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B.3. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Obecně je dopravní infrastruktura na území JMKJihomoravského kraje (dále také „JMK“) tvořena železniční sítí, sítí 
dálnic a silnic I., II, a III. třídy. Na jihu Moravy je silniční síť prostřednictvím D52, D2 (a I/55) napojena na nadřazenou 
dálniční síť Slovenska a Rakouska. Hustota jednotlivých složek dopravní infrastruktury a její parametry odpovídají 
úrovni urbanizace, přírodním podmínkám či ostatním faktorům. Za hlediska hustoty dopravní sítě je dopravní 
infrastruktura logicky nejvíce rozvinuta na území města Brna a jeho blízkém okolí v tzv. brněnské aglomeraci. Ve 
zbývajících částech kraje je v hlavních urbanizovaných osách vedena páteřní dálniční a železniční infrastruktura. 
Plošně je pak v území zajištěna dopravní obsluha pozemními komunikacemi různých kategorií od silnic I. třídy až po 
místní komunikace na území jednotlivých obcí.  

B.3.1. PODKLADY 

Vzhledem k šíři problematiky jsou uváděny pouze hlavní projekční podklady, a to:  

 D43 D1 – Kuřim – Svitávka, technicko-ekonomická studie, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2016; 

 NIV příprava R43 dopravní prověření tras v Brněnské aglomeraci, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2015; 

 R52 – Jižní tangenta v úseku R52 Rajhrad – D2 Chrlice II – technická studie včetně řešení úprav dálnice D2 
v úseku MÚK Chrlice II – MÚK Brno jih, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2015; 

 Vyhledávací studie trasy nové krajské silnice Modřice – Šlapanice – Tvarožná, Dopravoprojekt Brno, a.s. – 2013; 

 III/15286 Brno – Slatina, obchvat, DÚR aktualizace 11/2009, Silniční projekt – 2009; 

 II/385 obchvat Čebín, DÚR, Dopravoprojekt Brno, a.s. – 2009; 

 I/43 – Odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JMK, studie, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2015; 

 Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technicko-ekonomická studie; PK Ossendorf spol. s r.o. – 
2016; 

 I/42 Brno VMO, tahová studie v úseku Husovický tunel – D1, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2016; 

 Územní studie prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna, Sdružení 
UAD Studio/ PK Ossendorf spol. s r.o. – 2013; 

 Aktualizace studie akce „Mosty Moravanská“, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2016; 

 Rozbor udržitelného rozvoje území - Veřejná dopravní infrastruktura, Ing. Novák, PK Ossendorf spol. s r.o. – 2016. 

B.3.1.1. Silniční doprava  

Legislativní rámec dopravní problematiky 

 Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (2015) 

Kapitola 5. - Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

- (106) - R52 

Vymezení: Pohořelice - Mikulov - Drasenhofen / Rakousko (E461) 

Důvody vymezení: Zkvalitnění silničního spojení Brno . Vídeň. Vazba na rakouskou silniční síť. Součást TEN-T. 

- (121) - R43 

Vymezení: Brno - Moravská Třebová (E461) 
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Obr. B3.1 PÚR ČR - výřez ze schématu 5 Doprava silniční 

 

 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Kapitola D - Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch 
a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury. 

 

Plochy a koridory podle politiky územního rozvoje: 

- (78) ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461), z politiky územního 
rozvoje, vymezením koridorů dálnice DS02 D43 Lysice – Sebranice, DS03 D43 Sebranice – Velké Opatovice – 
hranice kraje, 
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- (82) ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice R52 Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) 
z politiky územního rozvoje, vymezením koridoru dálnice DS04 D52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / 
Rakousko, 

 

Plochy a koridory nadmístního významu: 

- (93) ZÚR JMK vymezují koridor dálnice DS10 D1 Kývalka – Slatina, zkapacitnění včetně přestavby 
mimoúrovňových křižovatek 

- (97) ZÚR JMK vymezují koridor dálnice DS12 D2 Chrlice II – Brno-jih; zkapacitnění včetně přestavby 
mimoúrovňové křižovatky 

- (101) ZÚR JMK vymezují koridor dálnice DS14 D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2), 

- (105) ZÚR JMK vymezují koridor silnice I. třídy DS16 I/23 Vysoké Popovice, obchvat, 

- (111) ZÚR JMK vymezují koridor silnice I. třídy DS19 I/43 Sebranice – Letovice, přeložka, 

- (113) ZÚR JMK vymezují koridory silnice I. třídy DS20 I/43 Letovice – Stvolová, homogenizace, 

- (119) ZÚR JMK vymezují koridor silnice II. třídy DS24 Obchvat Chrlic, prodloužení II/152, 

- (121) ZÚR JMK vymezují níže uvedené koridory pro přestavbu silnic II. třídy:  

- DS25 II/152 Želešice, obchvat; 

- DS29 II/380 Tuřany, obchvat; 

- DS30 II/385 Hradčany – Čebín, obchvat; 

- DS32 II/416 Blučina, obchvat; 

- DS33 III/15286  Brno, Slatina, obchvat (možné budoucí zařazení do tahu silnice II. třídy); 

- DS36 II/602 Bosonohy, obchvat; 

- DS39 II/425 Rajhrad – Modřice. 

 

Územní rezervy: 

- (264) ZÚR JMK vymezují územní rezervy kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461), z politiky 
územního rozvoje, v úseku dálnice D1 – Kuřim – Lysice jako dálnici RDS01 D43 Troubsko / Ostrovačice (D1) – 
Kuřim, RDS34 D43 Kuřim – Lysice, 

- (270) ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro rozšíření dálnice RDS04 D1 Kývalka – hranice kraje (– Velká 
Bíteš), rozšíření na šestipruh; 

- (272) ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro rozšíření dálnice RDS05 D1 Slatina – Holubice, zkapacitnění 
včetně MÚK; 

- (278) ZÚR JMK vymezují územní rezervu jihozápadní tangenty RDS08 Jihozápadní tangenta Troubsko (D1) – 
Modřice (D52/JT) ve variantách; 

- (280) ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro silnici I. třídy RDS09 I/23 Rosice – Zakřany, přeložka s obchvaty 
sídel; 

- (284) ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro silnici I. třídy RDS12 I/43 Kuřim - jižní obchvat; 

- (286) ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro silnici I. třídy RDS13 I/43 Česká – Kuřim; 

- (300) ZÚR JMK vymezují územní rezervy pro přestavbu silnic II. a III. třídy: 

- RDS20 II/152 Ořechov – Hajany, obchvat 
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- RDS22 II/394 Tetčice, obchvat 

- RDS23 II/394 Neslovice, obchvat 

- RDS24 II/416 Hrušovany u Brna – Ledce – Pohořelice, přeložka 

- RDS25 II/416 Vojkovice – Hrušovany, přeložka 

- RDS26 II/416 Hostěrádky-Rešov – Šaratice, přeložka 

- RDS27 II/416 Hrušky – Křenovice – Slavkov u Brna, přeložka 

- RDS32 Tuřany – Kobylnice, prodloužení II/152 

- RDS33 III/15278 Modřice, severní obchvat 

- RDS35 III/4171 Šlapanice, obchvat 

- RDS36 Kuřim, severní obchvat (nekategorizovaná) 
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Obr. B3.2 ZÚR JMK - výřez z Výkresu II.4. Plochy a koridory dopravní infrastruktury 

