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Úvod 

Můj projekt se zabývá plánem modernizace železniční sítě v Brně v nejbližších desetiletích. Skládá se ze tří částí – 

stavby železničního uzlu vysokorychlostní trati včetně přestavby hlavního nádraží, podzemní dráhy a modernizace 

stávajících tratí včetně stavby nových nádraží, případně jejich zrušení.  

1. část 
Česká republika již delší dobu plánuje stavbu vysokorychlostních železnic. Je plánovano několik tratí, konkrétně 

přes Brno povedou Berlín – Praha – Brno – Vídeň/Bratislava, Regensburg - Praha – Brno – Ostrava – Krakov, 

případně Krakov – Ostrava – Vídeň/Bratislava. Brno se tak stane důležítým uzlem VRT ve střední Evropě, a je proto 

potřeba moderní a funkční nádraží s dostatečnou kapacitou, kterým dnes zatím město nedisponuje. Proto můj 

projekt nabízí dvě varianty a to, jak stavbu zcela nového nádraží v jiné oblasti, tak přestavbu stávajícího 

s nástupišti ve dvou podlažích. 

2. a 3. část 
V Brně se nachází železníční síť, která je nejhustší jihovýchodně od centra a zabírá zde velké plochy cenných 

pozemků. Železnice zde ničí stavbu města a tvoří nepřirozenou překážku obrovské rozlohy ve struktuře města. 

Proto projekt řeší i možnost rušení některých tratí, případně kolejí včetně přemístění přilehlých průmyslových 

objektů. 

Projekt se zabývá kompletní přestavbou železniční sítě, která zrychlí osobní dopravu po Brně. Je potřeba postavit 

nové zastávky a některé stávající přesunout, aby se železnice stala přístupnější obyvatelům a cestující 

z Jihomoravského kraje se tak mohli bez přestupu dopravit do více míst v Brně. Další možností zatraktivnění 

železniční dopravy je podzemní trať spojující jih a sever Brna.  

Současný stav železniční sítě v Brně 

V Brně se nacházejí tratě č. 240, 244, 250, 260, 300 a 340, které se všechny setkávají na Hlavním nádraží. Z jihu 

vstupují do města tratě č. 240, 244 (ta se na území Brna napojuje na č. 240), 250, 300 a 340. Na severu vstupují do 

Brna tratě č. 250 a 260. Tratě využívají osobní i nákladní vlaky, jelikož se ve městě nachází řada průmyslových 

objektů. V Maloměřicích je umístěno rozsáhlé seřazovací nádraží, další tři menší se nacházejí  jižně od Hlavního 

nádraží.  

Na železničních tratích není příliš hustá síť zastávek, je jich pouze sedm – Hlavní nádraží, Horní Heršpice, Královo 

Pole, Lesná, Slatina, Řečkovice a Židenice. 

Nejvytíženější zastávkou je Hlavní nádraží, které disponuje pěti koncovými kolejemi s nástupišti a šesti 

průjezdnými s nástupišti. Celý nádražní komplex je zanedbaný a vyžaduje rekonstrukci. 

Tratě č.240 a 300 jsou pro osobní dopravu pouze jednokolejné, navíc trať č. 240 není eletkrifikována.  

 

 



 
 
Po tratích se pohybují rychlíkové spoje z ČR i zahraničí. Železniční linky, které obsluhují Brno a okolí, jsou: 

 
Místní 
S2 Křenovice - Sokolnice - Brno - Adamov - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou 
S3 Níhov - Tišnov - Brno hl. n. - Vranovice - Šakvice - Zaječí - Břeclav 
S4 Brno - Troubsko - Střelice - Omice - Tetčice - Rosice - Zastávka u Brna - Rapotice - Kralice nad Oslavou - Náměšť 
nad Oslavou 
S6 Brno - Šlapanice - Slavkov u Brna - Bučovice - Kyjov - Veselí nad Moravou 
 

Dálkové 
R2 Brno - Blansko - Skalice nad Svitavou - Letovice - Březová nad Svitavou 
R3 Brno – Královo Pole - Tišnov 
R4 Brno – Břeclav – Hodonín – Moravský Písek 
R5 Brno – Slavko u Brna – Bučovice – Veselí nad Moravou 
R6 Brno – Rousínov – Vyškov – Nezamyslice 
 
 
Brněnská městská doprava je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Páteří 

MHD jsou tramvajové linky, které v některých oblastech umožňují rychlý přesun po městě. Doplňují je trolejbusy a 

autobusy, které obsluhují jak hustě obydlené oblasti mimo centrum, tak okrajové části Brna. V centru se nachází 

převážně tramvajová doprava. 

