlavním nádraží díky vlakotramvajím lze 
očekávat dostatečné ulehčení současného vestibulu a podchodů. 
Odlišné od varianty novostavby v centru nejsou pro přestavbu nádraží nutné žádné železniční stavby na 
západní straně tělesa jižního zhlaví. Východiska pro další rozvoj těchto ploch je uvolnění určité plochy 
zrušením stávajících čtyř kusých kolejí (zato však zřízení dvou přechodových kolejí pro vlakotramvaj), 
stávající železniční zařízení, některé hodnotné, ale nechráněné objekty jako výtopna, ale i chráněná 
budova „Malá Amerika“429. Mezi Renneskou a plochami, které slouží k provozním účelům železnice nebo 
aspoň historicky patří k nádraží, je převážně starší, neobytná zástavba menší hustoty. V případě 
zjednodušené přestavby nádraží by bylo nutno nejdřív rozhodnout, do jaké míry mají být současné drážní 
plochy a částečně uvolněný areál kusých nástupišť použity pro učely železničního provozu. Výhodou je 
blízkost k nádraží, například krátkodobé odstavení souprav v této oblasti by přineslo další ulehčení jižního 
zhlaví nádraží a traťových kolejí až k odstavnému nádraží. Jinak se samozřejmě jedná o potenciální 
stavební pozemky v centru města s odpovídající cenou, je ale možné, že například úzké pásmo mezi 
kolejíštěm po zrušení kusých kolejí a chráněným objektem „Malá Amerika“ nelze příliš užitečně využít. 
Jak ve variantě přesunu hlavního nádraží, tak i ve variantě novostavby430 v centru se počítá s velkým 
bulvárem431,432 („ulice Středoevropská“) přes novou městskou čtvrť, který míří na Petrov. Zatímco se 
dosud počítá s tím, že tento bulvár bude končit buď před stávajícím železničním tělesem (varianta 
s přesunem nádraží) nebo bude veden podjezdem až na ulici nádražní pod Petrovem (novostavba 
v centru) mohl by být bulvár ve variantě zjednodušené přestavby hlavního nádraží veden jako nájezd a 
přemostění hlavního nádraží až na městské hradby, přímo na úroveň Kapucínských sadů. Co se týče 
polohy přemostění a prostorové kompozice nové městské čtvrti, jsou možné dvě podvarianty: 
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6.1.4.6.1 Jeden Bulvár pro všechny druhy dopravy 

Obrázek 137: Urbanistický návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží v podvariantě s jedním bulvárem pro 
všechny druhy dopravy. Mapové podklady: www.mapy.cz433, prezentace varianty občanské koalice „nádraží v 
centru“434, ze které  pochází většina nákresů nové městské čtvrti. Legenda viz Obrázek 138, návrh na větším území viz 
Obrázek 131. 

 
Tato varianta (obrázek 137) se orientuje co nejvíc na návrh pro novostavbu nádraží v centru. Nájezd na 
přemostění začíná za poslední křižovatkou vzhledem z jihu před velkým kruhovým objezdem, jinak byl 
jižně od ulic Úzká a Uhelná bez úprav převzat návrh pro novostavbu nádraží v centru.  
Výhoda této varianty je, že změny v územním plánu jsou minimální, nevýhodou je poměrný dlouhý 
tramvajový most a větší vzdálenost mezi konci nástupišť a mostem. 
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6.1.4.6.2 Bulvár a pěší zóna 

 

 
Obrázek 138: Urbanistický návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží v podvariantě s bulvárem a pěší zónou. 
Mapové podklady: www.mapy.cz435, prezentace varianty občanské koalice „nádraží v centru“ 436 
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V této variantě (obrázek 138) vede osa z Petrova přes přemostění hlavního nádraží na křižovatku 
Trnitá/Opuštěná/Zvonařka a může být vedena dále až k ulici Plotní za současným nákladním železničním 
průtahem. Vzhledem k tomu, že v prostoru mezi Vaňkovkou a administrativní budovou Opuštěná 2a není 
možné realizovat široký bulvár ani prakticky zaústit další ulici do této křižovatky, je v této ose návržena 
pěší zóna, která je částečně i pojížděna tramvají. Automobilová doprava je vedena částečně po stávající 
ulici Trnitá, většinou však po nové široké ulici o něco západněji, která podobně jako bulvár varianty 
s přesunem hlavního nádraží také míří na Petrov, ale končí na kruhovém objezdu před železničním 
tělesem. 
Výhodou této varianty je, že přemostění je užitečnější pro cestující, kteří mají kratší vzdálenosti v případě 
cest přes most do nové nebo staré části města. Kromě toho vznikne nedaleko od nákupního střediska 
Vaňkovka nová pěší zóna, která je atraktivně propojena s historickým centrem města, i situace 
s pohledem na Petrov je pro procházející po celé šířce pěší zóny zajímavější, než pro automobilisty a 
řídiče tramvaje uprostřed bulváru. Nevýhodou je větší změna v územním plánu a potřeba zbourat zcela 
novou budovu katastrálního úřadu za křižovatkou Uhelná/Úzká. 
Na obrázku 139 jsou vidět osy uvažovaných bulvárů a pohledy ze současného stavu. 
 
V obou variantách představuje přemostění co do podélného profilu přímé spojení z počátku nájezdu přes 
trolejového vedení nejvýchodnější (budoucní) koleje na vyhlídku pod petrovem na úrovni Kapucínských 
sadů. Výška trolejového vedení byla odhadnuta na cca. 6,5 metru nad kolejí a výška koleje podle 
průjezdné vyšky podjezdu ulici Úzká (4,2 m, viz obrázek 139, snímek 8) na 5,5 metru, čímž činí výška 
trolejového vedení nad okolní půdou zhruba 12 metrů. S předpokládaným dopustným sklonem 75 promile 
(Jedna z nejnovějších tramvajových tratích Prahy, Hlubočepy – Barrandov má sklon 70 promille437, 
tramvajový vůz Inekon Trio je například uzpůsoben na sklony až do 80 promile438) pro tramvajovou trať 
musí být nájezd dlouhý cca. 180m , čímž začíná na stejném místě nebo o něco východněji, než přímka 
z městských hradeb (úroveň Kapucínských sadů) přes krajní trolejové vedení. Nájezd a přemostění 
mohou proto v profilu představovat přímku nebo mohou být blíže k Petrovu o něco strmější. Při 
navrženém sklonu a délce rampy je zaručena i průjezdná výška aspoň 4 metry v místě, kde most vede 
přes kruhový objezd. Začátek ulici Bašty, do které má tramvaj odbočit, je o něco strmější, než začátek 
Masarykovy ulice (viz obrázek 139, snímek 10), by bylo možno postavit tuto rampu delší a tím méně 
strmou. 
 

                                                      
a Má být zachráněna i ve variantách novostavby v centru a přesunu hlavního nádraží. Jinak je ve všech 
variantách rozvojová oblast převážně nezastavěná, zmizet musí stávající ústřední autobusové nádraží 
Brno-Zvonařka (ve variantě s přesunem hlavního nádraží jen výhledově) a některé menší budovy, které 
jsou ve špatném technickém stavu. 