Stávající síť 

a) Vazby na okolní dopravní sítě 

Nadmístní význam tzv. brněnské aglomerace je možné definovat zejména z důvodu, že v této oblasti dochází 
k vzájemnému křížení evropských koridorů (TEN-T) a spojení celostátní komunikační sítě. Dálnice D1, D2 a D52 
(I/52) převádí výše uvedené dopravní tahy. Konkrétně Brnem prochází IV Multimodální koridor TEN-T (Berlín – 
Praha – Brno – Budapešť – Istanbul) a VI Multimodální koridor – větev B (Katovice – Ostrava – Brno). Dále Brnem  
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Obr. B3.3 Česká republika a uzel Brno ve vazbě na transevropskou síť TEN, Multimodální koridory 

prochází tzv. Baltsko – Jadranský koridor (Gdaňsk – Terst) jehož část Gdaňsk – Brno – Vídeň je Prioritní projekt 
č. 25 transevropských dopravních sítí TEN-T. Napojení severních krajů s krajskými městy Liberec, Hradec Králové 
a Pardubice na Brno a dále do Evropy je řešeno přes silnici I/43. Systém těchto dálničních a kapacitních křížení 
těchto komunikací vytváří z daného uzlu (především na D1) nejzatíženější dálniční úsek po pražském okruhu. 

b) Zájmová oblast 

Dopravně nejdůležitější komunikací je dálnice D1 spojující Prahu s Brnem a dále Ostravou, propojuje také kraje 
Vysočinu a Středočeský na jedné straně s Moravskoslezským, Olomouckým a Zlínským krajem na straně druhé. 
Další významnou dálniční komunikací je dálnice D2 spojující Brno s Bratislavou a dálnice D52, v části úseku 
vedená jako silnice I/52 spojující Brno s Vídní. Ze silnic I. třídy patří mezi přepravně nejvýznamnější silnice I/50 
spojující Brno s Uherským Hradištěm, silnice I/43 spojující Brno se Svitavami, silnice I/53 spojující Brno 
se Znojmem a silnice I/23 spojující Brno s Třebíčí. 
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Obr. B3.4 Brněnská aglomerace ve vazbě na evropské koridory TEN-T 

 
Obr. B3.5 Schéma sítě dálnic a silnic I. třídy 
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Obr. B3.6 Přehledná situace JMK - stavby, které lze realizovat v nejbližším období 

Záměry v území 

a) Budoucí záměry – krátkodobý horizont 

Z hlediska budoucích záměrů přípravy staveb je možno vyjmenovat pouze malou část staveb na síti silnic I. třídy 
a dálnic, které je možno realizovat v nejbližším období, a které mají vliv na chování dopravy v území: 

Přehled hlavních staveb: 

 Dálnice (vyznačeno modře na přehledné situaci JMK): 

 Č.1 – D1 – zkapacitnění v úseku Kývalka – Holubice – zde je reálný pouze úsek mezi MÚK Brno Jih 
a MÚK Brno Centrum, název stavby - D1 01191.C Brno Centrum – Brno Jih. 

 Silnice I. třídy (vyznačeny červeně), stavby, u kterých se připravuje dokumentace pro stavební povolení: 

 Č.1 – Sil. I/42 VMO – Tomkovo náměstí a Rokytova; 

 Č.2 – Sil. I/53 úsek Znojmo – Lechovice . 

 Silnice I. třídy (vyznačeny fialově na přehledné situaci JMK), stavby, které jsou v současnosti realizovány nebo 
budou v nejbližším období: 

 Č.1 – Sil. I/42 VMO – Žabovřeská I; 

 Č.2 – Sil. I/38 – obchvat Znojma, stavba II.; 
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Obr. B3.7 Detail - aktuálně připravované stavby VMO a na D1 

 Č.3 – Sil. I/53 Lechovice – obchvat; 

 Č.4 – Sil. I/41 zkapacitnění ulice Dornych (stavba Tramvaj Plotní). 

 Silnice II. třídy (vyznačeny fialově na přehledné situaci Jmk – obr. B7), stavby v přípravě JMK: 

 Č.1 – Sil. II/385 Čebín – obchvat; 

 Č.2 - Sil. II/374 Rájec – přeložka IV., Rájec -  Boskovice (soubor staveb). 

b) Budoucí záměry – dlouhodobý horizont 

Rozvoj silniční infrastruktury je založen na tvorbě „Základního komunikačního systému“ (ZÁKOS), který vychází 
z dlouhodobě sledovaného třístupňového ochranného dopravního systému města Brna. 

Základní komunikační systém zahrnuje „nadřazený komunikační systém“ a „systém komunikací nižšího 
dopravního významu“. 

c) Třístupňový ochranný systém 

1. stupeň – Brněnský ochranný komunikační systém (BOKS): dálnice D1 a D2, silnice D43 – JZT – JT; 

2. stupeň – Velký městský okruh (VMO): silnice I. třídy I/42; 

3. stupeň – Malý městský okruh (MMO): místní komunikace II. třídy. 
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Obr. B3.8 Dlouhodobá koncepce třístupňového ochranného systému 

d) Nadřazený komunikační systém 

Nadřazený komunikační systém zahrnuje Dálnice D1 a D2, D43, JZT, JT a místní rychlostní komunikace 
I. a II. třídy na území brněnské aglomerace. 

Vůči Brnu pak tento nadřazený komunikační systém tvoří části ochranného systému, které se nacházejí na území 
města a další vybrané komunikace. Je to systém dálnic, silnic, Velký městský okruh a radiály, propojující navzájem 
dané systémy. 

Ochranný systém zahrnuje dálnici D1, dálnici D2 a systém D43 a tangenty. 

Zokruhování systému je tvořeno tzv. Velkým městským okruhem, na který budou napojeny radiály silnic I. třídy 
I/23, I/43, I/50 a I/52, dále pak silnice II. třídy a některé další komunikace celoměstského významu. 

Radiály propojují 1. stupeň ochranného systému a Velký městský okruh – Pražská, Vídeňská, Bratislavská, 
Ostravská, Svitavská a Hradecká v podobě místních rychlostních komunikací. 

Systém dále doplní radiály Přehradní a Průmyslová jako komunikace celoměstského významu. 

Nadřazený komunikační systém doplňuje mimoúrovňová křižovatka Moravanská na silici I/52. 

e) Brněnský ochranný komunikační systém 

Dálnice D1 

D1 včetně zkapacitnění na šestipruhové uspořádání a přestaveb všech křižovatek na D1. 
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Obr. B3.9 Plánované zkapacitnění D1 na 6-ti pruh – dělení staveb 

D43 v úseku D1 – Kuřim – Svitávka 

Tahová studie z roku 2016 D43 v úseku D1 – Kuřim – Svitávka dodefinovala a ověřila funkčnost možných 
dopravních řešení v části mezi D1 – Kuřimí a Svitávkou, které byly vymezeny v podobě variantních koridorů 
územních rezerv definovaných v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně variantního 
technického řešení návrhových parametrů. Při sumarizaci tras bylo v rámci studie představeno několik teoretických 
variant řešení uspořádání sítě, z nichž do konečného výběru bylo vybráno osm variant řešení, které vychází 
z jednotlivých kombinací tras D43 obou řešených úseků dálnice D1 – Kuřim a Kuřim – Svitávka, a to jak 
pro dálniční charakter komunikace, tak pro kapacitní silniční kategorii.  V současné chvíli jsou v platné ZÚR JMK 
pokryty všechny aktuální koridory trasování D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim – Svitávka.  

Z přechozího tedy plyne, že stopu D1 – Kuřim – Lysice, kde je územně zkoumáno více dopravních stop v území, je 
nutno řešit a vyhodnotit samostatně, k čemuž má posloužit tato práce. Úsek Lysice – Sebranice – hranice JMK je 
naopak jasně definován – stabilizován v  ZÚR JMK včetně křižovatek napojujících území, zejména MÚK Lysice, 
kde lze návrhovou část D43 připojit prostřednictvím sil. II/376 na stávající sil. I/43 v oblasti obce Bořitov, kde toto 
dopravní řešení je součástí platného Územního plánu obce. 

