
 

Harald Buschbacher 

Rozšíření Brněnské MHD podle konceptu LCRT 

Návrhy výkonné MHD po dokončení hlavního nádraží v poloze „u řeky“ 

1. Úvod: Co je LCRT a proč v Brně? 

Low-Clearance Rapid Transit (LCRT) je inovativní koncept městského kolejového dopravního 

prostředku, který docílí skoro kvalitu metra (ve smyslu rychlosti, spolehlivosti a kapacity) ale přesto 

nevyžaduje finančně a časově náročnou stavbu tunelů a estakád po celé délce trasy. Tohle zlepšení 

poměru výnosů a nákladů lze docílit kombinaci následujících opatření: 

 Křižovatky s ulicemi menšího významu jsou uzavřené pro křižující automobilovou dopravu: 

Motorová vozidla nemohou přejet trasu LCRT, avšak jenom odbočit z a do jízdního pruhu, 

vedoucí paralelně k trase LCRT. Pro chodce jsou zařízeny technicky zabezpečené úrovňové 

přechody.  

 LCRT jede po selektivně mimoúrovňové trase, která překoná zbývající významné křižovatky 

podjezdy. 

 Podjezdy jsou mimořádně krátké a nízké (průjezdní výška 2,5 m místo obvyklých 4 m), k tomu 

přizpůsobená vozidla jsou nízkopodlažní, vybavené pro krátké beztrolejové úseky a mají různé 

technické komponenty umístěné na koncích vozidla místo střešních nástaveb. 

 Menší výškové rozdíly umožní strmější rampy a tím ještě kratší podjezdy. 

 V příznivějších urbanistických podmínkách lze nejen ponořit trasu LCRT do hloubky, ale i 

naopak zvedat úroveň křižujících ulic. 

Rozsáhlejší informace o konceptu Low-Clearance Rapid Transit (LCRT) jsou zveřejněné na webových 

stránkách konceptu.  

 
Obrázek 1: Řez podjezdu trati LCRT pod křižovatkou 

LCRT je všeobecný a ještě nikde nerealizovaný koncept zefektivnění veřejné dopravy ve středních a 

velkých městech. Brno bylo by mimořádně vhodné město pro pilotní uplatnění jednak kvůli možnými 

synergii se segregovanými úseky stávajících tramvajových tratí a taky protože LCRT by umožnilo 

zkapacitnění a přizpůsobení Brněnské MHD pro novou polohu nádraží za přijatelné náklady.  

Přehled několika myslitelných variant síti kolejové MHD v Brně ve srovnání se současným stavem a 

dosavadními plány ukáže Obrázek 2 na příští stránce. 

http://buschbacher.at/LCRTcz.html
http://buschbacher.at/LCRTcz.html
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Současný stav 

Základní varianta po přestavbě 

železničního uzlu bez 

severojižního diametru 

Možné varianty s uplatněním konceptu LCRT bez severojižního diametru 

     

 

Základní varianta po přestavbě 

železničního uzlu se severojižním 

diametrem 

Možné varianty s uplatněním konceptu LCRT se zjednodušeným severojižním diametrem 

    
Obrázek 2: Několik variant kolejové MHD v Brně podle aktuálních plánů a s uplatněním konceptu LCRT. Hnědé: Tratě konvenční tramvajové dopravy; Modré: Tratě výkonné městské kolejové dopravy (severojižní diametr nebo LCRT).  

Mapový podklad: © SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK 
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2. Výchozí situace v Brně 

2.1. Velikost a struktura města 

Brno má přibližně 400 tisíc obyvatel ve městě a 600 tisíc obyvatel v aglomeraci a je z hlediska MHD ve 

stejné situaci jako mnoha jiná města podobné velikosti: Tramvajové, trolejbusové a autobusové linky 

na povrchu jsou sice již často na hranici kapacity a pro mnohé cesty nekonkurenceschopné vůči 

automobilové dopravy, ale přesto se nezdá, že výstavba síti metra mohla by být reálné řešení. Přitom 

nejde jenom o otázku rozpočtových schopnosti města a kraje, ale i o účelnost: Kvůli velké kapacitě a 

vysokým nákladům má síť metra zpravidla menší hustotu, než ostatní veřejná doprava a je doplněná 

linky povrchové MHD jako přivaděče. Jestli je město příliš malé a průměrné cesty příliš krátké, 

cestující získají méně času díky vyšší rychlosti metra, než ztratí kvůli častějším přestupům.  

