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Definice úkolu v rámci disertace
Otázce přestavby hlavního nádraží a železničního uzlu v Brně je věnovaná jenom menší část
disertace, představující zhruba pětinu jeji rozsáhu v stránkách, podobný byl i podíl na časem
zpracování. Ostatní část disertace se týka varianty jízdního řádu a provozu, které se vzájemně odlišují
následujícimi kriteriemi:
§
§
§
§

§

Napojení vedlejší tratě na hlavní trať příměstské dopravy (přestupy, přímé linky nebo
skupinové vlaky)
Obsluha zastávek v příměstské dopravě (jen zastávkové vlaky, nebo i spěšné vlaky či
integrace rychlíků do regionální dopravy)
Zapojení příměstské dopravy do města (klasicky železniční nebo vlakotramvaj)
Případně přizpůsobení přepravní kapacity na časové kolísání poptávky (přizpůsobení intervalů
nebo kapacit jednotlivých vlaků)
Dvě tématické těžiška varianty jízdního řádu a provozu a varianty přestavby železničního uzlu
a hlavního nádraží v Brně jsou věcně spojené systémem vlakotramvaji: Kromě variant
přesunu hlavního nádraží a jeho novostavby v centru, které byli již ve městem objednané
srovnávací analýzi podrobné hodnocené, je v disertaci návržená varianta zjednodušené
přestavby. Klíčový prvek této varianty je systém vlakotramvají v Brně, který umožňuje zmenšit
zatížení nástupních hran hlavního nádraží natolik, že místa faktické novostavby nádraží stačí
obnova a doplňení stávajícího nádraží. Dále jsou tím tématem dotčené projekty severojižního
diametru a napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě, i když mohou být ukončene jen
značně po časovém horizontu variant jízdního řádu a provozu a přestavby hlavního nádraží.
Po posouzením podstatné proveditelnosti takové zjednodušené přestavby je představen návrh
řešení kolejišti a urbanistické kompozici a jsou předběžně odhadované investiční náklady
včetně zohledění dodatkových nákladů variant jízdního řádu a provozu se vlakotramvaji.
Závěrečně jsou představené výhody a nedostatky variant přestavby železničního uzlu a
hlavního nádraží v Brně.

Varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně včetně vlastní
varianty
Současný stav
Současně vedou přes Brno dva železniční průtahy:
osobní přes hlavní nádraží, nákladní o něco
jihovýchodnější. V uspořádání celého železničního uzlu
jsou některé problematické body, například zajížďka
tratě ze směru Tišnov, jednokolejná „Komárovská“
spojka Brno-Černovice – Brno hl.n. nebo neoptimální
zaústění jižně odbočujících tratí do hlavní tratě ze směru
Břeclav.
Samotné hlavní nádraží má omezený rozsah a
neoptimální
konfiguraci
kolejiště,
zabezpečovací
zařízení jsou zastaralá. Kromě toho zde chybí provoznětechnické zázemí (odstavné nádraží v odpovídajícím
rozsahu a vybavení). Proto představuje současný stav
železničního uzlu a hlavního nádraží překážku pro
žádoucí zhuštění příměstské dopravy. Další nedostatky
jsou velké potenciální rozvojové plochy ve městě, které
jsou zablokovány různými železničními zařízeními a
estetický stav nádraží, neodpovídající žádoucí kultuře
cestování.
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Železniční infrastruktura v Brně

Obrázek 1: Přehled současného stavu železniční
infrastruktury v Brně. Mapový podklad: Mapa ČR
online, barevně upravená

Dosud uvažované varianty přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží

Přesun hlavního nádraží

Existují
dvě
hlavní
varianty přestavby
železničního uzlu a hlavního nádraží, které jsou
současně diskutovány:
1. Nejzpracovanější
je
dotčenými
veřejnými a podnikatelskými subjekty
již několika let převážně podporovaná
varianta s přesunem hlavního nádraží:
Osobní a nákladní průtah mají být
sloučeny
v
současné
poloze
nákladního průtahu, což znamená
přesun hlavního nádraží o zhruba
700m od centra směrem na jih.