Úpravy na sil. I/43 

Největší a nejnutnější investicí v blízkém horizontu je zkapacitnění I/43 úseku Česká – Lipůvka, kde je nutné 
vyřešit kromě jiného např. průchod kolem obce Podlesí ve vazbě na platný územní plán města Kuřim. V dalším 
úseku jsou navrženy úpravy převážně ve stávajícím koridoru.  



B.  STÁVAJÍCÍ STAV, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A PROBLEMATIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH 11 / 2017 

 

 

B - 70  ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 1. ETAPA 
 

 
Obr. B3.10 Koridory ZÚR JMK 
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Obr. B3.11 Situace dálnice D52 - Jižní tangenty a nutného úseku pro zkapacitnění dálnice D2 

JZT, JT, Zkapacitnění D2 a přestavba křižovatky MÚK Brno Jih 

D52 – Jižní tangenta (JT) 

Příprava a výstavba dálnice D52 v úseku Pohořelice – Mikulov – st. hranice zůstává jednou z priorit České 
republiky v rámci řešení hlavní (Core) sítě TEN-T. Jedním z problematických úseků je zejména ten v brněnské 
aglomeraci. Zde je nutno naplnit požadavek na vzájemné kapacitní a dopravně bezpečné propojení hlavní sítě 
TEN-T. Současný stav ukončuje D52 v MÚK se sil. II/425 v oblasti Rajhradu a dále směrem k dálnici D1 již 
pokračuje jako silnice I/52. Obecně je daný úsek spíše znám jako „ulice Vídeňská“, což správně charakterizuje 
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jeho vnímání a funkční zatřídění v silniční síti. Odehrávají se na ni veškeré dopravní pohyby – od dopravy tranzitní 
po dopravu cílovou, zdrojovou či čistě místní. Navíc se nejedná jen o dopravu automobilovou, ale i hromadnou 
kolejovou, v rámci křižovatky MÚK Brno Centrum i o dopravu cyklistickou či pěší. Tento stav je dlouhodobě 
neudržitelný nejen z hlediska definice sítě TEN-T, ale především z hlediska bezpečnosti silničního provozu, 
kapacity a komfortu komunikace. Z hlediska koncepce se dále sleduje varianta 4-pruh s MÚK Rajhrad a MÚK 
Chrlice II včetně možnosti napojení JZT a sil. II/380 – varianta představuje koncepční formu komunikačního 
propojení v kategorii D 25,5/100 mezi R 52 a D2. MÚK Rajhrad bude obsahovat „rozštěp“ mezi D52 a sil. I/52 
s možností výhledového napojení JZT. MÚK Chrlice II bude obsahovat rovněž možnost propojení na sil. II/380.  
Tato trasa je i v návrhovém koridoru platné ZÚR JMK. 

Základem je propojení stávající D52 s dálnicí D2, které by však nemělo technicky vyloučit možnost případného 
napojení tzv. Jihozápadní tangenty (JZT) a to v obou teoretických stopách – modřické i želešické. Tomu odpovídá 
i navržené řešení, které postihuje možný etapový přístup. 

Zkapacitnění D2 (pomocí sil. I/41) 

V případě zkapacitnění D2 se vychází z nového řešení MÚK Brno Jih, které je řešeno samostatně, v současné 
chvíli ve stupni DSP. Toto řešení předpokládá, že sil. I/41 bude protažena pod dálnicí D1 až po mostní objekt 
areálu Avion Shopping Parku (ASP), kde je napojena na současný stav. Budou tedy eliminovány stávající 
kolektory dálnice D2 a tyto budou nahrazeny oboustrannou komunikací – silnicí I. třídy. Z této komunikace budou 
jednak napojeny rampy do areálu ASP a ve výhledu – po protažení sil. I/41 i sil. II/152 nakonec i rampy z Jižní 
tangenty (JT). Celé uspořádání tedy zachovává vlastní dálnici v současném čtyřpruhovém uspořádání a postupně 
ji doplňuje oboustrannou dvoupruhovou komunikací. Všechna obsluha území bude realizována ze sil. I/41 a vlastní 
dálniční doprava po D2 bude vedena odděleně od dopravy obsluhující území. Přípojné body na vyšší komunikační 
systém jsou vždy na začátku (v MÚK Brno Jih – D1 směr Praha a Ostrava, město Brno) či na konci úseku (MÚK 
Chrlice II – D2 směr Bratislava, JT směr Vídeň). Území je napojeno prostřednictvím MÚK Ikea – areál ASP a MÚK 
Chrlice II – sil. II/152 včetně přilehlých areálů.  

Jihozápadní tangenta (JZT) 

Sledovaný návrh dálniční propojení D52 a D2 taktéž umožňuje možnost technického propojení v podobě 
Jihozápadní tangenty do tangenty Jižní, tedy směrem D1 – Praha. V této práci byla naznačena JZT ve všech 
variantách s napojením na D1 v MÚK Troubsko.  

 

MÚK Moravanská 

Pro správnou funkci dopravního systému kolem ulice Vídeňské (I/52), je nutné co nejdříve doplnit mimoúrovňovou 
křižovatku Moravanská silnic I/52 a sil. III/15281 ( III/15276), která bude řešit dopravní napojení širšího území 
na vyšší komunikační systém a nahrazuje nevyhovující napojení u OC Futurum – napojení ulice Ořechovské – sil. 
III/15275. Toto napojení je v současné době jediné, které jednak napojuje území na komunikační síť směrem 
k dálnici D1 i do města Brna a zároveň umožňuje vzájemné propojení obou částí ulice Vídeňské. Napojení je 
nevyhovující jak z hlediska kapacit, dopravní bezpečnosti, tak i z hlediska legislativního – vzdálenost křižovatek. 
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Obr. B3.12 Situace JZT ve stopě Modřické - vazby na D43 

 

 
Obr. B3.13 Stávající dopravní síť Brna ve vazbě na MÚK Moravanská 
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B.3.1.2. Železniční doprava 

Stávající síť 

Umístění a trasování železničních tratí v Brně a jeho okolí vzniklo na základě historického vývoje v 19. století. 
Neujasněná koncepce přestavby uzlu po dlouhá léta konzervuje současný nevyhovující stav, který se vyznačuje malou 
traťovou rychlostí, nedostatkem kapacity železničních tratí a stanic uvnitř uzlu a absencí bezbariérových přístupů 
pro cestující. 

Do železničního uzlu Brno (dále jen ŽUB) je zaústěno celkem 7 železničních tratí kategorie celostátní dráha. 

Ve směru od jihu je zaústěno celkem pět železničních tratí, a to:  

 Trať 240: Brno hlavní n. – Okříšky (- Jihlava – Havlíčkův Brod) je jednokolejná v úsecích Brno hl. n. – Brno-Horní 
Heršpice, stanoviště Státní silnice a Střelice – Okříšky. V úseku Brno-Horní Heršpice, stavědlo Státní silnice – 
Střelice je trať dvoukolejná, totožná s tratí Brno hl. n. – Hrušovany nad Jevišovkou. Provoz na trati je veden 
v nezávislé trakci a výrazně převažuje osobní doprava. 

 Trať 244: Brno hlavní n. – Hrušovany nad Jevišovkou je jednokolejná v úsecích Brno hl. n. – Brno-Horní Heršpice, 
stavědlo Státní silnice a Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou. V úseku Brno-Horní Heršpice, stavědlo Státní 
silnice – Střelice je trať dvoukolejná, totožná s tratí Brno hl. n. – Okříšky. Provoz na trati je veden v nezávislé trakci 
a výrazně převažuje osobní doprava. 