Z hlediska urbanistické struktury města má Brno: 

 relativní malý podíl klasické blokové zástavby z předválečného období (kromě historického 

jádra a bezprostředního okolí hlavně v severních částech města) 

 rozlehlou zástavbu nízké hustoty i v relativně centrálních částech města (například Stránice, 

Pisárky, Černá Pole) 

 Velké sídliště z období reálného socialismu (například Líšeň, Lesná, Bystrc, Starý Liskovec) 

 Průmyslové a obchodní zóny historicky na východně straně centra s novodobými přírůstky 

zejména na jihu města 

Ve srovnání s jinými městy podobné velikosti lze předpokládat, že relativně velké monofunkční oblasti 

vedou k větší dopravní poptávce. 

2.2. Stávající tramvajová a železniční síť 

Brněnské tramvajová síť má výhodu vysokého podílu segregovaných tratí, na kterých tramvaje docílí 

prakticky stejnou rychlost jako metro protože neztratí čas na křižovatkách nebo v zácpách. Dlouhé 

úseky bez styku s automobilovou dopravou (na obrázku 3 označené zelenou barvou) se nachází 

především na spojeních mezi centrem a sídlištích. Úzkými hrdly jsou však tramvajové tratě kolem 

historického jádra města (na obrázku 3 označené červenou barvou), které jsou přetíženy mnohými 

překrývajícími linky a koexistenci tramvajové a automobilové dopravy na stejné ploše. Tyto úseky 

omezí jak kapacitu celých linek (přes proveditelnou délku souprav a frekvenci spojů), tak i jejích 

spolehlivost. 

Železniční síť Brna se dosud vyznačuje velmi vhodnou centrální polohou hlavního nádraží, které však 

trpí provozními a kapacitními omezení. Pro vnitroměstské cesty je potenciál železnici v Brně omezen 

jak vedením většiny tratí mimo velkých sídlišť a jiných významných zdrojů a cílů cest, tak i velkým 

zatížením tratí dálkovou a nákladní dopravou, které nedovoluje takové zkrácení intervalů 

zastávkových vlaků, které by bylo potřebné, aby byli do velké míry použitelné jako městský dopravní 

prostředek. Zvláštnosti Brněnské železničního uzlu je, že vlaky na relaci Brno – Kuřím musí jet velkou 

oklikou přes Maloměřice (délka tratí Brno hl.n. – Brno Královo Pole skoro 11 km oproti vzdušné čáry 5 

km, na obrázku 3 označené fialovou barvou). 
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Obrázek 3: segregované (zelené) a ostatní (červené) tramvajové tratě a železniční síť Brna 

2.3. Výstavba nového hlavního nádraží a projekt severojižního 

kolejového diametru 

V roce 2018 bylo rozhodnuto o přestavby železničního uzlu Brno ve variantě, která spočívá 

v novostavbě hlavního nádraží v poloze „u řeky“, to znamená ve srovnání s polohou dnešního nádraží o 

několik set metrů vzdálenější od centra. Bez ohledu na výhody tohoto projekty by znamenala změna 

polohy nádraží bez zavedení zásadně výkonnějších prvků MHD zhoršení mnohých dopravních vazeb jak 

uvnitř města, tak i mezi městem a okolí: Současná tramvajová síť jako páteř Brněnské MHD je 

uspořádaná tak, že většina linek (6 z celkem 11) se dotýká hlavního nádraží a ostatní linky mají 

především posilující funkce. Proto mají v současném stavu všichni významné oblasti Brna přímé 
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spojení radiálně na hlavní nádraží a pak zase po jiné radiále dále na protilehlý okraj města. 

Vzdálenost mezi aktuální a novou polohou nádraží není sice na první pohled velká, ale přesto stačí, že 

nelze sloučit tenhle Brněnský princip linkotvorby v tramvajové dopravě s novou polohou nádraží. 