Obrázek 2: Přestavba železničního uzlu Brno s přesunem
hlavního nádraží. Mapový podklad: GeoClub & ShoCart:
Mapa Brna, barevně upravená

2. Občanskou koalicí, bojující proti
přesunu
hlavního
nádraží
byla
zpracována
varianta
„nádraží
v centru“, která byla určitou dobou
podporována i vedením města. Tato
varianta
znamená
faktickou
novostavbu
hlavního
nádraží
bezprostředně jižně od stávajícího
nádraží na současném osobním
průtahu. Varianta se dělí na více
stavebních etap, nákladní průtah má
být zatím zachován a v pozdější etapě
přesunut
na
trasu,
sestavenou
částečně z nových, částečně ze
stávajících a do budoucna jinak
nepotřebných
úseků.

Novostavba hlavního nádraží v centru

Obrázek 3: Přestavba železničního uzlu Brno s novostavbou
hlavního nádraží v centru. Mapový podklad: GeoClub &
ShoCart: Mapa Brna, barevně upravená

3

Varianta zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží se zavedením
vlakotramvají
Úkol vlakotramvaje, která je v této variantě zavedena na pět z šesti radiálních tratí z Brna, je ulehčení
nástupních hran hlavního nádraží, částečně i
přilehlých traťových úseků tím, že vlakotramvaje
Vedení linek vlakotramvají v Brně
jedou přes centrum města a zastavují na
tramvajových
zastávkách
před
nádražím.
Dostatečná kapacita těchto zastávek byla
prověřena, je třeba zmínit, že vlakotramvaje
částečně nahrazují i tramvajové spoje, že se sníží
počet přestupujících na hlavním nádraží a že
nízkopodlažní vozidla umožňují oproti stávajícím
rychlejší nástup a výstup.
Další přínos vlakotramvají je řešení zajížďky tratě
do Tišnova a do Kyjova.
Na tratích do Tišnova (resp. Kuřimi), Blanska,
Vyškova a Břeclavi (resp. Šakvic) jsou v podobě
vlakotramvaje vedeny méně zatížené příměstské
osobní vlaky. Spěšné vlaky i rychlíky se zastavením
pouze ve větších stanicích a s přípoji nebo přímými
vozy z vedlejších tratí jsou zatíženější a proto
vedeny klasicky po železnici na hlavní nádraží. Na
4: Návrh vedení linek vlakotramvaji v Brně.
trati do Kyjova (resp. Veselí nad Moravou) jsou Obrázek
Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravená
z důvodu zrušení komárovské spojky vedeny pouze
vlakotramvaje, což kvůli omezené kapacitě tram-train-souprav znamená zhuštění na čtyři až šest
vlaků za hodinu. Linky vlakotramvají jsou vedeny až na konečné stanice na protilehlém okraje centra,
čímž jsou pokryty nejzatíženější tramvajové úseky a dosaženy některé důležité přestupní zastávky.
Zjednodušená přestavba železničního uzlu Brno
Značné ulehčení samotného hlavního
nádraží umožňuje sloučení osobní a
nákladní dopravy na stávající osobní
průtah a zjednodušenou přestavbu
stávajícího
hlavního
nádraží:
Ze
současných šesti průjezdných kolejí
zůstanou pro osobní dopravu pouze čtyři,
protože dvě koleje jsou vyhrazeny pro
nákladní dopravu a proto i oddělené
protihlukovými zdmi, čímž jsou i prakticky
rozšířena nástupiště. Dvě průjezdné
koleje slouží spěšným vlakům a
rychlíkům na relaci Břeclav – Tišnov a
také vlakům EC/IC. Třetí průjezdná kolej
je použita rychlíky a spěšnými vlaky ze
směru Česká Třebová, čtvrtá zůstane
volná pro případné výluky jedné
z ostatních kolejí. Na východní straně
nádraží budou přistaveny dvě kusé koleje
pro rychlíky ze směrů Přerov/Olomouc
(skupinové rychlíky v hodinovém taktu) a
Jihlava (dvouhodinově). Pro osobní vlaky
ze směrů Zástavka u Brna a Moravský
Krumlov jsou určeny bývalé dvě poštovní
Obrázek 5: Zjednodušená přestavba železničního uzlu a hlavního
kusé koleje na západní straně kolejíště. nádraží v Brně Mapový podklad: GeoClub & ShoCart: Mapa Brna,
Stávající kusá nástupiště jsou zrušena, barevně upravená
příslušné koleje jsou částečně potřebné
pro přechodovou trať vlakotramvají.
Případné další zjednodušení ohledně obsazenosti jednotlivých kolejí přinesou možné podvarianty se
sedmi průjezdnými kolejemi (včetně nákladních) nebo s propojením vlaků až k stanicím obratu Brno –
Židenice a Horní Heršpice / odstavné nádraží.
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Obrázek 6: Použití jednotlivých kolejí po zjednodušené přestavbě hlavního nádraží v Brně