 Trať 250: Břeclav – Brno hlavní n. je dvoukolejná, elektrizovaná a vybavená moderní zabezpečovací technikou. Je 
součástí I. tranzitního koridoru (národní číslování), je součástí evropské sítě TEN-T a Evropské magistrály C-E 61 
Stockholm – Děčín – Budapešť. 

 Trať 300: Brno hlavní n. – Přerov je jednokolejná elektrizovaná trať s výrazně převažujícím provozem dálkové 
a meziregionální osobní dopravy. Díky traťové spojce Blažovice – Holubice lze provozovat osobní a nákladní 
dopravu v úseku Blažovice - Brno dvoukolejně s využitím části trati Brno hl. n. – Veselí nad Moravou. Trať je 
součástí evropské sítě TEN-T. 

 Trať 340: Brno hlavní n. – Veselí nad Moravou je v úseku Brno hl. n. – Odb. Slatinská jednokolejná (Komárovská 
spojka) a v úseku Odb. Slatinská – Veselí nad Moravou dvoukolejná. Elektrizovaný úsek Brno hlavní n. – 
Blažovice (-Holubice) je v závislé trakci využíván přerovskou tratí, kdežto vlastní provoz na „Vlárské“ trati je veden 
v nezávislé trakci.  Trať je v úseku Brno – Blažovice součástí evropské sítě TEN-T. 

Ve směru od severu jsou do ŽUB zaústěny dvě tratě: 

 Trať 250: Brno hlavní n. – Havlíčkův Brod je dvoukolejná a elektrizovaná. V úseku Brno hl. n. – Odb. Brno-
Židenice je totožná s tratí Brno hl. n. – Česká Třebová a Brno hl. n. – Brno-Maloměřice. Trať je součástí 
evropského sítě TEN-T a evropské magistrály C-E 61 Stockholm – Děčín – Budapešť (dle mezinárodních Dohod 
AGC a AGTC). Provoz na ní je veden v závislé trakci a převažuje nákladní doprava a příměstská osobní doprava. 

 Trať 260: Brno hlavní n. – Česká Třebová je dvoukolejná, elektrizovaná a vybavená moderní zabezpečovací 
technikou. V úseku Brno hl. n. – Odb. Brno-Židenice je totožná s tratí Brno hl. n. – Havlíčkův Brod a Brno hl. n. – 
Brno-Maloměřice. Je součástí I. tranzitního koridoru (národní číslování), evropské sítě TEN-T a evropské 
magistrály C-E 61 Stockholm – Děčín – Budapešť (dle mezinárodních Dohod AGC a AGTC). 

 Uvnitř ŽUB se nachází ještě trať Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice, která je v úseku Brno – 
Horní Heršpice – Odb. Brno-Židenice dvoukolejná a v úseku Odb. Brno-Židenice – Brno-Maloměřice tříkolejná 
a celá je elektrizovaná. Je určena převážně pro odvedení nákladní dopravy mimo přetížené osobní nádraží. Tato 
trať je součástí I. tranzitního koridoru (národní číslování), evropské sítě TEN-T a evropské magistrály C-E 61 
Stockholm – Děčín – Budapešť (dle mezinárodních Dohod AGC a AGTC). 
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Obr. B3.14 Schéma železniční sítě v řešeném území 

Záměry v území 

V době zpracování této studie byla na všech tratích zaústěných do ŽUB připravovány rekonstrukční práce. Jedná 
se o následující stavby: 

 Elektrizace trati 240 v úseku Brno – Zastávka u Brna 

Elektrizace trati se v oblasti zájmového území v úseku Brno – Střelice týká dvoukolejné trati ve stávající ose. 
V rámci stavby budou zřízeny nové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. V úseku Střelice – Zastávka 
u Brna (mimo zájmové území) bude trať zdvoukolejněna.  

 Úpravy trati 250 Brno – Havlíčkův Brod 

Připravovaná rekonstrukce se týká stanice Brno-Královo Pole a 1. traťové koleje v úsecích Brno-Maloměřice – 
Brno-Královo Pole – Kuřim. Úpravy jsou navrženy ve stávající ose trati. 

 Úpravy trati 260 Brno – Česká Třebová 

Na trati se připravují úpravy spojené se zavedením dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení. V zájmové 
oblasti bude provedena pouze kabelizace podél trati. 

 Modernizace trati 300 Brno – Přerov 

Záměr modernizace trati spočívá v zdvoukolejnění trati v celém úseku a ve výrazných směrových přeložkách 
pro rychlost 200km/h. Prakticky to znamená, že vyjma železničních stanic (v zájmovém území Blažovice 
a Holubice) se modernizovaná trať nachází na novém tělese v nové poloze. V rámci staveb je zahrnuta i úprava 
části trati 340. 

 Přestavba železničního uzlu Brno (ŽUB) 

Přestavba železničního uzlu je řešena v rámci samostatného souboru staveb. Vzhledem k doposud neujasněné 
koncepci přestavby je rozsah stavby stanoven tak, aby na okolní tratě navazoval v invariantních bodech. 
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Rozsah železniční infrastruktury pro technické řešení v rámci staveb Přestavba ŽUB je definován hranicemi takto: 

 na trati Břeclav – Brno v km 140,000. V km 138,176 se naváže navrhovaná VRT v rámci stavby na výhledovou 
VRT Brno – Vranovice; 

 na trati Brno – Česká Třebová a Brno – Havlíčkův Brod v km 158,764=0,792; 

 na trati Brno – Blažovice – Veselí n. M. v novém km 21,200, resp. 12,570 úseku Šlapanice - Blažovice, kde naváže 
na stavbu „Modernizace trati Brno – Přerov“; 

 na trati Brno – Chrlice – Přerov v km 5,400; 

 na trati Brno – Střelice – Jihlava v km 151,150, kde naváže na stavbu Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka 
u Brna; 

 na VRT Praha – Brno v km 192,350 varianty N13 alt. severní podle Územně technické studie VRT Benešov – 
Brno. 

V době zpracování této studie byly sledovány dvě základní varianty přestavby – varianta „A“ – Řeka, která umisťuje 
nové osobní nádraží do polohy stávající žst. Brno dolní nádraží, a varianta „B“ – Petrov, která umisťuje těžiště nového 
osobního nádraží mezi stávající žst. Brno hl.n. a řeku Svratku.  Obě varianty se diametrálně liší i ve způsobu zapojení 
jednotlivých tratí. 

 Stručný popis varianty „A“- Řeka a jejích podvariant 

Varianty A jsou definovány polohou nového osobního nádraží, které je situováno v poloze stávajícího žst. Brno 
dolní nádraží podél ulice Rosické. Obě stopy průjezdu I. tranzitního železničního koridoru – osobní i nákladní – 
jsou sjednoceny do jedné stopy. Trať přes stávající žst. Brno hl.n. je zrušena. Zaústění vysokorychlostní trati 
od Prahy se předpokládá z jihovýchodu podél stávající trati od Střelic. Zaústění modernizované trati Brno – Přerov 
je do žst. Brno-Slatina pomocí novostavby dvoukolejné trati podél letiště Brno-Tuřany.  V rámci technického 
návrhu jsou také definovány plochy pro výstavbu odstavných kolejišť a zařízení pro opravy a údržbu kolejových 
vozidel.  V rámci stavby jsou zřizovány nové zastávky Brno-Vídeňská, Brno-Černovická terasa a Letiště Brno-
Tuřany. Zastávka Brno-Černovice bude přesunuta nad ulici Olomouckou, kde bude zřízen přestupní uzel. 