Muselo by se rozhodnout, jaká s následujících variant by představovalo to nejmenší zlo: 

 Prodloužení intervalů jednotlivých linek rozvětvením linek na linku do centra a linku na nádraží 

(takové zhuštění tramvajové dopravy, že každá z linek by měla stejný interval jako původní by 

překročilo kapacitu tramvajových tratí v centru) 

 Prodloužení jízdních dob tramvajových linek vedením okliky aby bylo nadále možné ze stejných 

částí města stejnou linkou obsloužit jak nové hlavní nádraží, tak i historický centrum města 

(přizpůsobení linek periferie – centrum – periferie na periferie – centrum – nádraží - periferie) 

 Zvyšování nutnosti přestupů, buď na cestách periferie – nádraží (při zachování většiny linek 

v současném stavu) nebo na cestách periferie – periferie (při přesměrování linek na princip 

periferie – centrum – nádraží nebo periferie – nádraží – centrum místo periferie - periferie) 

 

Obrázek 4: Uspořádání železničního uzlu Brno ve variantě A, zdroj: studie proveditelnosti železničního uzlu Brno 

Jako nový, výkonnější prvek veřejné dopravy v Brně je dosud diskutován především severojižní 

kolejový diametr (SJKD), ve smyslu propojení železničních tratí ze směru Chrlice a Kuřím přes 

historický centrum a městské části Ponova, Žabovřesky a Královo Pole. Severojižní diametr má zlepšit 

Brněnskou MHD z následujících hledisek: 

 Spojení nového nádraží a historického centra 

 Přímější spojení Kuřím – hlavní nádraží 
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 Bezpřestupní spojení ze směrů Chrlice a Kuřím do centra a k několika přestupním bodům ve 

městě. 

 Rychlejší a kapacitnější spojení do severních části města, kam dosud nevedou segregované 

rychlotramvaje 

I když realizace severojižního diametru by každopádně znamenala všeobecné zlepšení je třeba se 

uvědomit i aspekty, které tento projekt neřeší: 

 Severojižní diametr představuje jednu linku přes město a do něho jsou zaústěny jenom 2 

z celkem 6 tratí železničního uzlu Brno. Problematika dodatečných přestupů pro mnohé cesty 

mezi předměstím a městem proto zůstává (v případě přesměrování radiálních tramvajových 

linek na nádraží i pro některé cesty uvnitř města). 

 Pro několik vnitroměstských relaci, které jsou jen částečné pokryté trasou diametru, nemusí 

být cesta s přestupem mezi diametrem a ostatní MHD výhodou oproti přímé cestě tramvaji. To 

platí především v případě, když interval na diametru bude delší než v MHD, například z důvodu 

složitější zabezpečovací techniky železnici nebo mimo dopravní špičkových hodin nepřiměřeně 

vysoké kapacitě a nákladům vlakové dopravy. 

 Cíl zkrácení jízdní doby Kuřím – Hlavní Nádraží je v určitém rozporu s vedením trasy obloukem 

přes Žabovřesky včetně několik mezilehlých zastávek.  

 Pro pouhé spojení nádraží s historickým centrem nepředstavuje diametr výrazné zlepšení oproti 

tramvají, protože úspora času díky vyšší rychlosti je do značné míry kompenzovaná chůzi 

z podzemní stanice na povrch. 

2.4. Možný příspěvek systému LCRT 

LCRT umožní zrychlení a zkapacitnění městské veřejné dopravy za nižší náklady než metro nebo 

železnice ve městském prostředí nebo naopak za stejné prostředky z veřejných rozpočtů hustější sít 

linek s vyšší kvalitou než obyčejná tramvaj. Vzhledem ke konkrétní situaci v Brně to se může využívat 

následovně:  

 Místo jediné výkonné linky (severojižní diametr) se může stavět síť z dvou až čtyři linek. 

 Vyšší rychlost linek LCRT oproti tramvaji může kompenzovat prodloužení jízdy kvůli klikaté 

obsluhy nádraží a historického centry stejnými linkami. 

 Při výstavbě síti LCRT se může do velké míry využívat stávající tramvajové koleje, zejména již 

segregované úseky kde stačí prodloužit nástupiště pro provoz delšími soupravy.  

 V centrálních částech města LCRT nenahradí, ale doplňuje tramvajové tratě. Tím se řeší úzká 

hrdla tramvajové sítí a větší celková kapacita umožní kratší intervaly a tím kratší čekací doby 

na přípoj nebo na bezpřestupní linku. 