6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají  

 272



6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají  

 273

Obrázek 139: Současná podoba oblasti jihovýchodně od hlavního nádraží. Oranžové čerchované čáry označují možné 
osy bulvárů a pohledu na Petrov, tučná čárkovaná linka ohraničuje zhruba začátek nájezdu k přemostění nádraží. 
Modré symboly kamer označují perspektivy snímků. Mapové podklady: www.mapy.cz, prezentace varianty občanské 
koalice „nádraží v centru“ 439, jinak vlastní snímky z července 2007. 
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6.2 Výhledové projekty kolejové infrastruktury v souvislosti 
s přestavbou hlavního nádraží 

6.2.1 Severojižní kolejový či tramvajový diametr 

Druhý velký projekt města Brna a Jihomoravského kraje v kolejové osobní dopravě vedle přestavby 
železničního uzlu a hlavního nádraží je tzv. „severojižní diametr“: Mimoúrovňová, oproti konvenční 
tramvaji rychlejší, kapacitnější a spolehlivejší trať z jihu Brna (někde v sektoru Modřice až Chrlice) přes 
hlavní nádraží a centrum a dále mírným obloukem přes technickou univerzitu k nádraží v Králově Poli 
nebo v Řečkovicích. Projekt severojižního diametru se liší od přestavby železničního uzlu a hlavního 
nádraží v Brně hlavně v časovém horizontu: Severojižní diametr je například v Generelu dopravy uveden 
jako „uvažovaný“ a dosud v územním plánu města Brna není stabilizován440. Každopádně bude 
severojižní diametr hotový značně později, než nové hlavní nádraží441, rozdíl činí podle etapizaci 
v Generelu dopravy442 asi 10 let, možná se ale financování pozdrží443 Výstavba daleko za časovým 
horizontem práce je i důvod, proč nejsou žádné varianty jizdního řadu i železničního provozu se 
severojižním diametrem. Přesto je třeba zohlednít projekt severojižního diametru, proto že různé varianty 
přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží do určité míry předurčují nebo umožňují odlišné varianty 
toho diametru, i s odlišními náklady. 
Takový diametr je z hlediska propojení na ostatní druhy dopravy myslitelný v čtyřech podvariantách: 

6.2.1.1 Izolované Metro s přestupem na tramvaj i na vlaky 

Vzhledem k tomu, že Brno je na dolní mezi velikosti města pro výstavbu metra, lze očekávat, že úspory 
cestovních dob díky rychlejší jízdě by byly do velké míry kompenzovány ztrátami časů při dodatkových 
přestupech před a po relativně krátké jízdě metrem. I proto není taková varianta izolovaného metra 
uvažována. 

6.2.1.2 Tramvajový diametr 

Město Brno navrhovalo (aspoň do komunálních voleb v říjnu 2006) „severojižní tramvajový diametr“444,445: 
Profil diametru má být čistým tramvajovým, to znamená možnost vedení tramvajových linek a obyčejných 
tramvajových vozidel přes severojižní diametr a tím nutnost přestupu mezi diametrem a vlakem, nikoliv 
však mezi diametrem a zbytkem tramvajové sítě. Kromě toho se uvažuje i odbočka ve směru Bystrc. V 
ještě vzdálenějším časovém horizontu se uvažuje také o výstavbě západně – východního tramvajového 
diametru, což znamená v minimální variantě tunel pod hradem Špilberk (mezi zastávkami Mendlovo 
náměstí a Česká), možná ale i delší podzemní úsek až po Moravské náměstí446.  
Výhoda této varianty jsou nižší náklady na výstavbu díky menším poloměrům oblouků a větším 
stoupáním, které umožňuje i kratší nájezdy a tím menší spotřebu ploch mezi úseky v tunelu a na 
estakádách.  

6.2.1.3 Železniční diametr 

Varianta podle Generelu dopravy447 Jihomoravského kraje má název „severojižní kolejový diametr“ a je 
„speciální“ dráha spíše železničního než tramvajového profilu. Nasazené vozidla mají mít spíše charakter 
železnice nebo metra, než tramvaje a nemají používat stávající síť tramvají v Brně448, za to mají být do 
diametru zapojené tratě 250 Řečkovice –Tišnov a současná 300 Chrlice – Křenovice – Vyškov (po 
výstavbě Křenovické spojky i Slavkov-Kyjov). Navrhováno je vedení třech linek různé délky, překrývání 
v centru města což vytvoří krátký interval v centru města. Pro některé relace uvnitř města může taková 
varianta znamenat dvakrát přestoupit mezi tramvají a diametrem oproti bezpřestupnímu spojení v případě 
tramvajového diametru. Zejména když nebude dosažen na diametru podobný interval, jak na ostatních 
linkách MHD je zcela reálné, že diametr nebude vnímán jako městský dopravní prostředek a cestující ho 
nebudou v řetežci cest uvnitř města používata. Velká výhoda oproti tramvajové variantě je však řešení 
zajížďky Královo Pole – Lesná – Židenice – hlavní nádraží. 
 
Kromě této varianty severojižního diametru se uvažuje či uvažovalo o následujících variantách se 
zaústěním železničních tratí: 

                                                      
a Lze pozorovat například ve Vídni, kde existuje paralelní S-Bahn a Metro, že mnozí občané vedle metra 
„přehlédnou“ S-Bahn a nepoužívají jej uvnitř města, i když byl by pro určitou cestu rychlější, než metro, 
tramvaj nebo autobus. Dříve byly možným důvodem i delší intervaly S-Bahnu, což bylo řešen propojením 
spěšných vlaků, které však nezastavují ve všech stanicích S-Bahnu. 
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 na stránkách města Brna je návrh severojižního diametru, který zahrnuje zaústění více tratí a 

zavedení regionální tramvaje, která má ale také používat pouze diametr a železniční tratě, nikoliv 
stávající tramvajovou síť449. 

 V minulosti se objevila i varianta s hlavním nádražím ve stávající poloze a zaústěním více tratí 
(na severní straně jen trať 250 do Tišnova, na jižní straně však kromě trati 340 (do Kyjova) i tratě 
250 (do Břeclavi) a 240/244 (do Třebíče a do Moravského Krumlova)450.  

 Uvažuje se, že severojižní diametr nepovede pod novým hlavním nádraží až po zaústění do tratě 
300 (ve směru Chrlice), ale podél nového hlavního nádraží až k zaústění do tratě 250 ve směru 
Břeclav451. 

 Představy vedení města o tramvajovém diametru jsou sice stále na stránkách města Brna452, byly 
ale zveřejněny výroky nového vedení města (po volbách v říjnu 2006), že město míří spíše ke 
krajské, železniční variantě453. V dokumentaci varianty novostavby nádraží v centru (Varianta 
2007)454 se výhledově uvažuje o variantě se zaústěním do trati 250 v oblasti Horní Heršpice, 
pokračováním přes stanice Opuštěná (nové jižní centrum) do centra a dále na sever v několika 
podvariantách. 

 
Podle současně zveřejněných dokumentů nejpravděpodobnější vedení tras severojižního diametru je 
vidět na obrázku 140: 
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Obrázek 140: Orientační poloha severojižního kolejového diametru v současných možných variantách. Mapový 
podklad: Mapa ČR online, barevně upravená455; ostatní zdroje informací: Generel dopravy456, www.brno.cz457, 
Dokumentace varianty novostavby nádraží v centru458. 

6.2.1.4 Vlakotramvajový diametr 

Z hlediska varianty zjednodušené přestavby hlavního nádraží se zavedením vlakotramvají v Brně se 
objevil i nový pohled na projekt severojižního diametru: Největším handicapem systému vlakotramvají je 
kapacita jednotlivých souprav, která je omezená délkou tramvajových nástupišť, vzdálenosti mezi 
křižovatkami a jinými požadavky pouličního tramvajového provozu. Podle skutečného rozvoje zatížení 
veřejné dopravy, ale i trpělivosti obyvatelstva vůči možnému přeplnění dopravních prostředků se může 
dříve nebo později stát, že vlakotramvajová doprava dosáhne své kapacitní hranice. Teoreticky jsou 
následující možnosti zvýšení kapacity vlakotramvajové dopravy: 
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 Zvýšit kapacitu souprav s nezměněnou délkou by znamenalo patrovou soupravu vlakotramvaje, 
což zní spíše utopicky. Bylo by to sice myslitelné, ale nelze očekávat, že vhodným uspořádáním 
sedadel lze umístit pod trolejovým vedením, v minimální výšce cca. 4m, dvě patra pro cestující. 
Kromě toho by byla tím pádem nutná náročná přestavba několika viaduktů a průjezdů, zejména 
chráněný viadukt severního zhlaví hlavního nádraží nad ulicí Křenová459, kde je snížená výška 
trolejového vedení460. 