  



1. část 

 

Brno jako přestupní uzel vysokorychlostních tratí 

Současný stav 
 
Dnes vysokorychlostní tratě v České republice neexistují. Dle současných plánů bude VRT vstupovat na území 
města podél D1 (z východu od Ostravy a ze západu od Prahy) a podél D2 (Od Vídně a Bratislavy). Dle mého názoru 
by měli městem procházet tak, aby se co nejméně zdrželi ve městě. 
 

Řešení 

První variant je stavba samostatného nádraží VRT (nové nádraží Brno – Jih) v blízkosti krížení dálnice D1 a R52, 

tedy v jižní části Brna, kde se vysokorychlostní tratě setkávají. Rychlovlaky tak neprojíždí městem a nedochází tak 

ke zbytečnému zdržení.  Brno - jih bude samostatná budova, čímž se zmenšují tak nároky na kapacitu budoucí 

podoby tohoto Hlavního nádraží. 

V mém projektu je nádraží umístěno na trati soubežně s dálnící D1 v zahradní osadě jižně od Bohunic. Nachází se 

zde pět kolejí a tři nástupiště. Tři koleje jsou určeny výhradně pro rychlovlaky, dvě pak pro linky S, které budou 

spojovat Jihomoravský kraj a Brno s tímto nádražím. K nádraží vedou dvě silniční komunikace a to od ulice Elišky 

Krásnohorské a od důležité spojnice Lískovce a Bohunic se silnicí 52 vedoucí do centra – od ulice Jihlavská. 

K nádraží je také vybudovaný exit s D1.  

Díky těmto silničním komunikacím se stává nádraží dostupné pro automobilovou dopravu, navíc je možné zde 

vybudovat i odbočku z tramvajové tratě do Nového Lískovce. Díky lince S se stane nádraží velmi dobře dostupné 

cestujícím z celého města, a to především z oblastí u želežničních zastávek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vysokorychlostní tratě při první variantě. Nové nádraží VRT (Brno – Jih) je vyznačeno žlutě. Trať z Ostravy a Prahy 
červeně, z Vídně a Bratislavy modře. 
 

 

 

Druhou možnou variantou je pak nádraží VRT jako součást Hlavního nádraží, a to buď na povrchu nebo pod ním. 

K dispozici jsou zde opět tři koleje. Přesným začleněním VRT se budu zabývat v kapitole o Hlavním nádraží. 

V druhé variantě je pro rychlovlaky Hlavní nádraží koncové. Průjezdné může být, pokud se vybuduje podzemní 

oblouk pod Židenicemi a propojí tak tratě z Černovic na Hlavní nádraží (v 2. části rozepsáno). V tomto případě je 

výhodnější vést VRT z Ostravy podél D1 a při vstupu do města pak podél R50 a na současné tratě se napojí u 

židenického trianglu. 

Počítám tak s dvěmi možnými variantami vedení tratí na území města Brna 

  



Budova Hlavního nádraží a přilehlé okolí 

Současný stav 

Nádraží a blizké okolí je jednoznačně nejrušnější místo městské hromadné dopravy. Denně se tu pohybují 

desetitisíce lidí a toto místo přestává nápor cestujících zvládat.  

Samotné nádraží se skládá z osmi průjezdných kolejí s nástupišti spojenými podchodem a pěti koncových kolejí 

umístěných u nádraží jižně od pošty. Západně od nástupišt se nachází historická nádražní budova.  

Zastavují tu spoje z Jihomoravského kraje, a to místní S2, S3, S4, S6 a dálkové R2, R3, R4, R5, R6, R7 a rychlíkové 

spoje z jiných krajů (např. spoje do Rakouska nebo směr Česká Třebová). Před nádražní budovou se nachází velice 

frekventovaná čtyřkolejná tramvajová zastávka, přes kterou proudí většina linek brněnské tramvajové sítě 

(1,2,4,8,9,10,12). 200 m severně od nádražní budovy se nachází autobusové nádraží (naproti Grandhotelu). Celá 

oblast je tak velice frekventovaná, protože nachází se tu hlavní uzel železniční, tramvajové a autobusové dopravy.   

Hlavní nádraží v Brně při předpokládaném budoucím nárůstu spojů nevyhovuje svou kapacitou. Navíc celý 

komplex nádraží zoufale potřebuje rekonstrukci. Chybí zde také rozsáhlejší parkoviště, jak na krátkodobé, tak 

dlouhodobé stání. Prostor před nádražím a v okolí je přetížen (jezdí zde všechny linky tramvaje) a není dobře 

vyřešen z urbanistického hlediska. Chodec tak musí při přesunech překonávat řadu překážek – silniční 

komunikace, zábradlí, podchody atd.  

Řešená oblast 

 

 

 

 



Hlavní nedostatky 

 Nádraží a okolí přestává vyhovovat svou kapacitou, pro budoucnost  je nutné situaci vyřešit. 

 Budova a nástupiště potřebují rekonstrukci 

 Chybí parkoviště 

 Ulice nádražní je i přes obrovský pohyb chodců využívána pro povrchovou silniční dopravu. 