 Varianta Aa 

Technické řešení ve variantě Aa je shodné jako ve variantě A s jedinou výjimkou: Trať od Chrlic je zaústěna 
do podzemní stanice pod osobním nádražím v parametrech regionální tratě, kde je ukončena kuse.  

 Varianta Ab 

Ve variantě Ab je oproti variantě A řešeno odlišné kolejové uspořádání (převážně směrové) v oblasti obvodu 
osobního nádraží, s čímž souvisí realizace bezkolizního mimoúrovňového napojení tratě Střelice-Brno 
v prostoru podjezdu ulice Sokolova. Uspořádání kolejiště je odlišné i v úseku žst. Brno hl.n., obvod osobní 
nádraží-Brno-Židenice, byť ve stejné stopě.  

 Varianta Ac 

Varianta Ac představuje variantu Ab se zaústěním trati od Chrlic do podzemního nástupiště pod osobním 
nádražím, obdobně jako ve variantě Aa.  

 Stručný popis varianty „B“- Petrov a jejích podvariant 

Studie proveditelnosti ŽUB posuzuje podvarianty označené B1, B1a, B1b, B1c, B1d, B1f . Každá z těchto variant 
má ještě podvarianty (300) a (500), které se ovšem liší pouze v oblasti stávajícího hlavního nádraží, a proto jsou 
při dalším popisu tyto podvarianty sloučeny do jedné. 
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Rozdílnosti jednotlivých variant varianty B1 jsou dány různým řešením vedení železničních tras směr Přerov (trať 
300) a Veselí nad Moravou (trať 340).  

Shodným řešením pro všechny varianty B1 je řešení obvodů uzlu Brno hl.n. a to Brno-Židenice, Odstavné nádraží, 
Horní Heršpice a řešení úseků Střelice – Brno osob. nádr., Modřice - Brno osob. nádr. a Brno osob. nádr. –  Brno-
Židenice. Dále jsou v rámci všech variant navrženy nové zastávky: Brno-Vídeňská, Brno-Štýřice, Brno-Komárov, 
Brno-Černovická terasa a Letiště Brno-Tuřany. Ve variantě B1c je navržena v oblasti stávajícího dolního nádraží 
ještě nová zastávka Brno-Trnitá a ve variantě B1d bude v blízkosti ulice Evropská umístěna nová zastávka Brno-
Tuřany. 

 Varianta B1  

Ve variantě B1 je ve směru na Přerov (trať 300) a Veselí nad Moravou (trať 340) navržen výjezd z uzlu jako 
čtyřkolejný - dvěma samostatnými dvoukolejnými tratěmi. Obě tratě vedené v nové stopě kříží dálnici D1 
v oblasti výhledového nadjezdu ulice Průmyslová a prochází daným územím ve vzájemném souběhu severně 
od připravovaného Veřejného logistického centra (VLC) a logistického centra letiště (BALP).  

 Varianta B1a  

Ve variantě B1a je stejně jako u varianty B1 navržen výjezd z uzlu ve směru na Přerov (trať 300) a Veselí 
nad Moravou (trať 340) jako čtyřkolejný - dvěma samostatnými dvoukolejnými tratěmi. Oproti variantě B1 tratě 
kříží dálnici D1 mezi stávající čerpací stanicí a plochami firmy zabývající se likvidací stavebního odpadu 
a prochází daným územím ve vzájemném souběhu jižně od VLC a BALP. Obě tratě jsou vedeny 
pod stávajícími objekty letiště a v rozvojových plochách letiště – vedení tratí je mezi stávající vlečkou 
a terminály v souběhu s přistávací dráhou a s příjezdovou komunikací vedoucí z Brna na letiště. 

  Varianta B1b 

Ve variantě B1b je ve směru na Přerov (trať 300) a Veselí nad Moravou (trať 340) navržen výjezd z uzlu jako 
čtyřkolejný - dvěma samostatnými dvoukolejnými tratěmi. Dvoukolejná trať určená dálkové dopravě je vedena 
přibližně ve stejné poloze jako ve variantě B1 – v nové stopě kříží dálnici D1 v oblasti výhledového nadjezdu 
ulice Průmyslová a prochází daným územím severně od VLC a BALP. Druhá dvoukolejná trať je vedena 
z hlavního nádraží až za navrhovanou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k rozvětvení kolejí - jednokolejně 
ve směru na Brno-Chrlice a jednokolejně ve směru na Černovice (po stávající komárovské spojce). V návrhu je 
počítáno s rekonstrukcí jednokolejné komárovské spojky a dále je navrženo zdvoukolejnění a rekonstrukce 
vlárské trati (trať 340) od žst. Brno – Slatina až po nově navrhovanou zastávku Brno – Černovice.  

 Varianta B1c 

Ve variantě B1c je pro dálkovou dopravu ve směru na Přerov (trať 300) navrženo stejné vedení dvoukolejné 
tratě jako ve variantě B1b s maximální rychlostí 200 km/h. Pro regionální dopravu ve směru na Veselí nad 
Moravou (trať 340) je přímo z osobního nádraží navržena jednokolejná spojka na stávající dolní nádraží a dále 
je trať vedena jednokolejně až k Černovicím, kde dochází ke zdvoukolejnění a napojení na stávající 
dvoukolejnou trať rekonstruovanou v rámci této stavby. Pro potřeby možného křižování vlaků je v oblasti 
dolního nádraží navržena nová výhybna a zastávka Brno-Trnitá a dále je navržena nová zastávka Brno-
Černovice na mostním objektu přes ulici Olomouckou. 

Ve směru na Brno-Chrlice je pro regionální dopravu navržena dvoukolejná trať vedena z uzlu až za novou 
zastávku Brno-Komárov, kde dochází k navázání do stávající jednokolejné trati. 

 Varianta B1d 

Ve variantě B1d je ve směru na Přerov (trať 300) a Veselí nad Moravou (trať 340) navrženo vedení dvou 
dvoukolejných tratí jako ve variantě B1 s tím rozdílem, že trať pro regionální dopravu (trať 340) je nad BALPem 
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oddělena a v km 8,8 napojena do traťového úseku Brno-Slatina – Šlapanice tratě 340. Trať dálkové dopravy 
pokračuje do obdobné stopy jako ve variantě B1 a B1b.  U letiště Brno Tuřany je na obou tratích navržena 
zastávka. Nově vzniklá odbočka Šlapanice-průmyslová ve směru na Šlapanice je navržena jako jednokolejná 
s rychlostí 100 km/h. 

 Varianta B1f 

Základní myšlenkou pro rozdílnost této varianty od ostatních je navrhnout dálkové spojení mezi ŽU Brno 
a navrhovanou dálkovou tratí řešenou v rámci SP Brno – Přerov v oblasti mezi Šlapanicemi a Ponětovicemi 
s vyloučením kolize s VLC a BALP a využitím návrhu řešení odpovídající variantě A Řeka mezi obvodem 
Černovice a napojením na SP Brno – Přerov. Dálková doprava směr Brno – Přerov je v návrhu této varianty 
vedena přes Komárovskou spojku, která bude nově trojkolejná (dvě koleje pro dálkovou dopravu a jedna kolej 
pro regionální dopravu), dále přes obvod Černovice, zast. Černovická terasa, žst. Brno-Slatina a zast. Letiště 
Brno-Tuřany. Tímto se podaří snížit náklady na realizaci tunelových vedení železničních tratí pod dálnicí D1 
a kolem letiště. Naopak se prodlouží délka spojení a zvýší dojezdová doba do a z uzlu ve směru Brno – 
Přerov. 