 Možnost zkrácení intervalů je na většině tratí z důvodu celkové traťové kapacity, případně i 
velkého rozdílu rychlostí mezi jednotlivými druhy vlaků spíše již vyčerpána. 

 Výstavba nových radiálních tratí pro vedení vlakotramvají odděleně od klasické železnice je 
možné, ale drahé řešení, a v případě vhodných poloh obcí podél stávající železniční tratě, málo 
užitečné a z hlediska vedení tratě složité. Zajímavé by bylo nové spojení Sokolnice-Telnice – 
Klobouky u Brna – Čejč, taková trať by však spíše přebírala cestující z autobusové dopravy, 
z individuální dopravy nebo z rychlíků a spěšných vlaků (relace Hodonín – Brno), nikoliv však z 
vlakotramvají ze směru Šakvice nebo Křenovice. 

 Nejrealističtější řešení je proto přízpůsobení tramvajové infrastruktury na delší soupravy 
v podobě přízpůsobené varianty severojižního kolejového diametru. Takový Tram-Train-Diametr 
je z hlediska potřeby přestupů principielně nejvýhodnější varianta: Nejmenší počet potřebných 
přestupů je možný, jestliže je diametr projížděn jak tramvají, tak i předměstskými vlaky. To je 
zase možné ve dvou podvariantách: Diametr může být tramvajová trať, a předměstské vlaky 
jsou vedeny tram-train-soupravami, nebo diametr je železniční trať a tramvajové linky, které 
používají diametr, jsou provozovány tram-train-vozidly. Lze ale očekávat, že je výhodnější 
varianta s tramvajovou tratí, neboť počet tramvají v parku dopravního podníku města Brna činí 
320461, počet potřebných tram-train-vozidel pro předměstskou dopravu v případě trojité trakce 
maximálně 120 (viz 4.3.1.1.2), kromě toho se očekávají menší stavební náklady díky větším 
povoleným sklonům, menším poloměrům oblouků atd. 

 
Otázka podzemního páteřního systému Brněnské kolejové dopravy může z výše uvedených kapacitních 
důvodů být v případě zavedení vlakotramvají aktuální dříve, než jinak. Musela by se tím ale i změnit 
podoba zamýšlené stavby: Místo jedné tratě a linky, která je vedena mírnou zajížďkou kvůli obsloužení co 
největší části města, je žádoucí výstavba kratších podzemních úseků s několika vjezdy a výjezdy, které 
povolují objíždět z hlediska dopravních zácp nejproblematictější úseky tramvajových linek a ty zastávky a 
úseky vlakotramvajových linek, kde není možné nasazení trojitých souprav. Naopak mohou být – aspoň v 
první etapě – nadále použity pouliční tramvajové tratě v ulicích, které jsou vhodnější pro rychlou 
tramvajovou dopravou, například s prioritou tramvají a vlakotramvají na světelných křižovatkách. 
Podzemní úseky samozřejmě velmi dobře doplňují i stávající segregované tramvajové tratě. Často ovšem 
bývá užitek mimoúrovňové trasy po celé délce diametru nadhodnocen: plánovaná jízdní doba Řečkovice 
– hlavní nádraží po diametru je stejná, jako vlakotramvají při předpokladu stávajících jizdních dob 
tramvají na tramvajovém úseku (viz kapitola 5.6.1.5). 
Taková „vlakotramvajová“ varianta severojižního diametru se může lišit od současných plánů například 
tím, že má u hlavního nádraží aspoň dva vjezdy (z ulici Křenová na jedné straně, z kolejiště hlavního 
nádraží a z ulice Hybešova nebo z Renneská na druhé straně). Na severní straně je myslitelných několik 
výjezdů v oblasti Moravského náměstí (do ulic Veveří, Lidická třída a možná i Milady Horákové, nebo 
společná podzemní trať pod ulicí Kounicova až do oblasti Nerudova – Šumavská, kde se linky rozvětvují 
na směry Bystrc, Technické Muzeum a Královo Pole (vlakotramvaj). Poloha možných podzemních (vlako-
)tramvajových úseků je vidět na obrázku 141. 
Pomocí výstavby mimoúrovňových úseků a jiných opatření, které umožňují vedení tří nebo dokonce 
čtyřvozové soupravy vlakotramvají, by bylo možné i zavedení vlakotramvají na svazku Jihozápad, kde by 
se dala využívat dlouhá segregovaná tramvajová trať ze Starého Lískovce téměř až na hlavní nádraží, na 
Severozápadě by byla proveditelná logictější a srozumitelnější varianta s vedením vlakotramvají až do 
Tišnova. 
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Obrázek 141: Možné podzemní tramvajové úseky pro smíšený provoz tramvajových a vlakotramvajových linek (i s více 
než dvounásobnou trakcí). Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravená462 

6.2.2 Napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě 

Významnou roli v diskuzi o možných podobách přestavby železničního uzlu Brna hraje možné napojení 
vysokorychlostních tratí, zejména jde o umožnění bezúvraťových jízd vysokorychlostních vlaků. Brno se 
má přitom stát uzlem s třemi rameny vysokorychlostní dopravy: 
 

 Brno – Praha (-Berlin/Nürnberg) 
 Brno – Ostrava (Warszawa) 
 Brno – Wien 
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Bez speciálních spojek, které umožní volbu směru příjezdu do nádraží, přirozeně není možné, aby na 
všech relacích byl možný bezúvraťový průjezd.  
Ve variantě s přesunem hlavního nádraží se počítá se stavebně méně náročnou výstavbou 
vysokorychlostní tratě z Prahy přes Střelice. Relace Praha – Ostrava byla by možná bez úvratě, neboť do 
Přerova by se vyjelo přes Černovice směrem na Severovýchod. Také by byla bezúvraťová relace Vídeň – 
Brno – Ostrava, nikoliv Vídeň – Brno – Praha, proto hrozí i podle přiznivců novostavby hlavního nádraží 
v centru, že vysokorychlostní vlaky Vídeň – Praha by jezdily bez zastavení v Brně po přímé spojce 
Modřice – Střelice. 
Ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru se počítá se zaústěním vysokorychlostní tratě ze 
směru Praha přes tunel pod městem, který končí na podzemních nástupištích, které budou položeny od 
jižního zhlaví současného hlavního nádraží až do středu historického centra města. V případě 
novostavby hlavního nádraží v centru je zapojení tratě do Přerova proveditelná spíše jen přes jižní zhlaví 
hlavního nádraží, a tím by umožnila tato varianta bezúvraťové jízdy Praha – Ostrava a Praha – Vídeň, 
nikoliv však Vídeň – Ostrava. 
Autorovi se ovšem zdá přehnané věnovat tolik pozornosti, ale i možných investičních nákladů otázce 
vhodnosti hlavního nádraží pro bezúvraťové jízdy vysokorychlostních vlaků, a to z následujících dvou 
důvodů: 
 