 Špatně řešený podchod 
 

Řešení 

Můj projekt se nezabývá přesunem nádraží, jelikož by tím ztratilo výhodu mimořádné lokality v centru města, 

navíc u srdce MHD - zastávky, přes kterou jezdí většina tramvajových linek. Při přesunu by nebylo nádraží tak 

dostupné pro všechny obyvatele a při cestě by se nevyhnul přestupům. Dnes se sem dopraví přímo ze všech částí 

Brna.  

Jelikož v okolí nádraží nejsou volné prostory, je zde pro zvýšení kapacity v obou variantách vybudovaná podzemní 

část. Nádražní budova, nástupiště a podchody projdou rozsáhlou rekonstrukcí. 

Varianta A 

Varianta A počítá s vybudováním VRT nádraží Brno – Jih (zmíněno v předchozí kapitole), tudíž není potřeba tak 

velké rozšíření kapacity. Pod povrchem jsou čtyři koleje, přičemž dvě jsou umístěné pod dnešní zastávkou 

tramvaje Hlavní nádraží a budou sloužit pouze lince S1, která před nádražím vstupuje pod povrch a pokračuje tak 

v celém úseku  Hlavní nádraží – Konečného náměstí – Královo pole. Zbývající nástupiště a dvě koleje jsou umístěny 

pod nádražní budovou a jsou přednostně určeny pro regionální spoje po městě a okolí. Na tato nástupiště 

vedoupřes vestibul vstupy z tramvajové zastávky, a cestující tak snadněji a rychleji přestupují na železniční 

dopravu. Všechny stávající nástupiště jsou zachována a zmodernizována, přibude kolej východně od nástupišť na 

mostě nad parkovištěm u Tesca. Pod ním vzniknou nové prostory – kanceláře, obchody. 

Většinu spojů, které dnes jezdí po lince Praha – Pardubice – Brno a Ostrava – Brno, nahradí rychlovlaky. Ty ve 

variantě A přes Hlavní nádraží nejezdí, a tak se uvolní kapacita nádraží. Jsou zrušeny všechny koncové koleje 

včetně nástupišť nacházejících se jižně od pošty. Místo nich a v blízkém okolí vzniká velké parkoviště.  

Před nádražní budouvou se nachází velice frekventovaná čtyřkolejná tramvajová zastávka. Celé okolí stanice je 

dnes téměř neprůchodné pro chodce, proto je v okolí zastávky zavedena pěší zóna. Jsou zrušena všechna zábradlí 

a vstupy do dnešního podchodu. Bývalé silniční komunikace jsou posunuty na stejnou úroveň jako chodníky a 

nástupiště. Celý prostor se tak stává prostupnějším. Nynější nevzhledný podchod pod ulicí je zrušen, jelikož je 

nahrazen vestibulem, který protíná celou ulici Nádražní a končí až u Tesca položeného východně od nádraží. 

Z tohoto vestibulu vedou vstupy na všechna podzemní i povrchová železniční nástupiště a na tramvajové zastávky. 

 

 

 



Mapa varianty A 

 

Varianta B 

V druhé variantě zastavují rychlovlaky na Hlavním nádraží. Je zde vybudováno sedm podzemních kolejí, které 

vstupují pod povrch asi 300 m jižně od Hlavního nádraží. Čtyři z nich poté kopírují dnešní povrchové nástupiště a 

jsou určeny pro rychlovlaky, dvě koleje rezervní jsou určeny pro regionální spoje po městě a okolí a jsou umístěny 

pod nádražní budovou s přímým přestupem na povrchovou dopravu. Zbývající dvě koleje se mírně vychylují 

severovýchodním směrem a jejich nástupiště jsou stejně jako ve variantě A umístěna pod dnešní tramvajovou 

zastávkou. 

Stejně jako u první varianty se počítá se zavedením pěší zóny a vestibulu protínající celou ulici a všechna 

nástupiště. Několik metrů pod ním se pak nachází nástupiště pro podzemní trať Hlavní nádraží – Královo pole.   

Mapa varianty B 

  



2. část 

Modernizace stávajících tratí 

Současný stav 

Železniční doprava má v Brně potenciál rychlejších přesunů po městě. Tratě se nacházejí pouze ve východní části 

města a nedostatečný počet zastávek pokrývá jen málé oblasti. Železniční doprava není dostupná pro všechny 

obyvatele města. 

Jihovýchodně od centra města se nachází několik tratí a seřadišť, které zabírají velké plochy, a tvoří tak překážku 

ve struktuře města a brzdí rozvoj vnějšího centra. Železniční objekty se nacházejí ve velice dobré lokalitě. V celé 

oblasti se nacházejí také průmyslové objekty.  