 Výstavba vysokorychlostních tratí a zapojení do ŽUB 

Od poloviny 90. let minulého století členské státy Evropské Unie formují společnou politiku budování 
transevropských sítí, včetně dopravní sítě TEN-T. Společná dopravní politika je nástrojem pro podporu řádného 
fungování vnitřního trhu a posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  

V současné době určuje podobu nadřazené železniční sítě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013, o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě 
a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. V tomto nařízení je zahrnuta vysokorychlostní síť České republiky, a to:  

V rámci hlavní sítě:  

 novostavba úseku VRT Praha – Lovosice; 

 modernizace úseku Brno – Přerov; 

 modernizace úseku Brno – Břeclav. 

V rámci globální sítě:  

 novostavba úseku VRT Praha – Brno; 

 novostavba úseku VRT Přerov – Ostrava; 

 novostavba úseku VRT Praha – Wroclaw. 

 Vysokorychlostní tratě zaústěné do uzlu Brno 

Z hlediska TSI spadají do kategorie vysokorychlostních tratí následující tratě zaústěné do uzlu Brno: 

 VRT Praha / Benešov – Brno, kategorie I, novostavba na min. 250 km/h; 

 modernizace úseku Brno– Břeclav, modernizace/novostavba, kategorie II, rychlost 200-250 km/h; 

 modernizace úseku Brno – Přerov, kategorie II na 200 km/h. 

 VRT Praha / Benešov – Brno 

V tomto úseku se vychází ze zpracované studie VRT Praha – Benešov – Brno (SUDOP Praha 2014). Do této 
studie byl pracovně zaveden předpoklad trasy VRT dle varianty N13. Neznamená to však, že by tato uvažovaná 
varianta VRT byla jediným možným řešením. Výsledné rozhodnutí o konkrétní variantě řešení VRT Praha – Brno 
bude učiněno až na základě zpracování studie proveditelnosti pro tuto vysokorychlostní trať. Uzel Brno lze 
přizpůsobit i jiným navrhovaným variantám vedení VRT. Trasa N13 má v úseku od Veverských Knínic do Brna dvě 
podvarianty – severní a jižní, které odpovídají základním variantám studie proveditelnosti ŽUB (varianta jižní 
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odpovídá variantám A, varianta severní odpovídá variantám B). Invariantní bod je v km 192,350, dále směrem 
k Brnu se trasy liší.  

 Modernizace úseku Brno – Břeclav 

V rámci přípravy modernizace tohoto úseku byla zpracována studie VRT Brno-Vranovice (SUDOP Brno 2014). Ta 
počítá s výstavbou nové dvoukolejné trati mezi Brnem a Vranovicemi. Nová trať vychází ze stanice Modřice, 
sleduje novou stopu západně od stávající trati Brno-Břeclav, a je zaústěna do nové výhybny Popice 
v mezistaničním úseku Šakvice – Vranovice. Kromě zvýšení rychlosti tato trať zvyšuje kapacitu na přetíženém 
úseku Šakvice – Brno. Pokračování VRT od Vranovic směrem na Slovensko a Rakousko nebylo podrobněji 
studováno. Rozhraní mezi stavbou ŽUB a stavbou VRT Vranovice – Brno se nachází přibližně v km 138,176 
poblíž křížení s ulicí Moravanská. Směrem na jih se preferuje stopa podél D52 v oblasti Rajhradu, oproti původní 
stopě VRT ze studie z roku 1995, která je již územně neprůchodná (rodinná zástavba, průmyslové haly 
v k.ú. Modřice). Odlišnosti v technickém řešení jednotlivých variant studie jsou až ve způsobu zapojení VRT 
do stávající trati Brno – Břeclav v oblasti Vranovic. 

 Modernizace trati Brno – Přerov 

Modernizace této trati se připravuje dle schválené varianty M2 studie proveditelnosti (SUDOP Brno 2015) 
na rychlost 200 km/h. Rozhraní mezi stavbou ŽUB a modernizací tratě Brno – Přerov se odvíjí od variant řešení 
ŽUB a nachází se v km 21,000 poblíž obce Ponětovice. 

Vzhledem k tomu, že stavba Modernizace trati Brno-Přerov bude probíhat buď v předstihu, nebo současně 
s výstavbou ŽUB, s přihlédnutím ke skutečnosti, že z hlediska národní legislativy je trať považována za trať 
konvenčního systému do 200km/h, je trať Brno-Přerov z následujících kapitol o výstavbě VRT vyňata a je 
popisována jako jedna ze stávajících zaústěných tratí. 

 Územní dopady zapojení vysokorychlostních tratí do železničního uzlu 

V případě, že do systému železničního uzlu Brno budou následně převedeny tratě vysokých rychlostí, dochází 
k větší či menší změně v dopadech do území dle jednotlivých variant. Některé využívají stávající, již zrealizované 
koridory v rámci přestavby uzlu, jiné však vynucují zcela nový zásah do území, nebo také vynucují v rámci první 
fáze přestavby realizaci nákladných zařízení, staveb či objektů, které budou v „čase“ využity právě pro vedení tratí 
vysokých rychlostí. Což se jeví jistě jako určitý handicap, neboť s pojmem „realizace časových provizorií“ máme 
v české republice bohaté zkušenosti. 

 Varianta "A-Řeka“ 

Varianta se snaží až na výjimky využít již zrealizované objekty či stavby přestavby uzlu a mnohdy jej pouze 
doplňuje. Vysokorychlostní trať tak využívá přerovskou a břeclavskou trať a realizuje trať novou podél trati střelické 
resp. podél Dálnice D1. Z prostoru křižovatky MÚK Brno Centrum je do centra využíván stávající železniční 
koridor. Maximální využití stávajícího stavu, resp. stavu po realizaci fáze přestavby uzlu bez vysokorychlostních 
tratí je územně, stavebně i funkčně pozitivní. Na druhou stranu tento systém vytváří již zmíněnou nutnost úvratě 
na relaci Praha – Brno – Vídeň. Tuto nevýhodu je možno eliminovat zřízením přímé kolejové spojky v oblasti Brno-
jih, která je v koncepčních materiálech ve výhledu uvažována. 

 Varianta "B-Petrov“ 

Varianta přistupuje k řešení vysokorychlostních tratí zcela odlišným způsobem oproti variantě předchozí. Pro vstup 
vysokorychlostních tratí využívá současný koridor pouze břeclavská trať, z první fáze přestavby uzlu pak 
břeclavská trať – viz spojení mezi Šlapanicemi a Komárovem. Zcela nové je pak ve fázi zapojení 
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Obr. B3.15 Situace VRT s úvratí pro směr Praha – Vídeň ve variantě "A-Řeka“ 

 

 

Obr. B3.16 Situace VRT s úvratí pro směr Vídeň - Ostrava ve variantě "B-Petrov“ 

vysokorychlostních tratí do Brna napojení od Prahy. Trasa koncepčně respektuje koridor D1, tedy průchod přes 
Vysočinu, ale před Brnem se odklání severně, aby byl umožněn vstup do nádraží ze severu. Relace Praha – 
Vídeň zůstává bez úvratě, tedy na přímém spojení, stejně tak jako druhá relace Praha – Ostrava. Úvrať je 
realizována pouze na vztahu Přerov – Brno – Vídeň, zavedení této linky přes Brno je ovšem diskutabilní (vlaky je 
možné trasovat přes Otrokovice). Tato varianta napojení VRT není v souladu se stávajícím územním plánem. 
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B.3.1.3. Hromadná doprava 

Stávající síť 

Hromadná doprava v zájmovém území je tvořena několika dopravními systémy. Jedná se o systém dálkové železniční 
dopravy, regionální železniční dopravy, dálkové autobusové dopravy, regionální autobusové dopravy a městské 
hromadné dopravy, kterou zajišťují tramvajové, trolejbusové a autobusové spoje. Obecně je nabídka veřejné dopravy 
v dotčeném území na velmi vysoké úrovni, jak co se týče plošného pokrytí, tak i četnosti a rychlosti spojů. Základní 
kostrou veřejné hromadné dopravy je Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK). Ten integruje 
do jednotného dopravního systému většinu regionálních autobusových linek, všechny osobní vlaky, spěšné vlaky 
a rychlíky na území kraje a tramvaje, trolejbusy a autobusy v rámci městské hromadné dopravy v Brně. Kromě 
Jihomoravského kraje je do integrovaného systému zahrnuto i několik obcí sousedních krajů. 