1. Pravděpodobnost výstavby vysokorychlostních tratí je stále velmi nejasná. Plánování 
vysokorychlostních tratí je ve fázi územní ochrany, to znamená že se vybírá několik možných 
koridorů, kudy by trať mohla vést. Časově se uvažuje o její výstavbě po roce 2030463, to znamená 
za horizontem všech konkrétních plánů, které bývají zpravidla realizovány pomaleji, než bylo v 
původním záměru. Vysokorychlostní tratě v České Republice, která je stále zaměstnána 
„koridorizací“ konvenčních tratí, spadají ve všech plánovacích dokumentech do kapitoly „výhled“ 
a není jasné, zda budou vůbec realizovány. I ve srovnávací analýze variant přestavby 
železničního uzlu Brno se píše o „nevyjasněné koncepci VRT v ČR“464 a doporučuje se „odložení 
výstavby kolejí pro VRT na dobu, kdy bude jasná časová a finanční představa jejich realizace“ 465. 
I když výstavba vysokorychlostních tratí by byla z hlediska železniční dopravy žádoucí i ve 
střední evropě, charakterizovaná větším počtem menších zemí a jazyků, je výchozí situace dost 
odlišná od podmínek ve Francii, Německu, Itálii a Španělsku, když se tam začalo se stavbou 
vysokorychlostních tratí: Současné nejzatíženější tratě dálkové dopravy v České Republice, 
například Praha – Kolín sice mají hustotu dopravy až 40-45 dálkových vlaků za den, velká část 
těchto vlaků jsou však rychlíky, které do značné míry obslouží kratší vzdálenosti a tím nemohou 
být nahrazeny vysokorychlostními vlaky. Zejména ale mají najzatíženější relace v České 
Republice, Praha-Brno a Praha-Ostrava spíše kratší délku, než jsou trasy vysokorychlostních 
vlaků v západní Evropě. Delší relace, kde by úspory času díky vysokorychlostním spojům byly 
větší, jsou však ve střední Evropě všechny mezinárodní (například Vídeň – Varšava, Budapešť – 
Berlin a podobně), a současné frekvence v dálkových vlacích (například denně pět párů vlaků 
Vídeň – Praha za den, dva páry Vídeň – Varšava, tři páry Praha – Budapešt) svědčí o tom, že 
zatím je mezistátní osobní doprava navzdory otevření hranic a rozšíření Evropské Unie mnohem 
slabší, než uvnitř velkých zemí a oblastí stejné řeči. 

2. I v případě, že se zájem o rychlou dálkovou železniční dopravu v České Republice a ve střední 
Evropě obecně rozvíje rychleji a vysokorychlostní tratě budou skutečně realizovány, nemusí 
současné nebo jen mírně přizpůsobené kolejiště hlavního nádraží představovat velký problém, 
neboť všechny vysokorychlostní soupravy jsou ucelené elektrické jednotky, které mohou 
provádět, bez spřahování lokomotiv, brzdových zkoušek atd., rychlé úvratě: V diskuzi o přestavbě 
železničního uzlu Stuttgart uvádí Německý dopravní klub například „pravidelné pobyty ve stanici 
pro úvrať“ kratší než čtyři minuty, a proč nebyly dále sledovány projekty přestavby kusých 
nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově466. Tři minuty je také standardní doba 
zastavení vlaků TGV467. Uvolnění potřebných kapacit nástupních hran hlavního nádraží je 
myslitelné v případě dřívější výstavby vlakotramvajové varianty severojižního diametru se 
zaústěním vlaků i ze svazku Jihozápad (které jsou celkem čtyři za hodinu) do tohoto diametru. 

 
Závěrem lze říct, že z pohledu autora není odůvodněno za účelem drobného zjednodušení provozu 
vysokorychlostní dopravy, jejíž zavedení vůbec není zaručeno, rozhodnout se již dnes pro značně dražší 
nebo pro většinu regionálních cestujících nevýhodnější variantu hlavního nádraží. 
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6.3 Hodnocení nákladů zjednodušené přestavby železničního uzlu a 
hlavního nádraží s vlakotramvají 

Varianta zjednodušené přestavby hlavního nádraží, umožněná závedením vlakotramvají, je z hlediska 
nákladů zhodnocena především pomocí dokumentace varianty novostavby v centru468, která je 
samozřejmě zjednodušené přestavbě podobnější, než varianta s přesunem hlavního nádraží.  
Odhad stavebních nákladů v dokumentaci469,470 této varianty je zpočátku třízen podobně jako přehled 
projektů v kapitole 6.1.3. Přitom nejsou jednotlivé části hlavního nádraží (jako například podzemní 
nástupiště, nádražní hala atd.) vyčísleny, na podrobnější úrovni je však k dispozici propočet nákladů471,472 
dle podrobných stavebních položek (prvky hlavního třídění například „pozemní objekty“ nebo „železniční 
svršek“, další třídění například „Rekonstrukce podchodů“ nebo „Montáž výhybek UIC 1:9-300“). 
Následovně bylo odhadováno, jaký podíl nákladů jakých projektů by bylo oproti variantě novostavby 
v centru možně ušetřit v případě zjednodušené přestavby železničního uzlu a jaké vznikají specifické 
nové náklady varianty zjednodušené přestavby se zavedením vlakotramvají: 

6.3.1 Odstavné nádraží 

Náklady na odstavné nádraží jsou odhadovány na 4,5 mld. Kč v cenové úrovni roku 2006. Tato částka 
zahrnuje „lokální“ přeložku nákladového průtahu473, který současně probíhá územím, kde se má toto 
odstavné nádraží stavět. Proto bylo odhadováno, že náklady v případě zrušení nákladového průtahu činí 
jen 4,0 mld. Kč. Kromě toho může být odstavné nádraží menší díky zavedení vlakotramvají, souprav 
které je logictější a jednodušší odstavovat v tramvajových depech. I údržba vozidel vlakotramvají je 
podobnější tramvajovým vozidlům a proto pravděpobobně bude probíhat v tramvajových depech. I možné 
projíždění vlaků z jihu přes hlavní nádraží s odstavením v oblasti Židenice-Maloměřice může znamenat 
menší odstavné nádraží. Nebyly však zohledněny žádné úspory díky zmenšení odstavného nádraží, 
neboť by naopak vznikly dodatkové náklady na rozšíření tramvajových dep nebo odstavných kapacit 
v Židenicích nebo Maloměřicích, případně pro zřízení zastávky v oblasti odstavného nádraží (viz 
6.1.4.4.4). Obecně může být význam odstavného nádraží menší, než se zdá na první pohled, protože 
soupravy regionální a příměstské dopravy vzhledem k směrování proudů cestujících zpravidla zůstavají 
přes noc na obratové stanici mimo město, odstavné nádraží proto slouží především pro dálkové vlaky, 
končící a začínající v Brně, pro odstavení přes den při dlouhých dobách obratu nebo při přizpůsobení 
přepravní kapacity, pro odstavení záložních vozidel a pro údržbu, úklid a opravy vozidela. Zejména pro 
krátkodobé odstavení je myslitelné používat i prostory na západní straně jižního zhlaví hlavního nádraží, 
které mohou být uvolněny zrušením stávajících kusých kolejí, nebo v oblasti výtopny a uhelného nádraží 
(viz 6.1.4.6). I srovnávací studie variant přestavby železničního uzlu Brno doporučuje přehodnocení 
rozsahu a řešení odstavného nádraží s vyšším využitím stávajícího kolejiště474, je však otázkou, zda 
řešení odstavného nádraží po začatku jeho výstavby je ještě vůbec ovlivnitelné. 

6.3.2 Modernizace osobního železničního průtahu Modřice – hl.n. – Hády 

Tento celek představuje většinu nákladů prvních fází přestavby železničního uzlu Brna: zhruba 9,5 miliard 
korun475 v cenové úrovni roku 2006. Nejsložitější a současně pro konečný výsledek zcela rozhodující 
otázka je, jaká část nákladů, které jsou zahrnuty do této položky, vznikají při výměně zastaralé a 
opotřebené železniční techniky, která současně leží na tomto úseku, a kolik jsou specifické náklady 
realizace nového nádraží a kolik těchto specifických nákladů lze ušetřit zjednodušenou přestavbou.  
V propočtu nákladů varianty novostavby v centru je tento projekt ještě rozdělen do následujících šesti 
úseků: 
 

 Modřice – Horní Heršpice: 2,2 km 
 Stanice Horní Heršpice: 1,6 km 
 Jižní zhlaví: 1,8 km 
 Severní zhlaví: 0,6 km 
 Židenice: 2,25 km 

                                                      
a Nevýhodou přenocování souprav na mimoměstských koncích tratě je, že určité často prováděné 
udržbářské činnosti (úklid nebo prohlídky) jsou rozptýleny na větší počet stanic, a tím způsobené 
rozdělení pracovních čet může být neefektivní, i když z hlediska pracovních míst v regionu po 
společenské stránce žádoucí. Tato nevýhoda může být zmírněna přizpůsobením délky jednotlivých vlaků, 
čímž mohou být části souprav ošetřeny v normální denní pracovní době ve mestě. 



