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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě 

Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání 

autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního osobního nádraží. 

Dále byla prověřena možnost zachování současného autobusové nádraží Zvonařka, kde 

vlivem výstavby železniční infrastruktury dojde ke vzniku nové dopravní situace. V rozsahu 

studie byly vypracovány celkem čtyři varianty. Práce je také doplněna analýzou 

potřebného počtu autobusových stání.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

autobusové nádraží, terminál, městská hromadná doprava, Brno, Železniční uzel Brno, 

studie, P+R, K+R, odstavné parkoviště, přestupní vazby 

 

ABSTRACT  

This diploma thesis deals with a design of the coach station in option A-River of the 

Brno railway hub. The aim of the thesis is alternative design of the coach station 

configuration located under the bridge of the new passenger’s railway station. 

Furthermore, the proof of coach station Zvonařka preservation has been given in 

accordance with the estate road system change in relation with the new railway 

infrastructure development. The preliminary design is processed in four options. The 

complement of this thesis is a traffic survey.  

 

KEYWORDS  

Coach station, terminal, public transport, Brno, Brno railway hub, preliminary design, 

P+R, K+R, coach yard, interchange  
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je návrh autobusového nádraží v prostoru 

nového hlavního osobního nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Práce se 

zabývá vhodným uspořádáním autobusového terminálu a přilehlého okolí. Zejména je 

pak kladen důraz na komfortní přestup cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy. 

Podkladem a výchozím bodem pro zpracování této diplomové práce je Studie 

proveditelnosti železničního uzlu Brno, která se detailněji zabývá variantním umístěním 

hlavního osobního nádraží a navazujících tratí. V průběhu zpracovávání diplomové práce 

bylo rozhodnuto o řešení nádraží ve variantě A-Řeka. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

 

Obr. 1 – poloha řešeného území v rámci ČR a města Brna 

Řešená oblast se nachází jižně od centra města Brna. Je součástí městských částí 

Brno-střed a Brno-jih a leží v katastrálním území Trnitá. Jedná se převážně o plochy 

s objekty využívanými jako drobné provozovny. Značná část ploch je nevyužívaná a 

nezastavěná (zejména mezi ulicemi Uhelná-Opuštěna a jižně od ulice Opuštěná). Územím 

prochází komunikace Opuštěná (intenzita 34 138 voz/24 hod [1]) a nákladní železniční 

průtah I. tranzitního železničního koridoru se stanicí Brno-dolní nádraží. Územím protéká 

řeka Svratka. Charakter oblasti je rovinatý bez výraznějších terénních prvků. Dle platného 

územního plánu je do území umístěno nové hlavní železniční nádraží a počítá se 

s výstavbou nové městské čtvrti Jižní centrum. 

 

 

 

 

 

[1] ŘSD ČR, příspěvková organizace. Celostátní sčítání dopravy 2016 [online]. 

[cit. 2018-07-06]. Dostupné z: http://scitani2016.rsd.cz/ 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ 

 Na území města Brna se nachází dvě autobusová nádraží – ÚAN Zvonařka a 

autobusové stanoviště na ulici Benešova. 

ÚSTŘEDNÍ AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA 

ÚAN Zvonařka je hlavní autobusové nádraží pro město Brno. Nachází se cca 1,2 km 

jižně od centra města (nám. Svobody) v oblasti Trnitá mezi křižovatkami ulic Zvonařka-

Plotní a Zvonařka-Trnitá. V současné době odbavuje autobusové nádraží mezinárodní, 

vnitrostátní dálkové a příměstské linky integrované do IDS JMK. Dále také odbavuje spoje 

mimořádné a zájezdové dopravy. 

Disponuje 9 nástupištními hranami s 5 stáními (celkem 45 stání) a dále výstupní 

hranou. Po plánované rekonstrukci v roce 2020 dojde k přebudování stanovišť pro 

autobusy délky 15 m. Z tohoto důvodu dojde ke snížení na počet 37 stanovišť. Z nádraží 

je realizováno 411 odjezdů a 240 příjezdů (rok 2018). Detailněji viz příloha C1 – Analýza 

potřebného počtu autobusových stání. 

 

Autobusové nádraží je vybaveno odbavovací halou s předprodejem jízdenek, restaurací a 

drobným občerstvením. Obsluha nádraží městskou veřejnou dopravou je realizována 

pomocí autobusových zastávek v ulici Zvonařka. Po realizaci projektu „Tramvaj Plotní“ 

bude zřízena nová zastávka tramvaje u výpravní budovy. Zastřešení autobusového 

nádraží o rozměrech přibližně 105 x 120 m rovněž slouží jako plocha pro odstavování 

autobusů s kapacitou 92 autobusů. V roce 2018 byl vyhotoven projekt na renovaci střešní 

konstrukce a úpravu okolí autobusového nádraží. Po realizaci tohoto projektu vznikne na 

střeše parkoviště P+R s 56 místy pro automobily. Předpokládané dokončení rekonstrukce 

je v roce 2020. 

