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Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna, 1. a 2. etapa

kód stavby: B-17
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Předmětem stavby je modernizace, zkapacitnění a elektrizace traťového úseku
Brno – Zastávka u Brna, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní
prostředí a obyvatelstvo i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. V rámci
stavebních prací projdou rekonstrukcí i nástupiště ve stanicích a na zastávkách,
nově na ně bude zajištěný bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace. Zkvalitnit dopravní obslužnost pak pomohou nové zastávky
Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Maximální rychlost vlaků bude 120 km/h.
Projekt bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Doprava.

01 — Všechny železniční stanice i zastávky dostanou nová nástupiště s bezbariérovým přístupem
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02 — Stanice Zastávka u Brna, kde končí druhý traťový úsek
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Mapa 1. etapy
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POPIS STAVBY
Stavba je rozdělena na dvě samostatné
etapy. První zahrnuje traťový úsek
Brno – Střelice (včetně). Ten projde
zejména elektrizací střídavou
jednofázovou soustavou 25 kV, 50 Hz
a postaví se zde dvě nové zastávky.
Druhá etapa zahrnuje traťový úsek
Střelice – Zastávka u Brna (včetně).
Zde rovněž proběhne elektrizace a dále
zdvoukolejnění. Celý úsek dostane nové
zabezpečovací zařízení, které naváže na
stejné ve stanici Brno-Horní Heršpice.
Po dokončení se bude ovládat dálkově ze
stanice Brno hl. n.
Ve všech zastávkách, tedy jak
současných, tak nově vybudovaných,
budou nástupiště 550 mm nad temenem
kolejnice a budou přístupná bezbariérově
pomocí přístupových chodníků. V nové
zastávce Brno-Starý Lískovec se
vybuduje nový podchod, v další nové

zastávce Ostopovice bude přístup na
nástupiště chodníky propojenými pod
železničním mostem, v Troubsku pak
od železničního přejezdu. Na zastávce
Střelice dolní bude přístup na nástupiště
zajištěný chodníky napojenými na
stávající, vedoucí k Brněnské ulici.
Střelice budou mít jedno vnější
nástupiště u výpravní budovy a jedno
ostrovní. Přístup na něj bude z podchodu
po schodištích nebo výtahem. Délka
nástupišť bude od 170 do 220 metrů.
Mezi Brnem-Horními Heršpicemi
a Střelicemi jsou čtyři železniční
přejezdy. Všechny projdou rekonstrukcí,
na dvou bude dnešní zabezpečovací
zařízení doplněno o závory. Směrové
řešení nové geometrické polohy koleje
reflektuje požadavek na maximální
zvýšení rychlosti s minimalizací záborů
pozemků a přeložek. V železniční stanici

Střelice je navrženo pět protihlukových
stěn, které budou eliminovat dopad
hluku ze železničního provozu na místní
obyvatelstvo. Výška stěn bude 1,5 až
2,5 metru nad úroveň nivelety koleje.
Podle závěrů hlukové studie se pak
budou řešit individuální protihluková
opatření typu náhrady stávajících oken
za zvukoizolační. Pokud jde o nové
pozemní objekty, v Brně-Horních
Heršpicích se postaví nová trafostanice
a ve Střelicích nová technologická
budova. Ve stanici Střelice proběhne
rovněž úprava vnitřních prostor
současné výpravní budovy, zastávky
dostanou nové přístřešky pro cestující.
Maximální rychlost vlaků na trati bude
po vybudování systému ETCS 120 km/h,
do té doby budou vlaky jezdit maximálně
100 km/h. Ve stavbě je dále zahrnuta
rekonstrukce pěti mostních objektů
a nové lávky pro pěší ve Střelicích.
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Stav přípravy / realizace:

EIA

ZP

UR

SP

VZ

ZS

UP

1. etapa

–

05/2011

12/2017

04/2020

10/2019

04/2020

12/2021

Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení;
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Stav přípravy / realizace:

EIA

ZP

UR

SP

VZ

ZS

UP

2. etapa

–

05/2011

12/2016

08/2020

06/2020

04/2022

12/2023

Význam zkratek: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení;
VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby:
Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna

Zhotovitel dokumentace:
SUDOP BRNO, spol. s r. o.

Druh stavby:
rekonstrukce a elektrizace železniční trati

Zhotovitel stavby:
dosud není vybrán

Místo stavby:
traťový úsek Brno – Zastávka u Brna, Jihomoravský kraj

Objednavatel stavby:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Rozsah stavby 1. etapy:
délka železniční trati: 10,4 km
počet revitalizovaných stanic, dopraven a zastávek: 3
počet nových zastávek: 2
délka nových kolejí: 21 746 metrů
počet nových výhybek: 21
počet nových nástupišť: 11
počet nových železničních mostů: 2

Náklady stavby:
Projekt Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna,
1. etapa bude spolufinancovaný EU v rámci Operačního
programu Doprava. Celkové odhadované náklady projektu
činí 2 176 160 542 Kč bez DPH (1. etapa), maximální výše
podpory EU bude 83,13 % z celkových uznatelných nákladů.
Celkové odhadované náklady 2. etapy činí
1 947 347 000 Kč bez DPH. Národní financování zajišťuje
Státní fond dopravní infrastruktury.

Stav realizace:
v přípravě

Tento leták byl aktualizován v listopadu 2019.
Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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