6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají  

 281

 Židenice – Hády: 3,05 km 
 
Jako kompromis, mezi v rámci této práce nezvladatelnému úkolu podrobného propočtu i pro variantu 
zjednodušené přestavby a žádoucí vážnosti výsledků, byl zvolen následující postup: Úseky Modřice – 
Horní Heršpice, stanice Horní Heršpice, Židenice a Židenice – Hády, které v obou variantách musí být 
modernizovány, byly použity jako měřítko pro čisté modernizační náklady tratě, které tím výpočtem činí 
cca. 250 mil. Kč/km. To odpovídá zhruba hodnotě pro novostavby koridorové tratě ve skupině obtížnosti 
3-4 dle metodické studie „Orientační investiční náklady dopravních staveb“476. V podobném řádu, i když 
s velkými výkyvy, se pohybuje i celkem 17 příkladů předpokládaných nákladů železničních koridorových 
projektů v městském okolí dle generalního plánu rozvoje dopravní infrastruktury477 (kromě třech 
tunelových projektů).  
Dále byl odhadován průměrný počet kolejí pro jednotlivé úseky: 

 
 Modřice – Horní Heršpice: 2 koleje 
 Stanice Horní Heršpice: 5 kolejí 
 Jižní zhlaví: 4 koleje 
 Severní zhlaví: 5 kolejí 
 Židenice: 2 koleje 
 Židenice – Hády: 2 koleje 

 
Přičemž se vycházelo z počtu kolejí dle varianty zjednodušené přestavby. Náklady na čistou modernizace 
kolejiště hlavního nádraží pak byly prvotně odhadovány extrapolací z uvedených čtyř krajních úseků přes 
délku úseků, vážené počtem kolejí. Podle tohoto výpočtu činí takové „nádražím nespecifické“ náklady 
zhruba 15% celkových předpokládaných nákladů úseků „jižní zhlaví“ a „severní zhlaví“ dle propočtu z 
dokumentace478,479.  
 

Obrázek 142: Současná podoba hlavního nádraží a jeho okolí a prvky varianty novostavby. Mapové podklady z 
prezentace varianty novostavby v centru480. 
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Obrázek 143: Současná podoba hlavního nádraží a prvky zjednodušené přestavby v podvariantě s pěší zónou. Mapové 
podklady z prezentace varianty novostavby v centru481. 

 
Ostatních 85% mohou představovat jednak specifické náklady projektu novostavby nádraží s novou 
halou, střechou, podchody, podzemními nástupišti atd., dále větší náklady na železniční spodek a svršek, 
trakční vedení a sdělovací a zabezpečovací zařízení kvůli většímu rozsahu kolejiště, ale i obecné 
doplňkové náklady velkého nádraží oproti průměru traťových kolejí, například kvůli větší hustotě výhybek 
a navěstidel.  
Pro uvedených šest úseků osobního průtahu jsou známé nejen předpokládané náklady celkem, ale i 
tříděné do následujících prvků: 
 

 Provozní soubory: 
o Zabezpečovací zařízení 
o Sdělovací zařízení 
o Silnoproudá zařízení 

 Stavební objekty: 
o Příprava území 
o Komunikace a zpevněné plochy 
o Železniční spodek 
o Železniční svršek 
o Mosty 
o Tunely 
o Pozemní objekty 
o Trakční vedení 
o Silnoproudé rozvody 

 
Výše uvedený výpočet podílu nákladů na úsecích „severní zhlaví“ a „jižní zhlaví“, který představuje čistou 
modernizace tratě, byl proveden pro každý z těchto tříd zvlášť, a potom bylo odhadováno, jaký podíl těch 
ostatních, nádražím specifických nákladů odpadne v případě zjednodušené přestavby: 
 



6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají  

 283

Odhad podílu, který odpadne v 
případě zjednodušené přestavby 

oproti variantě novostavby v centru 

 Položka optimistický odhad pesimistický odhad

Zabezpečovací zařízení 50% 30% 

Sdělovací zařízení 50% 30% 

Silnoproudá zařízení 0% 0% 

Příprava území 80% 60% 

Komunikace a zpevněné plochy 60% 40% 

Železniční spodek 80% 60% 

Železniční svršek 60% 30% 

Mosty 60% 40% 

Tunely 100% 100% 

Pozemní objekty 75% 50% 

Trakční vedení 60% 40% 

Silnoproudé rozvody 60% 40% 

Tabulka 28: odhad podílu specifických nákladů novostavby hlavního nádraží (po odečtu odhadovaných nákladů čisté 
modernizace tratě), které odpadají v případě zjednodušené přestavby, dle položek stavby. 

Hodnoty v řádu 30%-60% byly zvoleny v případě klasických součástí kolejiště, které jsou v rámci 
modernizace měněny a jsou v případě zjednodušené přestavby potřebné do menší míry, neboť kolejiště 
má také menší rozsah (žádné podzemní nástupiště, dvě kusé místo průjezdných nástupišť, menší jižní 
zhlaví). Větší hodnoty byly zvoleny v případě objektů, které jsou typické součástí varianty novostavby 
nádraží, jako například pozemní objekty, tunely nebo příprava území. Vysoká předpokládaná úspora 
v položce „železniční spodek“ vyplývá z faktu, že ve variantě novostavby v centru jsou nástupiště a 
staniční koleje převážně v jiné poloze než v současnosti, což znamená prakticky novostavbu kolejiště 
hlavního nádraží, avšak ve variantě zjednodušené přestavby je pouze nutno přistavět dvě kusé koleje a 
nástupiště (viz obrázky 142 a 143). 
Jako zkouška věrohodnosti byly ještě odhadovány náklady na dvě největší specifické stavební části 
varianty zjednodušené přestavby, a sice zastřešení kolejiště a přemostění pro tramvaj a pěší zónu: 
Přemostění bylo počítáno s jednotkovou cenou pro silniční a pěší mosty dle propočtu v dokumentaci; pro 
zastřešení byl předpokládán 1,5-násobný objem a stejná jednotková cena jako prosklené haly a dvorany 
v případě novostavby v centru. Tím pádem představuje přemostění 22% nákladů na mosty a zastřešení 
18% nákladů na pozemní objekty, obě čísla se vztahují na předpokládané náklady varianty novostavby v 
centru po odečtu obecných nákladů modernizace tratě. Jak je vidět v tabulce 28 je tento podíl menší, než 
je odhadovaný zůstatkový podíl nákladů těchto položek pro variantu zjednodušené přestavby (počítalo se 
s úsporami 40-60% u mostů a 50-75% u pozemních objektů).  
Jako další, doplňkové náklady varianty zjednodušené přestavby byly posouzeny náklady na další nebo 
vyšší protihlukové stěny, neboť podle této varianty mají v budoucnu jezdit hlučnější nákladní vlaky i tam, 
kde současně jezdí jen méně hlučné vlaky osobní dopravy, zejména v zhruba 2,5 kilometrů dlouhém 
úseku hlavní nádraží – Židenice, kde trať vede uvnitř hustě obydlené zástavby. V propočtu varianty 
novostavby se však již počítalo s 6,9 km protihlukových stěn o výšce 2,5 metrů, bylo proto počítáno s 
dalšími 5 km (čemuž je možné rozumět i jako nákladům na vyšší stěny), což odpovídá i předpokládané 
potřebě pro případnou přeložku nákladového průtahu. Dodatkové náklady činí 115 mil. Kč (cenová 
úroveň 2006). 
Celkové možné úspory v oblasti hlavního nádraží díky zjednodušené přestavbě činí v pesimistickém 
výpočtu 3,05, v optimistickém 4,22, v průměru 3,65 mld. Kč (cenová úroveň 2006).  