 

 

Obr. 2 – poloha ÚAN Zvonařka v rámci města Brna (mapy.cz) 
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Obr.3 – Celkový pohled na ÚAN Zvonařka (cs.wikipedia.org) 

 

 

Obr.4 – Vizualizace rekonstrukce ÚAN Zvonařka (CHYBIK+KRISTOF 

ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS) 

AUTOBUSOVÉ STANOVIŠTĚ V ULICI BENEŠOVA (U HOTELU GRAND) 

 Autobusové stanoviště v ulici Benešova se nachází v blízkosti stávajícího Hlavního 

nádraží, cca. 500 m od centra města. V současné době odbavuje spoje vnitrostátní i 

mezinárodní soukromých dopravců (RegioJet, FlixBus, Arriva a jiné).  

 

Disponuje jedním krytým nástupištěm s dvěma nástupními hranami (9 stání) a dále 

nekrytou plochou bez nástupních hran (4 rezervní stání, celkem 13). Ze stanice je 

realizováno 105 odjezdů a 51 příjezdů (detailněji viz příloha C1 – Analýza potřebného 

počtu autobusových stání). 
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Autobusové stanoviště je vybaveno pouze předprodejními místy jednotlivých dopravců. 

Kvůli nárůstu počtu autobusových dopravců a blízkosti centra je dnes toto stanoviště ve 

špičkových hodinách na hraně své kapacity.   

 

 

Obr. 5 – poloha autobusového stanoviště Benešova v rámci města Brna 

(mapy.cz) 

 

Obr.6 – Celkový pohled na autobusové stanoviště v ulici Benešova (cs.wikipedia.org) 
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HISTORIE POLOHY AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

V počátcích rozvoje autobusové dopravy nemělo město Brno samostatné 

autobusové nádraží. Obsluha území autobusy byla realizována přes zastávky v ulicích 

Dornych a Uhelná. Narůstající počet autobusů si vyžádal stavbu nového hlavního 

autobusového nádraží v Benešově ulici. Projekt z roku 1948 od architekta Bohuslava 

Fuchse obsahoval návrh s centrální budovou, dispečinkem a s krytým nástupištěm. 

Realizace proběhla v letech 1949-1951, avšak jen v minimalistické podobě. Postaveno bylo 

pouze jedno kryté nástupiště s hranami po obou stranách a dále plochou s nekrytými 

nástupišti. Výrazným architektonickým prvkem nástupiště je skořepinový obloukový 

přístřešek. Kvůli nedostatečné kapacitě bylo v letech 1967–1978 zřízeno provizorní 

odlehčovací autobusové nádraží u křižovatky ulic Uhelná a Trnitá. Tato nepříznivá situace 

byla vyřešena stavbou Ústředního autobusového nádraží Zvonařka v roce 1978 v oblasti 

Trnitá. Důvodem pro umístění autobusového nádraží v této pozici byl předpoklad 

odsunutí hlavního vlakové nádraží do oblasti nákladového nádraží podél dnešní ulice 

Rosické.   

NÁVRH NOVÉHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ 

Návrh nového autobusového nádraží je proveden ve dvou variantách A a B.  

Společné rysy obou variant: 

- Zrušení stávajícího autobusového stanoviště v ulici Benešova 

- Řešení dopravy v klidu 

- Umožnění zastavování autobusů náhradní dopravy ČD 

- Organizace dopravy v oblasti nového osobního nádraží 

 

 

Obr. 7 – Poloha nového osobního železničního nádraží (SŽDC) 

  



Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka 

Diplomová práce 

 14 

 

VARIANTA A 

Ve variantě A je navrženo nové autobusové nádraží v prostoru pod mostní 

konstrukcí osobního nádraží, ÚAN je zrušeno. Varianta A se skládá z podvariant 

onačených Aa, Ab a Ac. Každá z podvariant řeší odlišný typ uspořádání jednotlivých 

nástupišť. V každé z podvariat jsou řešeny přestupní vazby mezi autobusovou dopravou 

a ostatními druhy dopravy. Pro bezkolizní provoz AN je navrženo min 37 autobusových 

stanovišť (viz příloha C – Analýza potřebného počtu autobusových stání). Dále je pak 

řešena organizace dopravy v prostoru pod mostní konstrukcí včetně řešení krátkodobého 

odstavu. Detailní popis varianty A včetně všech podvariant je zpracován v příloze 

s označením A – Průvodní zpráva.  

VARIANTA B 

Varianta B respektuje stávající polohu Ústředního autobusového nádraží Zvonařka. 

S ohledem na novou dopravní situaci mimo jiné řeší přetrasováni stávající rampy na 

střešní konstrukci, která je v kolizi s nově vedeným kolejištěm. Detailní popis řešené 

varianty je zpracován v příloze s označením A – Průvodní zpráva.  
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