LCRT představuje na jedné straně celkovou alternativu k severojižnímu diametru protože sice neřeší 

bezpřestupní spojení Kuřím – historický centrum – hlavní nádraží ale přestup na síť LCRT v Králových 

Polích přece umožní rychlejší dostupnost mnoha cílů ve městě oproti stávajících možnosti přestupu na 

pomalejší tramvaj nebo jízdě oklikou přes Maloměřice. Na druhé straně přijde taky do úvahy varianta 

dělby práce mezi síti LCRT, která slouží spíše pro obslužnost města a zjednodušené verzi severojižního 

diametru ve smyslu kratšího, rychlejšího a stavebně méně náročného spojení předměstské tratí 

s hlavním nádražím. 
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3. Podrobné rámcové podmínky na území města 

 

Obrázek 5: Perspektivní síť kolejové dopravy v Brně z hlediska možného uplatnění konceptu LCRT. Mapový podklad: 

OpenStreetMap.  

Rámcové podmínky pro traťové úseky LCRT v jednotlivých lokalitách Brno jsou zmapované na obrázku 

5. Stávající tramvajové tratí (plné) a plánované, diskutované či myslitelné nové tratí (tečkované) jsou 

barevně označené podle stavební a urbanistické náročnosti uplatnění konceptu LCRT: Modré jsou již 

dnes úplně segregované rychlotramvajové tratě, které pro provoz v režimu LCRT by potřebovali 

v nejhorším případě prodloužené nástupiště. Zelené jsou pak úseky kde zatím neexistuje zcela od 

automobilové dopravy izolované drážní těleso, ale místní poměry by dovolovaly oddělení kolejišti a 

stavebně jednoduché zřízení podjezdů podle principu LCRT bez vážných dopadů na urbanistickou 

situace a ostatní druhy dopravy. Žlutě, oranžově a červeně jsou postupně označované úseky, kde 
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vzhledem k šířce ulici nebo architektonické citlivosti okolí je složitější umístit trať LCRT včetně 

podjezdů resp. kde intenzita silniční dopravy a chybějící objízdné trasy naznačují, že i po žádoucím 

přechodu značného podílu dopravy na MHD mohla by být propustnost zbylé šířky dotčených ulic 

kritická.  Černo-bílá mapa železničních tratí se vztahuje na stav po přestavbě železničního uzlu 

s novou polohou nádraží a několika novými zastávkya, zrušené úseky jsou vidět v šedé barvě. Obráceně 

bílo-černé čárkovaně jsou označené dvě varianty severojižního diametru. 

Jednotlivé prvky možných variant Brněnské MHD s uplatněním LCRT a podrobné místní poměry jsou 

označované čísly: 

1. Severojižní diametr v aktuálně avízované variantě 

2. Zjednodušená varianta severojižního diametru (viz Obrázek 6): Aby docílit přímější spojení 

Královo Pole – Hlavní nádraží a přece zredukovat celkovou délku podzemních úseků (především 

rážených) nabízí se vedení na povrchu až před křižovatkou Sportovní/Pionýrská/Drobného a 

dále v největším možném podílu pod širokými ulicemi a parky pro jednoduší uplatnění 

hloubeného způsobu stavby. V tomto provedení by diametr sloužil především pro regionální a 

předměstské dopravní potřeby, s nejkratší trasou a značně menším počtem stanic mohli by po 

něm i jezdit rychlíky Brno-Havličkův Brod-Praha (Linka R9). Z provozně-technického hlediska by 

proto takový diametr představil jednoznačně železniční trať s napájecí soustavou 25 kV / 50 

Hz. Přesto by byli přijatelná omezení například s ohledem na podélné sklony, poloměry oblouků 

nebo dovolený nápravový tlak, protože pro vlaky tvořené nevhodnými vozidly je stále 

k dispozici trať přes Maloměřice.  

                                            
a Nové přestupní uzly mezi železnici a významnými linkami MHD, například zastávka Vídeňská na tratí Brno – 
Střelice by rozhodně přispěli k výraznému zkrácení jízdních dob na relevantním počtu cest. Jiné navržené 
zastávky by sice taky měli určité přínosy pro jejích okolí, je ale pochybné, zda s tím spojené zpomalení 
zastávkových vlaků je na dotčených tratích vůbec proveditelné z hlediska traťové propustnosti.  
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Obrázek 6: Možné vedení trasy zjednodušené varianty severojižního kolejového diametru. 
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3. Nová poloha a hlavního nádraží a okolí: Podle myšlenky, že LCRT umožňuje oproti metra či 

železnice za stejné peníze hustější síť, mělo by nové nádraží obslouženo několika větvemi linek 