6.3.3 Modernizace jiných stanic 

V nejnovější variantě přestavby železničního uzlu s novostavbou v centru (2007) se najdou i cca. 2,2 
miliardy korun (cenová úroveň 2006) pro přestavbu stanice Židenice a novostavbu stanice Vídeňská 
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včetně terminálu IDS482,483,a. Bylo odhadováno, že čtvrtina této částky představuje přestavbu stanice 
Židenice, která by byla v případě vlakotramvají zcela zbytečná. 

6.3.4 Modernizace nákladového průtahu 

Novinkou varianty novostavby hlavního nádraží v centru 2007484 oproti variantě 2006 je také to, že druhá 
fáze přestavby železničního uzlu ještě zahrnuje 1,5 mld. Kč na modernizaci nákladového průtahu (cenová 
úroveň 2006). Tato částka stoprocentně odpadne ve variantě zjednodušené přestavby, která umožňuje 
zrušení nákladového průtahu již současně s přestavbou hlavního nádraží. 

6.3.5 Přeložka tratě Brno – Ponětovice přes letiště a novou zastávku Komárov 

Navrhovaná přeložka trati 340 Brno – Ponětovice (-Blažovice – Křenovice dolní – Slavkov – Veselí n.M.) 
má dva účely: 

 
 Zkrácení délky tratě a náhrada jednokolejné komárovské spojky 
 Obsluha letiště 

 
První učel splňuje i přímé vlakotramvajové spojení z Černovic přes ulici Křenová do centra, proto stačí 
pro zastávku Brno-letiště kratší přeložka se zachováním stanice Brno-Slatina, možná i Šlapanice. Taková 
přeložka je plánována ve variantě odsunu hlavního nádraží, její náklady byly v rámci srovnávací analýzy 
variant přestavby železničního uzlu Brno odhadnuty na 2,2 mld. Kč485 (cenová úroveň 2005). V případě 
zjednodušené přestavby hlavního nádraží a zavedení vlakotramvají by sice bylo možné tuto přeložku 
provést jako tramvajovou trať, možné úspory z toho však nebyly kvantifikovány, neboť není jasné, zda je 
záměrem stávající trať v dotčeném úseku zrušit, čímž by vlakotramvajová varianta dodatkově vyžadovala 
údržbu stávající tratě pro nákladní dopravu. Je ale myslitelné, že tramvajové provedení by umožnilo kratší 
vzdálenost mezi budovami letišti a zastávkou, která by ve variantě s odsunem hlavního nádraží činila 
700m486. 

6.3.6 Přeložka nákladního průtahu a spojení Modřice – Sokolnice 

Přeložka nákladního průtahu by byla v případě zjednodušené přestavby s vedením nákladních vlaků přes 
hlavní nádraží samozřejmě zbytečná. Ani spojení Modřice – Sokolnice není potřebné, když současná 
komárovská spojka nebude nutná ani pro osobní vlaky ani pro nákladní průtah a paralelní úsek 
komárovské spojky s tratí 300 může být převeden jako druhá kolej tratě 300. Celkem téměř 5 mld. Kč pro 
tento projekt v cenové úrovni 2006 může být proto ušetřeno ve variantě se zjednodušenou přestavbou. 
Obecně nebyly zohledněny tržby z prodeje již nepotřebných železničních pozemků, ani ušetřené náklady 
na výkup pozemků.  

6.3.7 Výstavba severojižního diametru 

Severojižní kolejový diametr patří ve variantě novostavby hlavního nádraží v centru k výhledovým 
projektům, proto nejsou přesné představy o jeho vedením, ani o stavebních nákladech: V přehledném 
souhrnu nákladů jednotlivých projektů přestavby železničního uzlu487 jsou předpokládány stavební 
náklady pro trasu odstavné nádraží – Brno-Řečkovice 16 mld. Kč, jinde v dokumentaci488 jsou citovány „z 
předchozích studií“ náklady kolejového diametru Modřice – Královo Pole ve výší 13 mld Kč, z toho 4,5 
pro úsek Modřice – Moravské náměstí a 8,5 pro úsek Moravské náměstí – Královo Pole. Bylo proto 
předpokládano, že náklady celého železničního diametru (Modřice – Řečkovice) činí 16 mld. Kč a 
náklady pro kratší tramvajový úsek v centru, avšak s několika vjezdy a výjezdy 5 mld. Kč (uvedené částky 
jsou v cenové úrovni 2006). 

6.3.8 Srovnání s náklady varianty hlavního nádraží v odsunuté poloze 

Odhad investičních nákladů varianty zjednodušené přestavby byl sice proveden převážně na základě 
propočtu podobnější varianty novostavby v centru, pro srovnání byly ale použity i následující údaje o 
nákladech varianty s přesunem hlavního nádraží489 (všechny částky v cenové úrovni 2005): 

                                                      
a Tato částka není výslovně uvedena, ale odpovídá rozdílu mezi propočtem modernizace osobního 
průtahu a souhrnou složkou „Modernizace I. TŽK Modřice (mimo) - Brno - odb. Hády (mimo) včetne 
přestavby osobního nádraží s podzemní částí, zastávek IDS Vídeňská a Židenice“ 
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 Odstavné nádraží: 4,4 mld. Kč 
 Osobní nádraží: 7,4 mld. Kč 
 Modernizace tratě: 10,4 mld. Kč 
 Městská infrastruktura včetně tramvajových tratí: 3,1 mld. Kč, z toho však byla polovina 

předpokládána za nespecifický přesun hlavního nádraží (větší délka tramvajových tratí, dřívější 
výstavba, něž odpovídá vývoji města), ale kvůli urbanizaci jižního centra nutná i v jiné variantě. 

 Roční náklady na dodatkové výkony v MHD: 150 mil. Kč490, odpovídající při použité úrokové 
sazbě jednorázové investici 3,5 mld. Kč na dobu životnosti 50 let. 

 
Přitom není jasné, jak byla modernizace tratě oddělena od výstavby samotného nádraží, každopadně je 
poměr nákladů na tratě a na nádraží značně odlišný od varianty novostavby v centru. 
Pro přeložku tratě Brno – Ponětovice v oblasti letiště byly předpokládány stejné náklady, jako ve variantě 
se zjednodušenou přestavbou, pro severojižní diametr stejné jako ve variantě novostavby v centru. 

6.3.9 Indexování stavebních nákladů přestavby železničního uzlu Brno 

V dokumentaci projektu novostavby v centru nelze najít, z kterého roku (z hlediska inflace) jsou uvedené 
hodnoty, podle srovnávací analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno491 se jedná o cenovou 
úroveň roku 2006, ve variantě s odsunem hlavního nádraží o cenovou úroveň roku 2005. Stavební 
náklady zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno, ale i srovnávaných dosavadních variant, byly 
podobně jako všechny ostatní náklady (kromě mezd) indexovány spotřebitelskou inflací na rok 2017, aby 
byly srovnatelné s dodatkovými náklady vlakotramvajových variant. Vzhledem k tomu, že není známo, 
kdy by mohly být realizovány pozdější etapy přestaveb železničního uzlu (včetně severojižního diametru) 
nebyly náklady na tyto etapy ani indexovány, ani nebyl diskontizací zohledněn menší význam později 
vznikajících nákladů. 