Přes území Brna vedou tratě č. 240, 244, 250, 260, 300 a 340. Všechny se setkávají na Hlavním nádraží. Ve městě 

se nachází i několik seřadišt, to největší v Maloměřicích, další tři pak jižně od čtvrtě Trnitá. 

Brno obsluhuje několik železničních linek (S2, S3, S4, S6 a R2,R3, R4, R5) 

 

Řešení 

Pro lepší přístup k železniční dopravě je potřeba postavit několik nových zastávek a některé stávající přemístit. To 

znamená nárůst cestujících. Taková situace vyžaduje nárůst spojů a logicky vyšší kapacitu tratí.   

Pro zatraktivnění železniční dopravy dochází k těmo krokům 

 Elektrifikace a zdvojkolejnění (v některých úsecích u dvoukolejných tratí přidání třetí koleje) všech tratí, 

kde je to prostorově možné   

 Zkrácení jízdní doby stavbou nových odboček 

 Stavba nových zastávek pro lepší dostupnost železniční dopravy 

 Přestavba stávajících zastávek 

 Zvýšení počtu spojů 

Ztrojkolejněn je celý úsek Brno – Řečkovice – Brno – Královo Pole, jelikož v tomto úseku jezdí nová a velmi 

frekventovaná linka S1- při ranních intervalech dokonce každých 3-5 minut, a tak by v tomto úseku docházelo 

k časté kolizi s ostatními spoji. 

Po stavbě plánovaných zastávek Komárov a Brněnské Ivanovice je nutné navýšit počet spojů, a to bez zvýšení 

kapacity brněnské části trati č. 300 není možné. Proto je zdvojkolejněna část této  trati od Brno - Chrlice po novou 

zastávku Brno – Komárov ve všech úsecích, kde to umožňuje okolí trati.  

Je využita druhá kolej na trati č. 240, která je dnes využívána pouze nákladními vlaky. Celý úsek Brno – Horní 

Heršpice – Střelice je zelektrifikován. Trať 240 vede v úseku křížení dálnic č.1 a 2 – Starý Lískovec souběžně 

s vysokorychlostní tratí.  



Pro zkrácení jízdní doby je vybudován nový oblouk, který slouží jako odbočka z trati z Hlavního nádraží  na  trať 

z Horních Heršpic do Černovic. Je zrušen úsek trati vedoucí z Horních Heršpic – seřadiště ul. Železniční, a tak je 

vytvořen v Trnité nad křižovatkou ulic Úhelná a Opuštěná triangl, aby  se mohly nákladní vlaky vyhnout Hlavnímu 

nádraží. Jsou zrušeny dvě seřazovací nádraží - u ulice Nádražní a seřadiště položené o trochu jižněji přes řeku. 

Okolní průmyslové objekty, které jsou využívány, jsou přesunuty k nádraží Horní Heršpice, kde nepřekážejí ve 

vývoji města.  

Kvůli zrušení dvou seřadišť a části trati Horní Heršpice - Černovice a přemístění průmyslových objektů se uvolní 

velké pozemky pro budoucí možnou výstavbu a jihovýchod Brna se stane mnohem atraktivnějším místem pro 

život nebo volnočasové aktivity. 

Náhradu za zrušená seřadiště je možné vytvořit podél trati č.250 v úseku Hlavní nádraží – Horní Heršpice. 

 

Triangl Trnovitá – Nová odbočka pro osobní vlaky mířící na trať č. 340 je vyznačena zeleně, odbočka  pro nákladní 

vlaky je vyznačena fialové. Seřadiště označené číslicemi 1 a 2 jsou zrušeny, včetně tratí, která je vyznačena dvěma 

žlutými křížky. V modrém kroužku je Hlavní nádraží. 

 

V případě zastávky rychlovlaků na Hlavním nádraží je postaven 900 metrů dlouhý tunel pod Židenicemi, a  Hlavní 

nádraží tak není koncové, ale průjezdné a VRT z Ostravy vede podél silnice č.50. Tunel navíc lépe propojí trať ze 

Slatiny na Hlavní nádraží. 

 



V případě, že rychlovlaky budou jezdit přes Hlavní nádraží, bude při výstupu z jižního portálu Židenického 

oblouku krátký troj – čtyřkolejný úsek k trianglu. 

 

 

Přestavba existujících zastávek 
 
Zastávka Brno – Černovice je posunuta východním směrem na most nad ulicí Olomoucká. Vznikne tak rychlejší 
přestup na MHD Brna, jelikož se zde nachází frekventovaná tramvajová a autobusová zastávka Životského. 
Nenachází se zde nádražní budova, ta u původní zastávky může být zbourána.  
 
Zastávka Brno – Židenice je přesunuta o 300 m jižněji na přejezd ulice Bubeníčkova, vznikne zde lepší přestupní 
bod, jelikož přímo pod železniční tratí se nachází tramvajová zastávka Kuldova. Stará nádražní budova není 
potřeba, tudíž může být prodána/zbourána. 
 