LCRT. To vyžaduje přivádějící trasy LCRT z různých směrů: 

a) Ze severovýchodního okraje města (napojení na stávající rychlotramvaj do Líšni) 

b) Z jihozápadního okraje města (napojení na stávající rychlotramvaj do Starého Liskovce, 

případně i do Modřic) 

c) Z oblasti Mendlového náměstí a severozápadních části města (napojení na stávající 

rychlotramvaj do Bystrce) 

d) Z oblasti Moravského náměstí a severních části města (zatím jen konvenční tramvaj do 

Řečkovic) 

Na první pohled nepřehledné množství myslitelných tras LCRT nebo tramvaji v oblasti nového 

hlavního nádraží na obrázku 5 je výsledkem kombinaci alternativních řešení, ukazovaných 

v obrázkách Obrázek 7 až Obrázek 9 (přičemž by bylo možné tvořit i více kombinaci): 

 

Obrázek 7: Uspořádaní nástupišť LCRT paralelně k hlavnímu nádraží, s vedením trasy LCRT směrem Mendlovo náměstí 

po ulici Křídlovičkou, bez severojižního diametru. 
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Obrázek 8: Uspořádaní nástupišť LCRT příčně k hlavnímu nádraží, s vedením trasy LCRT směrem Mendlovo náměstí po 

ulici Křídlovičkou, bez severojižního diametru. 

 

Obrázek 9: Uspořádaní nástupišť LCRT částečně příčně, částečně paralelně k hlavnímu nádraží, s vedením trasy LCRT 

směrem Mendlovo náměstí po ulici Hyběšovou, se zjednodušeným severojižním diametrem 
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 Trasy a nástupiště LCRT mohou být uspořádané buď paralelně k železničním nástupištím 

(Obrázek 7), buď podobně k aktuálním plánům severojižního diametru i příčně (Obrázek 

8). I kombinace (jedna linka příčně, druhá paralelně) je myslitelná (Obrázek 9). 

 Trasa ze směru Mendlového náměstí může vézt buď přímější a stavebně jednodušší přes 

ulici Křídlovičkou (Obrázek 7 a Obrázek 8), nebo blíže k centru a podobněji stávající 

lince 1 přes ulici Hyběšovou, co by ale vyžadovalo krátký tunel Mendlovo náměstí – 

Hyběšová ulice a dává smysl jenom v kombinace s příčným uspořádáním nástupišť LCRT 

pod hlavním nádražím (Obrázek 9). 

 Aby spojovat nové hlavní nádraží s Moravským náměstím a částmi města severně za ním 

bez tunelu pod historickým jádrem města se nabízí již zmíněné trasování východně 

historického jádra města. Jestli v takové trase nebude realizován severojižní diametr, 

avšak trať LCRT, tak její součásti budou částečné stávající (resp. právě vybudované) 

koleje v ulicích Plotní a Dorných a konvenční tramvaje mohou dojet k novému hlavnímu 

nádraží pouze přes novou trať ze strany Nových Sad (Obrázek 7 a Obrázek 8). Bude však 

tahle trasa realizovaná zcela pod zemí jako zjednodušená verze severojižního diametru, 

tak se sice nejeví jako realisticky a smysluplné ve stejné trase ještě stavět trasu LCRT, 

za to zůstane v úseku mezi novou a starou polohou hlavního nádraží na povrchu místo 

pro konvenční tramvajové koleje (Obrázek 9). 

 Varianty bez severojižního diametru by pro linky z Líšni a ze Starého Liskovce umožnily 

výhodnější propojení směrem na Mendlovo náměstí resp. Moravské náměstí a tím více 

cílů, které budou dostupné bez nebo aspoň s menším počtem přestupů (Obrázek 7 a 

Obrázek 8).  Se severojižním diametrem by bylo logicky spojovat ty dvě větví vzájemně 

a prodloužit větve ze směru Mendlovo náměstí-Bystrc s trasou v ulici Plotní do Komárova 

(Obrázek 9). 

4. Úsek ze staré polohy hlavního nádraží přes Malinovského náměstí až k Moravskému náměstí: 

Současná tramvajová trať by byla ve všech variantách doplněná buď trati LCRT nebo 

podzemním železničním diametrem o přibližně 150 m dále podél ulici Koliště.  