6.3.10 Souhrn dodatkových nákladů variant jízdního řádu a provozu s 
vlakotramvají 

Dodatkové náklady variant jízdního řádu a provozu s vlakotramvají jsou roční částky, které se skládají z 
vyšších provozních nákladů a z amortizačních nákladů variantně specifických staveb. Výše tohoto rozdílu 
nákladů variant s nebo bez vlakotramvají samozřejmě záleží na tom, které varianty jsou srovnávány. V 
průměru nejlevnějších a o něco dražších, ale provozně jednodušších variant se pohybují dodatkové 
náklady variant s vlakotramvají zhruba v následující výši (cenová úroveň 2017): 
 

 Svazek Sever: 35 mil. Kč/rok 
 Svazek Severovýchod: 170 mil. Kč/rok 
 Svazek Jihovýchod: 35 mil. Kč/rok 
 Svazek Severozápad: 20 mil. Kč/rok 
 Suma: 260 mil. Kč/rok 

 
Z těchto ročních nákladů, které již zahrnují periodizované náklady výstavby vlakotramvajové 
infrastruktury, byly vypočítány ekvivalentní jednorazové investiční náklady, přičemž byla použitá stejná 
úroková sazba jako ve všech ostatních výpočtech (3,5%) a životnost staveb v rámci přestavby 
železničního uzlu Brno 50 let, protože se jedná převážně o náhradu jiné infrastruktury (v případě výstavby 
nových, dodatečných projektů infrastruktury bylo počítano jen s 35 lety, čímž je zohledněna údržba nové 
infrastruktury, která v případě náhrady stávající infrastruktury odpadne). Podle těchto parametrů musí 
úspory stavebních nákladů díky zjednodušené přestavbě železničního uzlu Brno činit aspoň 6 mld. Kč, 
aby bylo zavedení vlakotramvají v Brně z hlediska nákladů ekonomicky opodstatněné.  
Dodatkové náklady variant jízdního řádu a provozu s vlakotramvaji jsou odhadovany za stejné i pro 
pozdější časové etapy s provozem na vlakotramvajové variantě severojižního diametru. Diametrem 
umožněné zvýšení kapacity (provoz trojitými soupravy) a případné rozšíření vlakotramvajové dopravy do 
Tišnova sice může vyžádovat nákup dálších tram-train-vozidel, v případě rozšíření na svazek Jihozápad i 
dálší náklady na výstavbu přechodové trati. Na druhé straně však odpadá v případě možnosti nasazení 
délších souprav nutnost nepříměřeně krátkých intervalů na svazku Severovýchod (trať 340 Brno – Veselí 
n.M.), na kterém vznikají cca. dva třetiny dodatkových nákladů provozu vlakotramvaji. Kromě toho bylo by 
v případě délších souprav a délších intervalů i možné dokonalější přízpůsobení kapacit jednotlivých vlaků 
na časové kolísání přepravní poptávky. 
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6.4 Srovnání nákladů variant přestavby železničního uzlu Brno  

 
Obrázek 144: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvají a obsluhy nádraží tramvajovou 
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etap "Fáze I a II“ (dle třídění projektů ve variantě 
novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace variant nádraží v centru 
2006 a 2007492,493, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno494, vlastní výpočty.  

 
Podle průměru optimistického a pesimistického odhadu (dva odhady byly provedeny jen pro samotné 
hlavní nádraží) má varianta se zjednodušenou přestavbou v první a druhé fázi (obrázek 144) o zhruba 
1,9 miliardy korun nebo o 8,5% menší náklady oproti variantě s novostavbou hlavního nádraží v centru. 
Rozhodující jsou přitom náklady na modernizace nákladového průtahu, který je v pozdější etapě navržen 
k odstranění, bez těchto nákladů by byly náklady obou variant úplně stejné.  
Odsun hlavního nádraží by měl být v tomto porovnání o cca. 12 mld. Kč dražší, než varianta se 
zjednodušenou přestavbou (náklady odsunuté varianty činí 167% nákladů zjednodušené přestavby). 
Větší rozdíl v tomto porovnání vůči rozdílu investičních nákladů podle aktuálních dokumentů je způsoben 
nejen indexizací na rok 2017, ale i zohledněním specifických nákladů městské infrastruktury i 
dodatkových tramvajových výkonů. 
Toto časové období má politicky největší váhu a je nejzávaznější – jsou to jediné fáze stavby, pro které 
jsou vůbec vyjádřené představy o časovém horizontu a v diskuzi o dosavadních variantách se srovnávaly 
především náklady této etapy. Rozdíl oproti variantě novostavby v centru je značný, přesto jsou v obou 
variantách významné zdroje nepřesností, z důvodu kterých je zcela reálné, že varianta s novostavbou v 
centru mohla by být skutečně i výhodnější.  
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Obrázek 145: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvaji a obsluhy nádraží tramvajovou 
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etapy „Skupina A“ (dle třídění projektů ve variantě 
novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace variant nádraží v centru 
2006 a 2007495,496, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno497, vlastní výpočty.  

 
V rámci celé „skupiny A“ (obrázek 145), která obsahuje podle etapizace novostavby v centru i přeložku 
tratě 340 Brno – Ponětovice, jsou náklady variant zjednodušené přestavby a novostavby v centru téměř 
shodné (rozdíl činí cca. 700 mil. Kč nebo 2%), avšak se značným rozdílem, že varianta se 
zjednodušenou přestavbou již zahrnuje výstavbu severojižního kolejového diametru, i když jen ve 
variantě podzemních tramvajových úseků v centrální části města. Výstavba diametru byla ve variantě se 
zjednodušenou přestavbou železničního uzlu a hlavního nádraží zařazena již do skupiny A, neboť 
vzhledem k možným kapacitním problemům vlakotramvají v provozu jen dvojitými soupravami nebylo 
považovano za přijatelné odložit výstavbu diametru na časově úplně neurčitou etapu, zvanou „výhled“. 
Varianta s odsunutým nádražím je i v tomto horizontu značně dražší, a sice o 6,9 mld. Kč (náklady 
odsunuté varianty činí 123% nákladů zjednodušené přestavby) 
 

 
Obrázek 146: Odhadované investiční náklady, specifické náklady vlakotramvají a obsluhy nádraží tramvajovou 
dopravou ve variantách přestavby železničního uzlu Brno včetně etapy "výhled" bez vysokorychlostních tratí (dle 
třídění projektů ve variantě novostavby v centru, viz 6.1.3). Náklady v cenové úrovni roku 2017. Zdroje: dokumentace 
variant nádraží v centru 2006 a 2007498,499, srovnávací analýza variant přestavby železničního uzlu Brno500, vlastní 
výpočty.  
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V úplně dlouhém časovém horizontu, to znamená se všemi záměry kromě výstavby vysokorychlostních 
trati (obrázek 146) je varianta se zjednodušenou přestavbou hlavního nádraží a s vlakotramvají jasně 
levnější, neboť neobsahuje oproti „časové skupiny A“ žádné další prvky, zatímco ve variantě s 
novostavbou hlavního nádraží v centru patří do této kategorie přeložka nákladového průtahu a výstavba 
severojižního diametru, avšak v rozsáhlejší, spíše železniční variantě. Rozdíl v nákladech mezi 
variantami novostavby v centru a odsunem se sníží kvůli přeložce nákladního průtahu ve variantě 
novostavby v centru na zhruba 600 mil. Kč nebo 1%, což je zřejmě pod úrovní přesnosti výpočtů. 