Zastávka Brno – Královo pole je přestavěna s ohledem na podzemní dráhu, která zde má zastávku 
 
Zastávka  Brno – Řečkovice je konečnou pro novou linku S1, která obsluhuje pozdemní zastávky. Z tohoto důvodu 
jsou zde přistavěny dvě koleje. Další kolej, která je koncová, je přídána severně od zastávky a slouží jako rezerva 
pro ranní špičku, kdy zde bude končit a začínat přibližně 15 spojů za hodinu.   
 
Nové zastávky 
 
Brno – Komárov 
Dvojkolejná zastávka se nachází na mostě nad ulicí Hněvkovského s přímým přestupem na tramvajovou dopravu. 
Brno – Starý Lískovec  
Dvojkolejná zastávka je umístěna na trati č. 240 jižně od nové zástvby (okolí ulice U Leskavy). Cesta z této oblasti 
do centra se tak zkrátí z 22 na 10 minut. Pro obsloužení zastávky MHD zde má novou zastávku autobusová linka 
69, ke které jezdí ulicí U Leskavy, poté se zas vrací na svou původní trasu. 
 
 
 



Brno – Maloměřice 
Zastávka je čtyřkolejná s dvěma nástupišti a je umístěna na východním okraji Maloměřického seřadiště u ulice 
Plíže. Cesta k Hlavnímu nádraží se zkrátí z 19 na 8 minut.  Autobusová zastávka Karlova je přesunuta na křižovatku 
Karlova – Mateří. 
Brno – Obřany 
Dvojkolejná zastávka s dvěma nástupišti je umístěna na trati 250 v Obřanech na mostě nad ulicí Fryčajova. 
Cestující se dostanou do  centra místo dnešních 24 za 9 minut. Autobusová zastávka Bilovická je přesunuta blíže 
trati. 
Brno – Medlánky 
Zastávka je umístěna na trati č.250 mezi zastávkami Řečkovice a Královo pole východně od ZŠ Novoměstská. 
Nemá nádražní budovu a je tříkolejná s dvěmi nástupišti. U nádraží je vybudována nová zastávka autobusových 
linek 70 a 42 Medlánky – nádraží. 
Brněnské Ivanovice 
Dvojkolejná zastávka se nachází severně od přejezdu ulice Kaštanová.  
Brno – Tuřany 
Dvojkolejná zastávka se nachází na nově vybudované odbočce z trati č.340 u letiště Brno – Tuřany. Ročně tu 
cestuje 486 tisíc lidí. Díky této zastávce je napojeno mezonárodní letiště na železniční dopravu a může se tak dále 
rozvíjet. 
Brno - Štýřice 
Je umístěno východně od Spielberk office center a slouží pouze pro novou linku S1. 

  



3. část 

Stavba nové tratě č.249 s podpovrchovým úsekem a linka S1 

Současný stav 

Nejvytíženější přepravní směr v Brně je z Králova Pole přes Veveří a Ponavu do centra města, tedy ze severu do 

středu města. Dnes spojuje sever s centrem města trať č.250 (Hl.nádraží – Lesná – Řečkovice), ale klíčové oblasti 

objíždí z východu.  

Dalším velmi frekventovaným místem ve městě jsou vysoké školy v Bohunicích a fakultní nemocnice, kam denně 

proudí přeplněné autobusy z centra. 

Třetím přepravním směrem je Bystrc – centrum, který dnes obsluhuje přetížená tramvajová linka č.1 posílena 

linkou č.11. 

Neexistuje efektivnější dopravní obsluha těchto přepravních směrů, a tak tento úkol přebírají tramvajové a 

trolejbusové linky, které jsou ale limitovány počtem stanic a omezenou rychlostí.  

Řešení 

Řešením těchto problémů je zcelá nová železniční trať. Z důvodů husté zástavby musí být ale vedena v některých 

částech pod povrchem. Taťo trať nese označení č. 249. Celou trať bude obsluhovat nová linka S1. 

V některých částech Brna využívá dnes již existující tratě a nádraží. Kvůli rozmístění přepravních směrů a 

frekventovaných míst je nová trať na obou koncích rozvětvená. Severní větve z Řečkovic a z Bystrce se setkávají 

pod povrchem mezi Sady národního odboje a Slovanským náměstím. Poté trať pokračuje společným 

podpovrchovým úsekem Sady národního odboje – Hlavní nádraží. Následně vstupuje na povrch a opět se 

rozděluje na Bohunickou podzemní jižní větev a povrchovou jižní větev do Starého Lískovce. 

Severní větev do Bystrce dle mého názoru ale není primárně nutná, tudíž ji uvedu jako poslední. 