5. Z hlediska nejužitečnější struktury síti LCRT byla by velmi žádoucí i trasa, která objede 

historické jádro města západně, křižující jednou z ostatních linek na Mendlovém náměstí (lepší 

obslužnost centrálních části města, přímější spojení severozápadních a jihozápadních části 

města). Určitou výzvou je kopcovitý reliéf města v téhle oblasti, pro překonání kterého přijdou 

do úvahy jenom ulice Pekařská-Husová nebo Úvoz. Oba možné trasy vedou po ulicích se šířkou 

kolem 18-19 m, což sice ještě dovoluje zřízení kolejišti LCRT, ale jenom když se do značné 

míry utlumí buď spojovací, nebo obslužná funkce dotčené ulici v automobilové dopravy: Takový 

průřez ulici nedovoluje rozdělení na jízdní pruh, místa na stání a chodník, avšak buď chodník a 

jízdní pruh bez míst na stání, nebo širší pěší či dopravně zklidněná zóna pro chodce i 

automobily dohromady, která by ještě umožnila předjíždění stojících aut (zásobování), ale 

jenom velmi omezenou rychlost a propustnost v automobilové dopravě (viz Obrázek 10). 

V případě vedení trasy přes ulice Úvoz by pravděpodobně musela značný dopravní tok přejít na 

velký městský obchvat zhruba 1,5 km dále na západ, určitá část dopravy z Úvozu by asi i 

obtěžovala centrum města jízdou přes Pekařskou a Husovou ulice. Dopravní zklidnění Pekařské 

a  Husové ulice by zřejmě mělo méně negativních dopadů vzhledem k změnám v automobilové 

dopravě, znemožnilo by ale vedení konvenčních tramvajových linek v Husově ulici: V tomto 

případě by ze zastávky Šilingrovo náměstí se stala konečná (úvraťová) stanice linky ze směru 

Nové sady s možnosti přestupu na linku LCRT. Při posouzení možných komplikaci kvůli použitím 

užších ulic pro trati LCRT je ale vždy třeba se uvědomit, že celková propustnost (veřejnou i 
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individuální dopravou dohromady) značně roste, proto že koleje LCRT mají mnohonásobně větší 

kapacitu přepravy osob, než stejně široké jízdní pruhy. 

  

Obrázek 10: Možné rozdělění uličního prostoru při šiřce celkového průřezu pod 20m. 

6.  Spojení Komín – Veveří: Současně vedou z oblasti Bystrc tramvajové linky do centra jak přes 

Pisárky a Mendlovo náměstí, tak i severnějším spojením přes ulici Minskou a Veveří. Při 

přesměrování jižnějšího spojení na novou polohu hlavního nádraží získá severnější spojení větší 

význam, proto že jižnější již neobslouží centrum města tak dobře jako dosud. Při pokusu 

uplatnění principu LCRT pro oba spojení pak nastane problém několik velmi úzkých míst jak 

Minské ulici, tak i souběžných ulic. Z toho vyplývají dvě možné řešení: 

a) Trasa LCRT může být vedená v různých směrech jednokolejně po souběžných ulicích 

Minská a Luční/Zborovská, jedna kolej musí ale po východním konci Zborovské ulici 

překonat zhruba 100 m tunelem: 

 

Obrázek 11: Řešení nedostatečné šířky Minské ulici jednokolejovým vedením tras LCRT opačných 

směrů v souběžných ulicích 
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b) Místo souběžného spojení ve západně-východním směru, která je použitelná jenom pro 

relace Komín – Centrum bylo by myslitelné spojení spíše jihozápadně-severovýchodním 

směrem podél ulic Stránského a Královopolské, které sice znamená vetší vzdálenost na 

relaci Bystrc – Centrum, které by bylo ale zároveň vhodné pro spojení Královo Pole  

Mendlovo náměstí jako alternativa ke zmíněně trase přes Úvoz nebo Husovou a 

Pekařskou ulice: 

 

Obrázek 12: Řešení nedostatečné šířky Minské ulici vedením trasy LCRT po ulici Královopolskou, 

použitelné i pro linku Královo Pole – Mendlovo náměstí 

7. Lokality severně od centra (zhruba vymezené ulicemi Lidická / Štefaniková / Palackého třída a 

Veveří / Hradecká) představují oblast vysoké hustoty zástavby, která na rozdíl od velkých 

panelových sídlišť není obsloužená segregovanou rychlotramvají. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o cca. 5 km dlouhou urbanistickou osu relativně homogenní struktury a hustoty lze uvažovat o 

souběžných linkách odlišné rychlosti podobně rozdělení práce mezi metrem (vyšší rychlost, 

větší vzdálenost mezi stanicemi) a tramvaji (nižší rychlost, menší vzdálenost mezi stanicemi) 

ve velkých městech. Další specifikum je napojení na nádraží Královo Pole, které je současně 