6.5 Porovnání výhod a nedostatků variant přestavby železničního 
uzlu a hlavního nádraží Brno 

Kromě stavebních a provozních nákladů se liší varianty rozvoje železničního uzlu Brna s nebo bez 
vlakotramvají i v mnoha jiných prvkcích, které mohou mít vážný vliv jak na fungování provozu, tak i na 
atraktivnost veřejné dopravy obecně  a na urbanistickou kvalitu Brna: 
 
 Přesun Novostavba v centru Zjednodušená přestavba 
Celkové 
náklady 
(investiční a 
ekvivalent 
dodatkových 
provozních) 
v cenové 
úrovni roku 
2017 

Krátkodobě: 35 mld. Kč 
Středodobě: 37 mld. Kč 
Dlouhodobě: 58 mld. 
Kč 

Krátkodobě: 23 mld. Kč 
Středodobě: 30 mld. Kč
Dlouhodobě: 57 mld. 
Kč 

Krátkodobě: 21 mld. Kč 
Středodobě:  30 mld. Kč 
Dlouhodobě: 30 mld. Kč 

Spolehlivost 
provozu a 
provoz během 
výstavby 

Známý, osvědčený 
železniční provoz, nové 
nádraží v přímé, 
jednoduchá výstavba 
bez provozu 

Známý, osvědčený 
železniční provoz, 
rozsáhle přestavěné 
nádraží v oblouku, 
komplikovaná výstavba 
během provozu 

Riziko komplikací s IAD a zpoždění v 
pouličním provozu, riziko přetížení. 
Drobně přestavěné, ale značně 
ulehčené nádraží v oblouku, menší 
komplikace při přestavbě díky 
ulehčení a méně rozsáhlé přestavby 

Atraktivnost 
polohy a 
vlakových 
spojení pro 
cestujících 

Pro drtivou většinu cest 
značné zhoršení kvůli 
delším cestovním 
dobám a většímu počtu 
potřebných přestupů 

Přestup na hlavním 
nádraží, oproti variantě 
s vlakotramvají kratší 
jízdní doby na 
některých 
předměstských 
úsecích, ojedinele do 
centra města (např. 
Židenice – hlavní 
nádraží) 
Poloha nádraží 
v centru, ale o něco 
vzdálenější od 
historického jádra, něž 
v současnosti 

Spojení bezpřestupní nebo i s méně 
přestupy, přesto zachovány možnost 
přestupu na hlavním nádraží. Do 
centra zpravidla rychlejší, na hlavní 
nádraží někdy pomalejší spoje, za to 
kratší intervaly do Kuřimi, Slavkova a 
Vyškova. 
Optimální, současná poloha hlavního 
nádraží vůči centru, nové spojení 
mostem do nové čtvrti a ve směru 
Petrov a Zelný trh. Kromě toho 
nejkratší docházkové a přestupní 
vzdálenosti včetně překonávání 
výškových rozdílů.501 

Podmínky pro 
urbanistický 
rozvoj 

Odstranění 
dosavadního osobního 
průtahu již v prvních 
etapách, zcelá nové 
nádraží a možnost 
velkorysého rozvoje 
nové čtvrti s novým 
polem na jihovýhodním 
konci, naopak hrozba 
buď ztráty atraktivnosti 

Dlouhodobě dva 
železniční průtahy ve 
městě, nové staniční 
budovy v oblasti ulic 
Nádražní a Nových 
sadů, jinak možnost 
postupného rozvoje 
nové čtvrti ze směru z 
centra. 

Odstranění nákladového průtahu již v 
prvních etapách, zato vedení nákladní 
dopravy poblíž centra města, i když 
s významnými opatřeními proti hluku 
a estetickým vlivům. Povrch hlavního 
nádraží pokryt zelení sadového 
charakteru. 
Nové přemostění ulice Nádražní s 
vedením tramvají a variantně s 
propojením pěších zón centraa i nové 

                                                      
a Zelný trh je tady počítán jako pěší zóna, neboť automobilová doprava je tam velmi omezena a v praxi je 
chodci použita celá plocha náměstí. 
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historického centra, 
nebo nevzhledných 
stavebních mezer 
v případě pomalejšího 
rozvoje nové čtvrti. 
Nové parky na 
současných drážních 
plochách. 

čtvrti, tím optimální východisko pro 
postupný rozvoj nové čtvrti 
v návaznosti na historické centrum. 
Možné odstranění komárovské 
spojky, což by umožnilo začlenění 
řeky Svitavy a jejích břehů do 
urbanistické kompozice. 

Podmínky pro 
pozdější 
projekt 
„Severojižní 
diametr“ 

Realizace jen 
výhledově, spíše 
železniční trať, vedená 
mimoúrovňově přes 
celé město. Tím spíše 
rychlější a spolehlivější, 
použitelný pro 
předměstské nebo 
regionální vlaky a 
případně pro zvláštní 
linku, která projede jen 
městský úsek.  

Realizace jen 
výhledově, spíše 
železniční trať, vedená 
mimoúrovňově přes 
celé město. Tím spíše 
rychlější a spolehlivější, 
použitelný pro 
předměstské nebo 
regionální vlaky a 
případně pro zvláštní 
linku, která projede jen 
městský úsek. 

Realizace mnohem dříve, avšak jen 
jako podzemní tramvajové úseky v 
centru města s několika vjezdy a 
výjezdy. Tím spíše pomalejší a 
komplikovanější provoz, zato 
použitelný jak pro předměstské 
vlakotramvaje, tak i pro různé 
tramvajové linky. Tím se zkrátí 
intervaly a odpadá potřeba přestupu 
mezi odděleným diametrem a 
ostatními dopravními postředky MHD 
a také delší vzdálenosti chůze v 
podzemních stanicích. 

6.6 Spolufinancování přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží 
v Brně z evropských fondů 

Při plánování přestavby železničního uzlu Brno a jeho financování se předpokládá spolufinancování ze 
strukturálních fondů Evropské unie. V této souvislosti bylo v rámci srovnávací analýzy variant přestavby 
železničního uzlu Brno zjistěno, že varianta s přesunem hlavního nádraží je již pokročilější v přípravě a 
proto je realističtější pro ni čerpat ze strukturálních fondů ještě v programovém období 2007 – 2013502. 
Právě to bylo i důvodem, proč se nakonec primátor s rozhodující frakcí ve městě naklonil k variantě 
s přesunem hlavního nádraží, i když tato varianta vyšla ze srovnávací analýzy převážně jako horší, než 
varianta s novostavbou v centru503.  
Ve skutečnosti je situace však značně složitější: Evropská komise stále neschválila spolufinancování 
projektu přesunu hlavního nádraží. Nejpravděpodobnější důvody jsou neprokázaná ekonomická 
efektivnost, zejména ve srovnání s jinými variantami, případně i chybějící podpora projektu 
obyvatelstvem: Při zpracování operačního programu Doprava, zahrnujícímu dopravní projekty, které mají 
být spolufinancované ze strukturálních fondů, požadovala Evropská komise, aby v textu kapitoly 
„Uplatnění principu partnerství“, která jedná mimo jiné i o spolupráci s nestátními neziskovými 
organizacemi byl uveden „závazek, že ČR zpracuje a posoudí v rámci přípravy investic alternativní 
variantní řešení vedení dopravních tras u projektů R1, R52 a Europoint Brno“504. Nakonec nebyla tato 
věta vložena do finální verze operačního programu, která sice byla 10.12.2007 schválena Evropskou 
komisí, avšak s preambulí, že schválení operačního programu neznamená schválení spolufinancování 
zahrnutých projektů, a že „schválení spolufinancování kteréhokoli projektu uvedeného v OP Doprava a v 
přílohách podléhá posouzení projektové žádosti Řídícím orgánem OP Doprava, včetne posouzení 
dopadu na životní prostředí (EIA) a ekonomické analýzy (analýzy nákladů a přínosů - CBA), která by 
měla zahrnovat mimo jiné porovnání alternativních možností [...]“505.  
Uvedené požadavky Evropské komise znamenají, že městem zřejmě očekávané schválení 
spolufinancování přesunu hlavního nádraží v časovém horizontu několika měsíců je reálné jen v případě, 
že: 
 

a) Evropské komisi stačí jako posouzené „alternativní řešení“ nějaké drobné změny v podstatě 
stejného projektu přesunu hlavního nádraží bez zásadních vlivů na časový harmonogram 
výstavby, nebo 

b) Evropská komise se nechá přesvědčit i bez časově náročnější přípravy neodsunuté varianty o 
tom, že přesun hlavního nádraží je objektivně nejefektivnější řešení. 

 
Závěr vedení města z analýzy variant přestavby železničního uzlu Brno, že varianta s přesunem je 
připravenější a má být proto spolufinancována přesto, že jiná varianta by byla lepší, je však každopadně 
v rozporu s Evropskou komisí požadovanými kritérii efektivnosti podporovaných projektů. 
 