Systém páteřní železniční dopravy v rámci IDS je tvořen dálkovými a regionálními linkami. Dálkové spoje jsou 
zajišťovány prostřednictvím Ministerstva dopravy, jakožto objednatele celostátní dopravy na území ČR. Dálkové spoje 
jsou vedeny v kategorii Eurocity pro spojení Prahy – Brna a Vídně/Bratislavy a kategorii rychlíků pro spojení Brna 
s okolními krajskými městy a významnými regionálními sídly. Regionální spoje jsou pak zajišťovány prostřednictvím 
Jihomoravského kraje, jakožto objednatele regionální dopravy na území Jihomoravského kraje. Regionální spoje jsou 
vedeny v kategorii spěšných vlaků, které zajišťují rychlé regionální spojení Brna a okolních významných sídel, 
a v některých případech doplňují rychlíkové spoje a v kategorii osobních vlaků, které zajišťují obsluhu ostatních sídel 
na železničních tratích. S postupnou liberalizací železniční dopravy je patrný i zájem soukromých dopravců o spojení 
Prahy s Brnem s mezinárodním přesahem do Vídně a Bratislavy. Jak v dálkové, tak i v regionální dopravě jsou 
železniční spoje vedeny v systému integrovaného taktového jízdního řádu. Dálkové železniční spoje jsou vedeny 
zpravidla v hodinovém, či dvouhodinovém intervalu, regionální železniční spoje pak v hodinovém, až půl-hodinovém 
intervalu, který se u vybraných linek ve špičkách snižuje i na 15 minut a mimo špičku a v okrajových částech dne 
naopak prodlužuje na dvě hodiny. 

Hromadná doprava v Brně je tvořena sítí tramvají, trolejbusů a autobusů. Provoz zajišťuje 11 tramvajových linek, 
13 trolejbusových linek a 47 autobusových linek (z toho 11 nočních). Součástí MHD jsou i některé regionální 
autobusové linky, které na území města Brna doplňují síť městských autobusů, a slouží i pro cesty pouze na území 
Brna. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje zahrnuje celkem 228 regionálních autobusových linek, 
z nichž 25 zajíždí na území města Brna. Regionální autobusy obsluhují území celého Jihomoravského kraje a vybrané 
obce sousedních krajů. Kromě toho jsou na území kraje a města Brna vedeny dálkové vlaky a dálkové autobusové 
linky, které nejsou součástí IDS JMK, a neslouží primárně pro obsluhu v rámci kraje. 

Organizátorem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je společnost Kordis JmK, a.s., která byla 
založena v roce 2002 Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem. 

Území IDS je rozděleno na 161 tarifních zón, z nichž dvě pokrývají území města Brna. K 1. 12. 2015 bylo do IDS JMK 
zahrnuto celkem 730 obcí, z toho 673 leží na území Jihomoravského kraje. 

Z hlediska současného stavu lze provést rekapitulaci stavu obsluhované sítě. Sjednocením systému – linek 
provozovaných DPmB a.s. a KORDIS, spol. s.r.o. došlo i ke změně statistických údajů. Celkem z hlediska obsluhy 
Městskou hromadnou dopravou je obsluhováno cca 403,9 km² území, z čehož cca. 230 km² tvoří vlastní město Brno. 
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B.3.1.4. Letecká doprava 

Stávající síť 

Jihomoravský kraj je na vnitrostátní a mezinárodní síť linek připojen pomoci civilního letiště Brno Tuřany, které je 
obsluhováno leteckými spoji v řádech jednotek denně, které zajišťují přímé letecké spojení Brna s Londýnem, 
Mnichovem, Eindhovenem a Milánem a dalšími vybranými městy. Toto letiště se nachází v jihovýchodní části města 
Brna v blízkosti městských částí Tuřany a Slatina. Význam tohoto letiště je spíše regionální z důvodu relativně blízkých 
významných mezinárodních letišť v Praze a Vídni, které představují výraznou konkurenci v letecké dopravě. 

B.3.1.5. Cyklistická doprava 

Stávající síť 

Z hlediska širších vztahů zájmovým územím prochází tyto cyklotrasy: 

 Mezinárodní cyklotrasy: 

Trasa č.1 - významná mezinárodní trasa. Je součástí systému Eurovelo č.4. Navazuje na stezku Brno-Vídeň 
v prostoru soutoku řek Svratky a Svitavy. Souběžně s řekou Svratkou prochází přírodně zajímavým územím města 
až k Brněnské přehradě. Tvoří páteřní trasu městského systému ve směru jih – severozápad. 

Trasa č.5 - je součástí systému Eurovelo č.9 a mezinárodního tahu Krakov – Vídeň. V systému národních 
cyklotras je nazývána též Jantarová. Na trasu č. 1 navazuje v prostoru Komárova. Prochází průmyslovou oblastí 
města podél řeky Svitavy. Na severu napojuje město na rekreační oblast Moravského krasu. 

 Nadregionální trasy 

Trasy nadregionálního významu korespondují s mezinárodními trasami. Ve směru východ západ je jedinou 
alternativou trasa č. 473 procházející jižně od města. 

 Regionální trasy 

Mezi trasy regionálního významu lze zařadit trasy propojující město Brno s významnými rekreačními oblastmi 
v aglomeraci. Jedná se o oblasti Moravského krasu, Slavkovského bojiště, Ždánického lesa nebo Bobravy. 

Spojení na sever je realizováno po stávající sil. I/43, která je v brněnské aglomeraci zcela poddimenzovaná 
a v severních lokalitách je zase dopravně nebezpečná, o čemž svědčí statistiky dopravní nehodovosti. Kritický je úsek 
Černá Hora – Lipůvka – Česká. Intenzity dopravy, zcela nevhodné vedení trasy sil. I/43 a poddimenzované šířkové 
uspořádání komunikace zcela degradovalo dopravní propojení směrem na sever z Brna. Pokud nebude realizována 
komunikace D43 nebo její silniční kapacitní alternativa v podobě dvoupruhové silnice I. třídy s MÚK, nebo 
přinejmenším homogenizace I/43 v co nejbližší době, bude se daný stav neustále prohlubovat, což povede nejen 
ke zhoršení bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu, ale rovněž i pro okolí komunikace z hlediska 
životního prostředí. Severní spojení mimo koridor I/43 nebo blízké výhledové D43 či její silniční alternativy nemá jinou 
alternativu, mimo velké dopravní závleky po dálnici D1 a sil. I/38 či D35 resp. I/35. 