Urbanistický návrh zjednodušené přestavby hlavního nádraží spočívá v následujících opatřeních:
§

§

§
§

Celé kolejiště hlavního nádraží bude schováno do „obalu“ z protihlukových zdi, případně i
kovových sítí nebo textilních prvků. Povrch tohoto obalu představuje zeleň a částečně
schůdné zastřešení kolejiště. Účelem tohoto „obalení“ je ochrana historického centra od hluku
zejména nákladních vlaků, další přínos je, že z vnějšího hlediska jsou neestetická železniční
zařízení nahrazena určitou podobou parku.
Jižní zhlaví kolejiště je přemostěno rampou z městských hradeb (úroveň Kapucínských sadů)
až do nové městské čtvrti jihovýchodně od hlavního nádraží. Tento most splní následující
úlohy:
o Pěší spojení nástupišť vzájemně
o Pěší a tramvajové spojení z nádraží (tramvaj z ulice Nádražní přes Bašty) do nové
městské čtvrti
o Pěší spojení nádraží, nové čtvrti a pěšina na zastřešení nádraží s historickým
centrem.
Přesná poloha mostu a prostorová kompozice městské čtvrti jihovýchodně od nádraží je
navržena ve dvou podvariantách:
o Varianta, která je nejpodobnější platnému územnímu plánu a urbanistickému návrhu
varianty „nádraží v centru“ má nevýhodu, že most je relativně daleko od jižního konce
nástupišť
o Druhá varianta má výhodu, že most je přímo nad konci nástupišť a je zaústěn do pěší
zóny ve směru Vaňkovka/Opuštěná a ne na široký bulvár se silnou automobilovou
dopravou. Velká nevýhoda je však větší změna v územním plánu.
Autobusové nádraží s parkovištěm na druhém patře je navrženo na východní straně
železničního tělesa jižního zhlaví.
Odbavovací a komerční plochy hlavního nádraží jsou doplněny drobnými přístavbami v oblasti
nových kusých kolejí a autobusového nádraží, případně i volnými plochami v budově hlavní
pošty po odstěhovaní hlavního poštovního uzlu.
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Varianta, podobnější územnímu plánu

Varianta s většími změnami územního plánu

Obrázek 7: Návrhy na urbanistické začlenění přestaveného hlavního nádraží v Brně. Mapové podklady: Občanská
koalice „nádraží v centru“, www.mapy.cz.

Severojižní diametr
Severojižní diametr je výhledový projekt mimoúrovňové městské rychlodráhy pro Brno. Dosud jsou
uvažovány dvě systémové varianty:
§
§

Tramvajový diametr, použitý tramvajemi, které pokračují i na stávající tramvajovou síť Brna
Kolejový diametr, použitý příměstskými vlaky aspoň dvou tratí (směry Tišnov a Sokolnice Vyškov, případně i Břeclav)

V rámci varianty zjednodušené přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně s vlakotramvají
je navržena i vlakotramvajová varianta severojižního diametru. Jedná se o podzemní tramvajové
úseky v centru města, které jsou včetně stanic upraveny na provoz tří nebo čtyř spojených tram-trainvozidel. Provoz tak dlouhými soupravami řeší případné kapacitní problémy vlakotramvají a umožňuje
jeho rozšíření na další trať a delší trasy vlaků. Mimo samotného historického centra, na ulicích
s příznivějšími poměry pro hustý a rychlý provoz i dlouhými soupravami, jsou nadále použity stávající
tramvajové tratě. Tím jsou sice rychlosti jízdy spíše menší, než na mimoúrovňové trati, použitelnost
pro příměstské vlakotramvaje a pro klasické tramvaje však umožňuje nejkratší intervaly a nejmenší
počet přestupů. Hlavně se však kvůli mnohem kratší stavební délce sníží stavební náklady, čímž bude
projekt financovatelný již dříve.
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Dosud uvažované trasy severojižního diametru