  



Mapa nejdůležitější části tratě, severní větev do Řečkovic, společná část Konečného náměstí – Hlavní nádraží a 

jižní Bohunická větev (konečná zastávka Studentská). Modře jsou vyznačeny zastávky, které již existují, zeleně 

nové povrchové zastávky na této trati a červeně podpovrchové zastávky. Žlutě vyznačená oblast je historické jádro 

města a zeleně vyznačená oblast je rušná oblast Bohunic. 

 

 



První severní větev začíná na již existující zastávce Brno - Řečkovice, kde jsou nově umístěné další tři koleje a 

jedno nové nástupiště pro soupravy na této trati. Dále pokračuje po již existující trati č. 250, která je pro zvýšení 

kapacity ztrojkolejněna. Následuje nová zastávka Brno – Medlánky. Poté trať pokračuje stále stejným směrem a 

těsně před nádražím Královo pole se stáčí pod přibližným azimutem 185 stupňů a vstupuje pod povrch.  

První podzemní stanice je umístěna pod dnešní tramvajovou zastávkou Královo Pole, nádraží, a je tak umožněn 

jednoduchý přestup mezi frekventovanou tramvajovou linkou 6 a podzemní dráhou.  

Následující úsek Královo Pole – Hlavní nádraží je celý veden pod povrchem. Podzemní dráha pokračuje 

jihozápadním směrem a přibližně po 900 metrech následuje další podzemní zastávka Slovanské náměstí 

s přestupem na autobusovou dopravu. Zastávka obsluhuje náměstí, které se nachází v husté zástavbě tří až 

čtyřpatrových blokových domů z počátku 20. století. 

Za touto zastávkou se napojuje možná Bystrcká větev. 

Poté se trať stáčí jižním směrem a asi po 1200 metrech je pod Sady národního odboje umístěna zastávka 

Národního odboje s přestupem na tramvajovou i autobusovou dopravu (Klusáčkova – tram 12, Šelepova bus 32). 

Zastávka obsluhuje přilehlé VŠ a sídliště v okolí.  

Trať pokračuje pod povrchem jižním směrem dalších 900 metrů a pod konzulátem Ukrajiny a Konečného 

náměstím je umístěna stejnojmenná zastávka. Obsluhuje zejména okolní vysoké školy, kterým slouží oba výstupy 

na povrch - severní do Björnsenova sadu (VUT, Univerzita obrany, Právnická fakulta atd.) a jižní na Konečného 

náměsti (MU - Př.fakulta). Obsluhuje také okolní blokovou zástavbu.  

Trať se stáčí pod azimutem 125 stupňů jihovýchodním směrem a z východu kopíruje ulici Veveří. Po 1000 metrech 

je umístěna zastávka Moravské náměstí s přímým přestupem na stejnojmenou tramvajovou zastávku a 

autobusovou a tramvajou zastávku Česká. Obě zmíněné patří mezi nejfrekventovanější v Brně. Zastávka je 

umístěna na okrají historického centra a v okolí se nachází hustá bloková zástavba z 19. a 20. století, důležité 

úřady, soudy a pobočky vysokých škol. 

Pod Moravským náměstím se trať stáčí pod azimutem přibližně 165 stupňů a asi po 500 metrech je umístěna 

zastávka Náměstí Svobody v samém srdci Brna. Toto místo je jedním z nejrušnějších míst, jelikož je v turisticky 

frekventované lokalitě - v okolí je řada památek. Navíc se tu nachází hustá bloková zástavba z 19. století a desítky 

restaurací, kaváren a obchodů. 

Pod ulicemi Minoritská a Josefská se trať stáčí jihozápadním směrem a po 550 metrech se pod ulicí Nádražní 

nachází nejdůležitější zastávka celé trati - Hlavní nádraží. Z podzemních nástupišť vedou výstupy do vestibulu, 

který protíná celou ulici Nádražní a pokračuje dál až pod dnešní nástupiště. Z tohoto vestibulu, který je dlouhý asi 

145 metrů, vedou výstupy na povrch k tramvajovým zastávkám a na nástupiště železniční dopravy a vstupy na 

ostatní podzemní nástupiště. 

Trať se stáčí pod azimutem cca 200 a na začátku dnešních koncových nástupišt vystupuje na povrch. Po 

přemostění řeky Svratky se trať rozdvojuje. Jedna větev míří po povrchu na nádraží Starý Liskovec (přes případné 

nádraží Brno – jih), druhá vjíždí pod povrch a pokračuje jihozápadním směrem až do Bohunic.  



Bohunická (podzemní) větev hned za mostem vstupuje pod povrch a stáčí se jihozápadním směrem, pod 

dnešní tramvajovou zastávkou Vsetínská je umístěna podzemní zastávka Štýřice. Za ulicí Vídeňskou vystupuje na 

povrch a využívá dvě koleje ze čtyř jkiž existující tramvajové tratě. Linky, které dnes jezdí po těchto dvou kolejích, 

se přesunou na vedlejší díky vybudování nové výhybky a snižení výškového rozdílů obou párů kolejí. Trať 

pokračuje společně s tramvají až k podjezdu ulice Jihlavská, kde se stáčí západním směrem a vstupuje pod povrch.  