řešeno odbočkou, co ale pro přestupující tramvaj  železnice znamená dvakrát delší interval 

oproti variantě s mírnou oklikou linky Řečkovice – Centrum přes nádraží Královo Pole. Význam 

přestupu na tomhle nádraží a rychlosti spojení do centra samozřejmě i zaleží na tom, zda se 

staví severojižní diametr. Tři možné kombinace těchto podvariant jsou zobrazené na obrázku 

13. 
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Obrázek 13: Vlevo: Varianta s kombinaci LCRT a konvenční tramvaj (červeně označená), Ve středu: Varianta jenom s linkami LCRT, Vpravo: Varianta s kombinaci LCRT a 

(zjednodušený) severojižní diametr.
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8. Spojení Lesná – Veveří: Pro napojení sídlišti Lesná a využití stávajícího segregovaného úseku 

podél třídy General Píky je myslitelné vedení linky po ulicích Drobného – Pionýrská – Kotlářská. 

9. Prodloužení stávající tramvajové trati ze Štefanikové čtvrtí do jižní části sídlišti Lesná 

10. Prodloužení stávající trati ze Stránské Skaly do stanici Líšeň-Holzová 

11. Nová odbočka trati do oblasti Slatiny resp. Černovické terasy 

(Realizace obou projektů dohromady by zkomplikovala linkotvorbou rozvětvením na více než 2 

linky. Současně je frekvence tramvaji číslo 10 na Stránskou Skálu – většinou dne jedna jízda za 

hodinou - skoro zanedbatelná vůči ostatním linkám. Do takové míry by byla třetí větve 

provozně přijatelná, prodloužení by byla však odůvodněné jenom se zhuštěním intervalů.) 

12. Napojení univerzitního kampusu a fakultní nemocnici v Bohunicích na tramvajovou síť je dosud 

plánované podzemní trasou (hloubeným způsobem) ze stanici Osová na tratí do Starého 

Liskovce. V případě zavedení provozu LCRT na téhle tratí byla by místo hloubené trasy a okliky 

přes Osovou taky možná přímá trasa podél ulici Jihlavskou s velmi přehledným počtem 

potřebných podjezdů. V konvenčním tramvajovém provozu tohle řešení zřejmě nebylo zvoleno 

aby se nemusela zřídit zcela nová tramvajová linka (zhoršující zatížení tramvajových tratí 

v centru) a přece se mohl udržet krátký interval z překrývání linek 6 a 8 aspoň do zastávky 

Osová.  

13. Možné prodloužení tratí z Bystrce dále do nové sídlišti Kamechy. 

Při zpracování tohoto materiálu nebylo zohledněno podrobné místní poměry uzlů linek LCRT a s tím 

související jejích možné uspořádání. Další tématika které lze věnovat až v případné studii 

proveditelnosti jsou potřebné přeložky podzemní infrastruktury či možnosti, jak se jí vyhýbat.  

4. Vybrané varianty sítí LCRT a tramvaji 

Z uvažovaných prvků a místních variant lze teoreticky kombinovat velké množství celkových variant 

síti LCRT a taky tratí a linek zbývajícího tramvajového provozu. Následně představené varianty proto 

ukazují jen určitých spektrum možných řešení, které se liší podle následujících kritérií: 

 Počet linek resp. hustota síti LCRT 

 Varianty bez severojižního diametru nebo se zjednodušenou verze diametru 

 Větší počet rozvětvených linek, umožňující více bezpřestupních relaci nebo menší počet 

rozvětvených linek vedoucí k stabilnějšímu provozub. 

                                            
b I ve variantách s vyšším počtem rozvětvení se překrývají na kmenovém úseků maximálně dvě linky, což je 
značně méně, než v běžném tramvajovém provozu. Důvodem je, že při provozu vyššími rychlosti a dlouhými 
soupravy bez dvojitých zastávek jsou minimální stabilně udržitelné intervaly o něco delší. Reální předpoklad je 
interval 2,5 až 5 minut na kmenovém úseku a 5 až 10 minut na periferních, rozvětvených úsecích. Varianty 
s menším počtem rozvětvení jsou provozně stabilnější, protože nepravidelnosti na jedné lince nebo větvi se 
nepřenášejí na ostatní. Menší počet rozvětvení neznamená vždy horší nabídku MHD, ale spíš nerovnoměrnější 
podle jednotlivých relacích: Například v případě kříže dvou linek s konečnými stanicemi A, B, C a D mohou být 
buď spoje AC, BD, AD a BC v intervalu 8 minut, nebo jenom spoje AC a BD, které však 
jedou v intervalu 4 minut. 
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Varianty jsou v následujících odstavcích znázorněné vždy dvěma mapy: První mapa ukazuje celkovou 

kolejovou síť (LCRT, konvenční tramvaj a železnice) se znázorněním náročnosti přestavby resp. 

