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Městská rychlodráha

PŘÍLEŽITOST
PRO ROZVOJ MĚSTA A REGIONU

Příspěvek ke zlepšení projektu Modernizace železnice v Br ně
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ŽELEZNICE = ROZHODUJÍCÍ PODÍL V DOSAŽITELNOSTI M ĚSTA

Železni ční síť IDS JMK

současný stav

Novinky grafikonu 2007/2008
S1        :   Ku řim – Slatina
S2, S3  :   interval 30´
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Odbavovací výkony železni čního uzlu Nádraží

současný stav - 2007          5800 cest./špi č.h.

Osobní doprava
Nákladní doprava
Regionální proudy
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Osobní doprava
Nákladní doprava
Regionální proudy

Princip umíst ění hlavního regionálního v nové poloze
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Výkonová charakteristika dopravních systém ů
Ve smyslu návrhu řešení dle územního rozhodnutí (2006)

Regionální doprava (JMK)
• Výkon stabilní
• Vývoj plynulý

+

Snížení účinnosti reálné tržby
Tlak na vyšší ú čast ve řejných 

rozpo čtů

Městská doprava (m ěsto Brno)
• Výkon jednorázov ě 

zvýšený
Osobní doprava
Nákladní doprava
Regionální proudy
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Výhledové p řepravní proudy v regionální železni ční doprav ě

Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje pro rok 2 013

Generel dopravy Jihomoravského kraje v souvislosti s výstavbou ŽUB
a dalšími investicemi do železni ční infrastruktury v Jihomoravském kraji
(spojka Boskovice, spojka K řenovice, elektrifikace Brno – Zastávka,
modernizace trat ě na Přerov atd.) :

Předpokládá se zvýšení významu železnice, jejíž nabídka je
v sou časné dob ě omezena
zejména kapacitou stávajícího uzlu Brno

7 500 cest./24h.

4 000 cest./24h.

7 000 cest./24h.

6 000 cest./24h.

6 000 cest./24h.

8 000 cest./24h.

CELKEM                    38 500 cest./24h.

Ve šp. hodinu              9 700 cest./šp.h.

Pouze z vlak ů regionální dopravy

dálková doprava (odhad) 500 cest./šp.h.

Regionální proudy
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Předpokládané požadavky na navazující m ěstskou dopravu

CELKEM                    10200 cest./špi č.h.
včetně vlivu BUS (+) a zastávek  IDS (-)

v radiálním sm ěru     6100 cest. /špi č.h.

+ z Komárova               900 cest./špi č.h.

v tang. sm ěrech        4100 cest. /špi č.h.

Při standardu obsad. 120 cest. / tramvaj (BKOM/OD MMB ) 

min. 59 odjezd ů tramvají / špi č.h.

interval 60 s mezi tramvajemi navýšení vypravení o 26 tramvajových souprav

Dle Generelu dopravy Jihomoravského kraje pro rok 2 013



8

S
Předpokládané požadavky na navazující m ěstskou dopravu

průjezd 120 tramvají za šp. hodinu
(v obou směrech)
křižovakou K řenová – Kolišt ě - Dornych

Interval 60 s tramvají od nádraží v radiálním sm ěru znamená:

cca každých 24 s tramvaj

průjezd 150 tramvají za šp. hodinu
(v obou směrech)
křižovatkou Hybešova – Nové Sady - Úzká

cca každých 30 s tramvaj
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osobní / region 

osobní / dálková

nákladní  

pouli ční tram   HLAVNÍHLAVNÍ
NÁDRAŽÍNÁDRAŽÍ

Charakteristika kvality dopravních systém ů
Ve smyslu návrhu řešení dle územního rozhodnutí (2006)
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Kritické parametry jižní – nové polohy nádraží

Předpokládané požadavky na m ěstskou dopravu

ŘEŠENÍ
REGIONÁLNÍ + MĚSTSKÁ DOPRAVA = ZASTÁVKA BRNO-ST ŘED

SYSTÉM = MĚSTSKÁ RYCHLODRÁHA

• výrazné prodloužení doby pro 
dosažení významných cíl ů                         

• propustnost zhlaví a koridoru                    

• propustnost m ěstské kolejové sít ě             

• výrazná duplicita provozních náklad ů 
veřejné dopravy z d ůvodu nutnosti 
zajišt ění návaznosti k regionální 
doprav ě

• dlouhé p řestupní vazby
• index p řestupovosti
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a) dopravní systém zahrnující spoje regionální kolejové dopravy
• s možným zapojením vybraných kolejových tras m ěstského 

systému
• s možným rozší řením formou severojižního kolejového diametru
• dopln ěný trasami pouli ční tramvaje

b) příspěvek ke zlepšení vazeb mezi jednotlivými dopravními s ystémy 
v přestupních uzlech

c) příspěvek ke zlepšení dopravn ě-technických parametr ů modernizace 
železničního pr ůjezdu Brnem

d) příspěvek  k rozvoji systém ů veřejné dopravy v procesu po řizování
nového územního plánu m ěsta Brna