Tuto ulici poté kopíruje a pod autobusovou zastávkou Stará Nemocnice je umístěna stejnojmenná dvoukolejná 

podpovrchová zastávka. Je zde přímý přestup na autobusovou dopravu. Zastávka obsluhuje několik pavilonů 

rozsáhlé Fakultní nemocnice a okolní panelovou zástavbu a  rodinné domky.  

Trať dále pokračuje pod povrchem a kopíruje ulici Jihlavskou před parkovištěm Fakultní nemocnice Bohunice se 

stáčí na sever a pod autobusovou zastávkou Nemocnice Bohunice je umístěna stejnojmenná zastávka. Tato 

zastávka je jednou z nejvytíženějších na celé trati. Nachází se tu Fakultní nemocnice, jedna z největších nemocnic 

v ČR, rozsáhlé budovy Masarykovy univerzity na ploše pěti fotbalových hříšť a obchodní centrum Campus Square. 

Celý úsek pod Jihlavskou ulicí je zahlouben velmi mělce, jelikož tubus nevede pod žádnou budovou. Proto za 

kruhovým objezdem nacházejícím se 200 metrů severně od zastávky Fakultní nemocnice vystupuje trať na povrch. 

Konečná zastávka Studentská je umístěná na volném prostranství východně u Fakulty sportovních studií MU, 

kterou obsluhuje. Je zde pět kolejí, jelikož tady ve špičce budou končit desítky souprav. 

Celá větev obsluhuje velice vytíženou oblast Bohunic, kde se nacházejí rozsáhlý komplex vysokých škol, obchodní 

centrum a největší nemocnice v Brně - Fakultní nemocnice, která obsluhuje celý kraj a části okolních (Vysočinu, 

Zlínský a Olomoucký). Díky této větvi se vyřeší problém přetížených autobusových linek a ulehčí povrchové 

dopravě v jednom z nejvytíženějších dopravních směrů Brna, a to Bohunice Fakultní nemocnice – centrum. 

Druhá větev do Starého Lískovce je vedena celá po povrchu. Hned za odbočkou Bohunické větve je umístěna 

nová dvojkolejná zastávka Brno – Štýřice (u Spielberk office center). Poté větev pokračuje po již existující trati 

č.250, na které se nachází další zastávka Brno – Heršpice. Za touto zastávkou se společně s tratí č. 240 stáčí 

západním směrem a po 1400 metrech následuje pětikolejná zastávka Brno - jih, která je určena i pro rychlovlaky. 

Linky S a R zde mají vlastní dvě koleje. 

Konečnou zastávkou větve je Brno – Starý Lískovec, která je tříkolejná a nemá společné koleje s VRT. 

Spoje z nové tratě mohou pak pokračovat až do Střelice, jelikož celý úsek Brno – Horní Heršpice – Střelice je 

zdvojkolejněný a zelektrifikovaný. 

Bystrcká větev se odděluje za zastávkou Sady Národního odboje a stáčí se severozápadním směrem. První 

zástavkou jsou Žabovřesky. Nachází  sepod náměstím Svornosti a obsluhuje okolní panelovou zástavbu. Je zde 

přímý přestup na autobusovou dopravu. 

Dále trať pokračuje západním směrem a po 900 metrech je umístěna zastávka Rosického náměstí, která 

obsluhuje okolní jedno až dvoupatrovou blokovou zástavbu a má přímý přestup na autobusovou dopravu.  

 

 



Poté se trať stáčí jihozápadním směrem k řece a východně od SŠ Čichnova vystupuju na povrch a připojuje se na 

tramvajovou trať vedoucí do Bystrce. Tato trať kapacitně nevyhovuje pro provoz linky S1 a tramvajových linek 1 a 

11, proto je po celé délce úseku Vozovna Komín – Ečerova (Sídliště Bystrc) přídána jedna nebo dvě koleje všude, 

kde je to prostorově možné. V ostatních úsecích je trať pro linku S10 vedena pod povrchem (u zastávek Branka a 

Svrátecká) nebo po umělém nábřeží. V samotné Bystrci je trať minimálně trojkolejná, v některých úsecích je 

přidána i čtvrtá kolej.  

Další zastávkou je Svrátecká, která obsluhuje okolní hustou zástavbu jedno až dvoupatrových domů.  Je zde 

přestup na tramvajovou, autobusovou i trolejbusovou dopravu.  

Následuje povrchová zastávka Zoologická zahrada, která je umístěna v Bystrci a je čtyřkolejná. Obsluhuje 

zástavbu panelových domů, dvoupatrových blokových domů a Zoologickou zahradu. 