novostavby jednotlivých úseků tratí LCRT. Na druhé mapě jsou jednotlivé linky LCRT a tramvaji 

označené různými barvami tak, že vedení linek je vidět i když dvě linky jedou po stejném traťovém 

úseku. Legenda barev a tečkování je vidět na obrázku 14: 

 

Obrázek 14: Legenda k mapám síti a linek tramvaji a LCRT 
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4.1. Varianty bez severojižního diametru 

4.1.1 Minimální varianta 

 

Obrázek 15: Mapa tratí tramvajových a LCRT v minimální variantě bez severojižního diametru 
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Obrázek 16: Mapa linek tramvaji a LCRT v minimální variantě bez severojižního diametru 
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4.1.2 Střední varianta 

 

Obrázek 17: Mapa tratí tramvajových a LCRT ve střední variantě bez severojižního diametru 
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Obrázek 18: Mapa linek tramvaji a LCRT ve střední variantě bez severojižního diametru 
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4.1.3 Maximální varianta 

 

Obrázek 19: Mapa tratí tramvajových a LCRT v maximální variantě bez severojižního diametru 
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Obrázek 20: Mapa linek tramvaji a LCRT v maximální variantě bez severojižního diametru 
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4.2. Varianty se zjednodušenou verzi severojižního diametru  

4.2.1 Minimální varianta 

 

Obrázek 21: Mapa tratí tramvajových a LCRT v minimální variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 
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Obrázek 22: Mapa linek tramvaji a LCRT v minimální variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 
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4.2.2 Střední varianta 

 

Obrázek 23: Mapa tratí tramvajových a LCRT ve střední variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 
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Obrázek 24: Mapa linek tramvaji a LCRT ve střední variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 
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4.2.3 Maximální varianta 

 

Obrázek 25: Mapa tratí tramvajových a LCRT v maximální variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 
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Obrázek 26: Mapa linek tramvaji a LCRT v maximální variantě se zjednodušenou verzi severojižního diametru 

5. Závěr a výhled 

Na základě výše popsaných variant a úvah sice ještě zdaleka nelze zhodnotit, jestli řešení 

s uplatněním konceptu LCRT v Brně mělo by lepší poměr nákladů a přínosů než dosavadní koncepty 

rozvoje MHD pro časový horizont přestavby železničního uzlu. Rámcové podmínky a první návrhy 

možné síti LCRT a tramvají ale naznačují, že koncept LCRT nabízí určitou šance konečně dostat za 

stejné peníze z veřejných rozpočtů značně lepší obslužnost Brna a okolí veřejnou dopravou. 
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V případě zájmu města (či jiných kompetentních územních celků) mělo by smysl podniknout 

následující kroky ke konkretizaci a spolehlivému hodnocení variant se systémem LCRT oproti 

konvenčním: 

 Podrobnější zpracování variant s odhadem stavebních, nejlépe i provozních nákladů včetně 

hodnocení dopravních účinků dopravním modelováním 

 Výzkumně-vývojové aktivity v oblasti vozidel s cílem odhadu investičních nákladů na pořízení 

vozidel a případně i přípravy veřejného obstarání vozidel 

Zatímco dopravně-inženýrské aktivity jsou především místní záležitosti, která by mohla být i sloučená 

se zaměřenou studii proveditelnosti severojižního kolejového diametru, mělo by smysl ve věci vývoje 

vozidel spolupracovat s dalšími zainteresovanými městy, které pak mohou v rámci společného 

obstarání co nejjednotnějšího vozidla rozdělit náklady vývoje na rozumný počet vozidel. 

Před prvním uplatněním principu LCRT je sice ještě potřeba času na vývoj vozidel, vzhledem k oproti 

metru či podzemní železnici jednodušší stavbě a vysoké časové náročnosti přestavby železničního uzlu 

Brno lze považovat dokončení současně s novým hlavním nádraží za reálné. 