Možné podzemní (vlako-)tramvajové úseky

Obrázek 8: Dosud uvažované vedení severojižního kolejového nebo tramvajového diametru a možné podzemní úseky
pro (vlako)tramvaj. Mapový podklad: Mapa ČR online, barevně upravená.

Napojení Brna na budoucí vysokorychlostní tratě
Vysokorychlostní tratě v České Republice jsou stále ve fázi výhledových projektů, pro které probíhá
maximálně územní ochrana. S realizováním nelze počítat před rokem 2030. Přesto má otázka
zapojení vysokorychlostních tratích do uzlu Brna velký význam v diskuzi o přestavbě železničního uzlu
a hlavního nádraží: Brno má se stát uzlem se třemi větvemi vysokorychlostních tratí, což bez
zvláštních spojek přirozeně znamená, že aspoň na jedné relaci je potřebná úvrať. Zejména ve variantě
novostavby hlavního nádraží jsou už zpočátku plánovány prvky pozdějšího zaústění
vysokorychlostních tratí (tunelem pod městem) pro bezúvraťové spojení Praha – Vídeň.
Ve variantě zjednodušené přestavby by byla potřeba buď zcela nová varianta zaústění
vysokorychlostní tratě ze směru Praha na severu Brna, nebo dojde v případě jižní varianty zaústění
této větve (předpokládaná i pro přesun hlavního nádraží) k potřebě úvratě v Brně na všech relacích.
Vzhledem k nejistotě projektu vysokorychlostních tratí v České Republice vůbec, ale i k tomu, že
ucelené vysokorychlostní jednotky mohou relativně jednoduše měnit směr, je autorem považováno za
nepřiměřené, již teď věnovat příliš velkou pozornost a investiční prostředky bezúvraťovému řešení
případných vysokorychlostních spojů.

Výsledky: Náklady variant přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno
Stavební náklady zjednodušené přestavby železničního uzlu Brno byly odhadnuty dle propočtů
dosavadních variant, zejména varianty novostavby hlavního nádraží v centru: Částečně bylo možno
vynechat větší subprojekty, náklady na samotné hlavní nádraží včetně přilehlých úseku bylo nutno
odhadovat dle jednotlivých skupin stavebních položek a odhadu rozdílů v rozsahu kolejiště a
náročnosti přestavby.
Žádná z třech variant přestavby železničního uzlu nepředstavuje jednotnou stavbu, nejvíce rozptýlená
do časových etap je varianta novostavby v centru. Proto je třeba srovnávat náklady dle časových
horizontů:
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Krátkodobé náklady přestavby nádraží
1. Nejbližší horizont je cca. rok 2017, do
kterého je reálně myslitelná výstavba
samotného hlavního nádraží. To je i
časový horizont variant jízdního řádu a
provozu, proto jsou i všechny uvedené
náklady v cenové úrovni roku 2017.
Se zohledněním
jak
dodatkových
nákladů variant jízdního řádu a provozu
s vlakotramvají oproti konvenčním
variantám, ale i nákladům dodatkových
tramvajových výkonů v případě přesunu
hlavního
nádraží
má
varianta
zjednodušené
přestavby
nejnižší
náklady – cca. 91% novostavby v centru Obrázek 9: Náklady variant přestavby železničního uzlu a
hlavního nádraží v Brně v časovém horizontu zhruba do
a cca. 60% přesunu hlavního nádraží. roku 2017.
Vzhledem k různým zdrojům chyb a
nepřesnostem je však myslitelné, že skutečně by mohla být i varianta s novostavbou v centru
ta nejvýhodnější.
Střednědobé náklady přestavby nádraží
2. Ve středním horizontu jsou náklady na
zjednodušenou
přestavbu
prakticky
shodné s náklady novostavby v centru,
obě jsou v řádu 80% nákladů varianty
s přesunem. Významným rozdílem je
však, že zjednodušená přestavba
hlavního nádraží v tomto časovém
horizontu již obsahuje podzemní (vlako)tramvajové úseky, které by mohly být
kvůli přeplnění vlakotramvají nutné
dříve, než severojižní diametr v
ostatních variantách.
3. Ve dlouhém časovém horizontu mají
varianty s novostavbou v centru a
s přesunem skoro stejné náklady,
protože do této etapy spadá i drahá
přeložka nákladního průtahu ve variantě
s novostavbou
v centru.
Varianta
zjednodušené přestavby již neobsahuje
žádné další projekty oproti střednímu
časovému horizontu a je proto
jednoznačně ta nejvýhodnější – její
náklady činí jen 50 – 55% nákladů
ostatních
variant.