Další zastávkou je tříkolejná povrchová zastávka Kubíčkova, která obsluhuje okolní hustou panelovou zástavbu. 

Konečnou stanící je pětikolejná zastávka Bystrc sídliště, která je umístěna na dnešní konečné tramvajové zastávce 

Ečerova. Kvůli nedostatku prostoru je zrušena část ulice Šemberova.  

Dvě rezervní odstavné koleje pro linku S1 jsou umístěny u točny zastávky Rakovecká. 

Bystrcká větev  

 



Doplňující informace 

Trať č. 249 obslouží nová linka S1, která má ve společném úseku tratě intervaly 2-3 minut v ranní spičce a 5-10 

minut po zbytek dne. Do jižní větve do Starého Lískovce jezdí každý čtvrtý spoj ve špičce (intervaly cca 10 minut) a 

každý třetí mimo špičku. V Bohunické větvi jsou intervaly ve špičce 2-5 minut. Do Bystrcké větve jezdí každý druhý 

spoj ve špičce (intervaly cca 5 minut) a každý třetí spoj mimo špičku. 

Všechny zastávky na trati jsou minimálně dvoukolejné. 

Na této lince jezdí lehká souprava podobná těm, která jsou využíváné v Německu na linkách S ve městech. Ideální 

kapacita souprav je 600 a více cestujících. Maximální délka soupravy je 100 metrů, jelikož to je délka nástupišť 

podzemních stanic na trati. 

  



Dodatky 

Úprava linek S a MHD 

Jak už jsem zmiňoval, můj projekt se zabývá možnou přestavbou železniční sítě v Brně, která by probíhala několik 

let, možná i několik desítek let, jelikož všechny části by se nestavěly zároveň. Zkusím tedy aspoň nastínit, jak bych 

si představoval úpravu linek MHD, pokud by veškerá modernizace proběhla s nynějším modelem linek.  

Současný stav 

Brněnská MHD je součástí Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (IDS JMK). Ve městě je 

železniční, tramvajová, trolejbusová a autobusová doprava.  

 

 

 

 

 



Úprava linek S 

Přibude nová linka S1. Na lince S2 je zvýšen počet spojů na dvojnásobek z důvodu vyššího počtu stanic, 

zdvojkolejnění brněnského úseku trati a nárůstu cestujích.  

U linky S3 jsou zrušeny některé spoje Tišnov – Hlavní nádraží, protože zde jezdí nové linky S1 nebo S5. 

Vzniká také nová linka S5, která vede z Újezdu u Brna přes Chrlici a nové stanice Brněnské Ivanovice a Komárov na 

Hlavní nádraží, zde vjíždí pod povrch a využívá podzemní trať Hlavní nádraží – Řečkovice. Konečnou stanici má 

v Kuřimi a v ranní špičce jezdí v intervalech 30 minut, mimo v intervalech 60-90 minut. Obyvatelé přilehlých obcí 

se tak bez přestupů dostanou do nejfrekventovanějších částí Brna. Na trati č. 300 v úseku Újezd u Brna – Hlavní 

nádraží tak jezdí ve špičce spoje každých 15 minut.   

Pro lepší propojení železniční a tramvajové dopravy využívají podzemní nástupiště Hlavního nádraží linky S1,S3 a 

S5.  

Železniční doprava díky novým nádražím a nové trati č. 249 usnadní cestu desetitisícům cestujících, kteří 

přesednou z tramvajové, autobusové nebo trolejbusové dopravy na železniční. Některé linky MHD tak přestanou 

být frekventované a mohou se zrušit desítky spojů. 

Tramvajová doprava 
Linka 6 kopíruje základní směr trati č.249 (Bohunice – centrum – Královo Pole), tudíž je zrušena třetina spojů.   
Linka 12 částečně kopíruje trať č. 249 centrum – sever a trať č. 340, tudíž je zrušena asi pětina spojů.  
V případě stavby Bystrcké severní větve je zrušena třetina spojů linky  1, jelikož obsluhuje stejné přepravní směry 
jako linka S1 (Bystrc – centrum, sever – centrum). Linka 11 je zredukována o pětinu spojů.  
 

Autobusová doprava 
Frekventovanou oblast Bohunic s centrem obsluhují autobusy linky 60, 61. Tuto funkci přebírá linka S1, a tak je 
zrušena  linka 60 a linka 61 zredukována o třetinu.  Nově obsluhuje zastávku Stará nemocnice.  
 

Trolejbusová doprava 
Linka č. 32 kopíruje přepravní směr linky S1, tudíž jsou zrušeny některé spoje a ve špičkách jezdí s intervaly 10 
minut.  
Při výstavbě severní Bystrcké větve je zredukován počet spojů trolejbusových linek 30, 34 a 36.  



  



 

 

 

 

 

  