Spojení směrem na jih do sousedních metropolí Vídně a Bratislavy je zajišťováno pomocí dvou dopravních koridorů – 
D2 a I/52 resp. D52. Dálnice D2 se jeví na první pohled jako dostatečně bezpečná a kapacitní komunikace. Toto 
ovšem platilo v uplynulém období. V současnosti význam, a tedy i dopravní zatížení dálnice D2 roste a výhledově je 
nutno minimálně v brněnské aglomeraci, uvažovat o jejím zkapacitnění. Tento stav je ovlivněn především umístěním 
obchodních center na území města Brna nebo těsně za jeho hranicí podél dálnice D2. Problematiku spojení na Vídeň 
respektive do Rakouska lze rozdělit do dvou okruhů. Prvním je chování dopravy při rozdělení dopravního proudu mezi 

dva základní tahy – I(D)/52 a silnice I/53 respektive I/38. Po zprovoznění dálnice A5 po Schrick dochází k procesu zvyšování 
zátěží na hraničním přechodu Mikulov–Drasenhofen, tedy na I/52 - B7 a ke snižování zátěží na přechodu 
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Obr. B3.17 Schéma trasování nadmístních cyklotras kolem Brna, zdroj: Generel cyklistické dopravy, ADOS 2010 

Hatě na sil. I/38 - B303. Toto je dáno zvyšující se atraktivitou spojení Brno – Vídeň a dále na jih a západ Evropy 
přes dálnici A5. Dle očekávaného vývoje dostavby A5 za Poysdorf, která se plánuje koncem roku 2017, a budoucího 
obchvatu Drasenhofenu lze očekávat další zvýšení atraktivity trasy D52 – I/52. Druhým okruhem je problematika tahu 
samotné silnice D52 – I/52. Tato je zařazena do hlavní sítě TEN-T, a proto se předpokládá její realizace do roku 2030. 
Tedy reálně je uvažováno prodloužení D52 od Pohořelic po státní hranici s napojením na dokončenou dálnici A5. 
Nedořešeným pak zůstane úsek D1 (MÚK Brno Centrum) – začátek D52 u Rajhradu. V současnosti se pro zařazení 
do sítě dálniční a sítě TEN-T sleduje v podobě propojení na D2 – Jižní tangenta D52. 
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Ostatní základní síť je tvořena silnicemi I. tříd doplněnými o systém silnic II. a III. tříd. Samostatnou kapitolou je pak 
město Brno, kde je patrná dlouhodobá absence silnice I/42 – Velkého městského okruhu v jeho homogenizované 
podobě. Nejkritičtější je v současnosti situace na jihu města, kde není dořešena respektive zahrnuta do platné ÚPmB 
ani základní koncepce vedení okruhu a jeho radiál – v tomto případě sil. I/41 - Bratislavské radiály. Rovněž situace 
kolem napojení rozvojové zóny Černovické terasy a letiště prochází v současnosti vývojem, který nelze dopředu 
vyhodnotit. 

Obecně lze však konstatovat, že komunikační síť Jihomoravského kraje je dlouhodobě poddimenzována, a to 
především v Brněnské aglomeraci. Neřešení dopravní problematiky je záležitostí koncepce, a to jak na úrovni státních, 
krajských či městských složek. Dopravní infrastruktura není strategickou prioritou a od toho se odvíjí i postup přípravy 
a realizace.  

Jiné koncepční, ucelené tahy nejsou připravené. Je nutno se intenzivně zabývat dokončením VMO v Brně 
na především řešení vztahu na sever, a to buď realizací rychlostní komunikace D43 (především v úseku D1 – Kuřim – 
Svitávka) nebo homogenizací stávající sil. I/43 v úseku Lipůvka Brna a úpravou některých úseků směrem na sever. 

B.3.1.6. Železniční doprava 

Nevyhovující technický stav, opravné práce 

Vzhledem k odsouvání termínu realizace přestavby uzlu jsou v letech 2018-2019 připravovány opravné práce 
na infrastruktuře žst. Brno hl.n. Po jejich realizaci zůstanou k opravě ještě úseky žst. Brno-Židenice, úsek Brno - Brno-
Chrlice a nákladní průtah v úseku Brno dolní nádraží – Brno-Židenice, kde je vložen železniční svršek stáří 30 a více 
let. 

Nevyhovující železniční stanice Brno hlavní nádraží 

Stanice používaná pouze pro osobní dopravu se vyznačuje nedostatečným počtem kolejí, nedostatečnou kapacitou 
zhlaví, nevyhovujícími směrovými poměry (poloměry min.160m), nedostatečnou délkou nástupišť, absencí 
bezbariérových úprav nástupišť.  

Nevyhovující zapojení tratí Brno – Přerov a Brno – Veselí nad Moravou 

Všechny vlaky osobní dopravy z tratě Brno-Veselí nad Moravou a většina vlaků osobní dopravy z trati Přerov – Vyškov 
- Brno, jsou vedeny přes trať Odb.Černovice – žst. Brno hl.n. (Komárovskou spojku). Tato trať je pouze jednokolejná 
a limituje spolu s nedostatečnou kapacitou stanice Brno hl.n. možnost zvýšení počtu vlaků z těchto směrů i konstrukci 
grafikonu na těchto tratích. Navíc průjezd přes komárovskou spojku znamená značné prodloužení jízdní doby. Tato 
nevýhoda zvláště vynikne po plánované rekonstrukci tratě Brno – Přerov na rychlost 200 km/h. 

Nedostatečná kapacita zapojení trati Střelice – Brno 

Zapojení trati Střelice – Brno, která je dvoukolejná, je od odbočky Státní silnice (umístěné pod nadjezdem ulice 
Vídeňská) až pro stanici Brno hl.n. prakticky jednokolejná. Další dvě dopravní koleje mezi stanicemi Bnro Horní 
Heršpice a Brno hl.n. jsou totiž kapacitně zcela vytíženy dopravou z trati Břeclav – Brno. Nevyhovující kapacita tohoto 
úseku neumožní zavedení plánovaného 15-minutového taktu příměstských vlaků z trati Brno – Zastávka u Brna. 

Absence plně bezbariérového řešení železničních stanic 

Žádná z železničních stanic zahrnutých do železničního uzlu Brno nevyhovuje plně požadavkům Vyhlášky č.398 
na bezbariérové řešení. Žst. Brno – Židenice má ostrovní nástupiště přístupná pouze schodišti, bez instalovaných 
výtahů. Žst. Brno hlavní nádraží má ostrovní nástupiště s instalovanými výtahy, ale výška nástupištních hran (pouze 
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do 300 mm nad T.K.) nevyhoví pro bezbariérový přístup. Stanice Brno-Slatina a Brno-Horní Heršpice jsou vybaveny 
pouze nástupišti s přístupem v úrovni kolejí, která kromě toho, že nevyhoví požadavkům bezbariérového přístupu, 
omezují využití kapacity dopravní cesty. Jedinou stanicí vyhovující požadavkům na bezbariérový přístup se stane 
po výstavbě v roce 2018  žst. Brno dolní nádraží, která ovšem bude využívána pouze při výlukách na hlavním nádraží. 

Obecně 

Systém železniční dopravy dlouhodobě nesplňuje technické ani prostorové požadavky na provozování železnice 
hlavně na území města Brna. Po modernizaci železničních koridorů zůstává Železniční uzel Brno jedním z posledních 
uzlů, které je nutno na těchto koridorech modernizovat. Po dlouhé době a mnoha peripetiích není stále jasná varianta 
přestavby. Je nutné připomenout, že problematika přestavby ŽUB na sebe váže dopravní a urbánní koncepci celého 
jihu města (Jižní centrum), která ve svých důsledcích ovlivňuje celkovou koncepci Brna. Jedná se o trasování silnice 
I/42  VMO a sil. I/41 Bratislavské radiály s dopadem na dálnici D1. I když se koncepce trasovaná sil I/42 VMO již 
stačila částečně adaptovat na nejasnou koncepci budoucí přestavby a našla jisté etapové řešení, stále jsou vlivem 
zdržení stavby ŽUB blokovány reálné možnosti realizace tohoto segmentu města. 
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