MĚSTSKÁ RYCHLODRÁHA



12

S

Městská rychlodráha na území m ěsta Brna a nejbližšího okolí
Základní etapa systému

stávající

nová

průjezd
nákladní

průjezd
osobní
dálkový

osobní
regionální

Královo Pole

Lesná

Židenice

Řečkovice Bílovice
n. Svitavou

Slatina

ChrliceModřice

Černovická terasa

Olomoucká

Černovice

Letišt ě

Holásky

Brn ěnské
Ivanovice

Komárov

Radlas
Střed

Vídeňská

Starý
Lískovec

Opušt ěná

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Obřany

ZASTÁVKA

KORIDOR
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Kolejové schéma ŽUB dle ÚPmB a ÚR

osobní dálková

nákladní

osobní nádraží

X

X

X
TRAM
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Kolejové schéma ŽUB dle ÚPmB a ÚR – zlepšení projektu

osobní dálková

nákladní

osobní nádraží

nový stavební objekt

využití stávající trat ě

nerealizace, pop ř.
optimalizace stavby

Dopln ění projektu

Zlepšení projektu

TRAM
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Detail - st řed

Olomoucká

Černovice

Komárov

Radlas

Střed

Opušt ěná

Židenice

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Městská rychlodráha v centrální části m ěsta Brna
Základní etapa systému
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osobní / region

nové zastávky

osobní / dálková

nákladní  

pouli ční tram               

Městská rychlodráha  - pr ůmět do vizualizace
Základní etapa systému

HLAVNÍHLAVNÍ
NÁDRAŽÍNÁDRAŽÍ
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Městská rychlodráha
Stavební program základní etapy systému

HLAVNÍHLAVNÍ
NÁDRAŽÍNÁDRAŽÍ

?
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Možná skladba grafikonu

linek IDS JMK

30´

30´
30´

30´
30´

30´

10´
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• podporuje koridor v „jižní“ trase

• podporuje „Hlavní nádraží“ na novém koridoru

• zlepší propustnost kolejových zhlaví a propojení

• nenaruší vzájemné vazby mezi dopravními systémy

• výrazn ě snižuje duplicitní financování ve řejné dopravy 
z veřejných rozpo čtů

MĚSTSKÁ RYCHLODRÁHA

V základní etap ě
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SMĚSTSKÁ RYCHLODRÁHA

• přispěje k dalšímu zkvalitn ění vzájemných vazeb mezi 
regionálními dopravními systémy

• zvyšuje atraktivitu regionální kolejové dopravy
o ve prosp ěch m ěsta Brna
o ve prosp ěch regionu

• zvyšuje možnosti urbanizace na území m ěsta

• přispívá k optimalizaci financování ve řejné dopravy z 
veřejných rozpo čtů

V dalších etapách rozvoje
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Svar. III

MASARYKOVA/
BENEŠOVA

Uspo řádání kolejových tras v ulici Nádražní

Možnosti řešení zastávky 
„Masarykova/Benešova“

a úpravy ulice Nádražní

historická
tramvaj
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Možnost rozvoje „m ěstského“ kolejového systému do oblasti Heršpická
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osobní / region

nové zastávky

osobní / dálková

nákladní  

pouli ční tram               

Nabídka rozvoje
tram Uhelná/ Spilberk

HLAVNÍHLAVNÍ
NÁDRAŽÍNÁDRAŽÍ

Možnost rozvoje „m ěstského“ kolejového systému do oblasti Heršpická
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Uspo řádání kolejových tras v ulici Nádražní

Možnosti zapojení
tramvajové trat ě „Heršpická“

do systému

Městský kolejový systém
v ulici Nádražní

beze změn
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Uspo řádání kolejových tras v ulici Nádražní

historická
tramvaj

Možnosti zapojení
tramvajové trat ě „Heršpická“

do systému

Městský kolejový systém
v ulici Nádražní

s redukcí rozsahu provozu
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Možnost rozvoje zám ěru severojižního kolejového diametru

? = O. etapa
severojižního
kolejového
diametru  

další etapy
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr Tram
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr Tram
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr   Tram
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr Tram
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr Tram
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Možnost rozvoje systému m ěstské rychlodráhy

Železnice       Tram&Train Diametr    Tram

?
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� šance pro Brno

� šance pro Jihomoravský kraj

� šance pro modernizaci železnice

� šance pro zvýšení prestiže ve řejné dopravy

� šance pro další rozvoj IDS JMK

MĚSTSKÁ RYCHLODRÁHA

+ +
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Děkuji za pozornost !

Ing. Josef Veselý

Statutární město Brno

předseda komise dopravy RMB

email : vesely.josef@brno.cz