Obrázek 10: Náklady variant přestavby železničního uzlu a
hlavního nádraží v Brně ve středním časovém horizontu.

Dlouhodobé náklady přestavby nádraží

Obrázek 11: Náklady variant přestavby železničního uzlu a
hlavního nádraží v Brně v dlouhém časovém horizontu.
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Výhody jednotlivých variant přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně

Spolehlivost provozu
(včetně fáze výstavby)

Atraktivnost pro
cestující
Podmínky pro
urbanistický rozvoj

Podmínky pro pozdější
projekt „Severojižní
diametr“

Přesun
hlavního
nádraží
Známý, osvědčený
železniční provoz s
vysokou přepravní
kapacitou, výstavba
nového nádraží mimo
provoz

Novostavba v centru
Známý, osvědčený
železniční provoz s
vysokou přepravní
kapacitou

Zjednodušená
přestavba
Méně náročná
přestavba znamená
menší rušení provozu

Výborná dostupnost jak
pěšky, tak i městskou
dopravou

Nejlepší dostupnost
nádraží jak pěšky, tak i
městskou dopravou,
méně přestupů
Odstranění jednoho
Nové budovy nádraží
Odstranění jednoho
průtahu hned, volný
včetně obchodních
průtahu a Komárovské
rozvoj nové městské
ploch jako impuls pro
spojky hned,
čtvrti
rozvoj nové čtvrti
přemostění a zastřešení
nádraží spojuje centrum
a novou čtvrť
Severojižní diametr
Severojižní diametr
Vlakotramvajová
spíše železničního typu, spíše železničního typu, varianta severojižního
to znamená rychlý a
to znamená rychlý a
diametru: Dřívější
spolehlivý provoz
spolehlivý provoz
výstavba, kratší
intervaly a méně
přestupů

Problematika spolufinancování přestavby železničního uzlu z evropských fondů
Varianta s přesunem hlavního nádraží je městem Brno preferovaná i proto, že je v přípravě nejvíc
pokročilá, a že by proto bylo reálné, že bude financována ještě v programovém období 2007-2013.
Tato výhoda však její význam zcela ztrácí tím, že Evropská komise ještě nepotvrdila spolufinancování
projektu přesunu hlavního nádraží, protože chybí variantní posouzení ekonomické efektivnosti tohoto
záměru: Rozhodnutí pro pravděpodobně nejneefektivnější variantu jen kvůli tomu, že je připravenější,
není zřejmě evropskou komisi podporované.

Doporučení
§

§

Podrobnější hodnocení vlakotramvají a zjednodušené přestavby železničního uzlu: Pro
ověření, zda zjednodušená přestavba železničního uzlu a hlavního nádraží v Brně je opravdu
úspornější než dosud uvažované varianty a zároveň kvalitativně uspokojující, je potřebné
podrobnější posouzení proveditelnosti a nákladů. To by vyžadovalo spolehlivé modelovaní
počtů cestujících v jednotlivých spojích a podrobnější stavební dokumentace.
Překrývání místa propojení linek příměstské dopravy: doporučuje se překrývání aspoň části
linek z jihu do Židenic a ze severu do nové zastávky v oblasti odstavného nádraží. To by
přineslo většinu výhod propojení linek na průjezd přes Brno, nezkomplikovalo by však tvorbu
přípojů v regionu a časové přizpůsobení kapacit jednotlivých vlaků.
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