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Ji 100 let se svornì podílejí brnìntí urbanisté, mìsttí inenýøi, mìsttí dopravní inenýøi s dalími profesními
inenýry na pøípravì nejvìtího technického, urbanistického a dopravního zmetku tøetího tisíciletí.
Tato pøíprava vyvrcholila v kvìtnu 2002, kdy vláda ÈR, na základì podkladù od výe uvedených odborníkù,
schválila pøesun hlavního osobního nádraí v Brnì.
Je nejvyí èas aby byla ukonèena agonie pøesunování nádraí v Brnì. Náklady na studie, soutìe,
územní plány a projekty s tímto nesmyslem související ji dnes zdaleka pøesáhly náklady, které mohly být
vynaloeny na úèelnou rekonstrukci a dostavbu stávajícího nádraí. To mohlo ji dnes být v takovém stavu,
e mohlo být vzorem jiným evropským nádraím.

Souvislosti
Prvních 50 let snahy o pøesun nádraí lze klasifikovat jako neznalost, protoe na zaèátku minulého
století neexistovaly ádné teorie o tvorbì a technologii dopravních souborù. Od roku 1947, kdy v Technické
kanceláøi pro pøestavbu brnìnských nádraí bylo zjitìno, e pøesun nádraí je nesmysl, je dalí pokraèování
v této agonii pouze záleitostí mocenskou a pøesun je od této doby zdùvodòován zcela vìdomì vdy zcela
zmanipulovanými a pøekroucenými fakty.
Mimo mocenských zásahù z roku 1951, 1966 a 1988 je vem znám nejvìtí podvod v materiálech pro
schválení pøesunu nádraí v radì Magistrátu mìsta Brna v roce 1992, kdy do tzv. var. D (pøestavba nádraí
ve stávající poloze) byly zcela úmyslnì zkresleny vechny návrhy ze soutìe ÈSSI a v textu uvedeny
souhrnnì vechny nevýhody jednotlivých øeení. Poslední zcela vìdomý podvod se uskuteènil koncem
roku 2001 a zaèátkem roku 2002 tím, e do rozhodování byly zapojeny zahranièní firmy, které za úplatu
potvrdily ve, co od nich bylo ádáno.

Zdùvodnìní zmetkovitosti schváleného návrhu pøesunu nádraí

1) Nádraí se pøesunuje z tìsné blízkosti centra mìsta, kde navazuje 8 kapacitních linek tramvají a dalí
linky trolejbusù a autobusù, na periferii mìsta, kam se za 100 let nepodaøilo vyøeit odpovídající
napojení mìstské hromadné dopravy. Jedna linka podzemní tramvaje, která vak v nákladech vùbec
není zahrnuta, pøevezme max. 1/10 potøebné kapacity. Novì navrhovaný eleznièní diametr pøevezme
max. 1/5 potøebné kapacity.
2) Nádraí se pøesunuje do zátopové oblasti. V pøípadì povodnì bude naprosto nepøístupné. V dnení
poloze zùstane nádraí neohroeno. Byl to také jeden z hlavních dùvodù, proè bylo v této poloze umístìno.
3) Vzhledem k polomìrùm obloukù na pøíjezdových tratích k nádraí bude v severním smìru podstatnì
nií vjezdová a výjezdová rychlost u pøesunutého nádraí. Ve stávajícím nádraí je 85 km/h
(v délce 2 km), v pøesunutém bude cca 60 km/h (v délce 3 km).
4) Pøesunuté nádraí bude provinèní nádraí s trvalým prùjezdem nákladní dopravy s velkým hlukem
a sníenou prùjezdností zhlaví.
5) Uvaované zruení dnení pøerovské trati v oblasti Komárova a Èernovic navdy znemoní
nejkratí a nejrychlejí moné spojení mìsta s letitìm.
6) Po celou dobu stavby pøesunutého nádraí by muselo být vytvoøeno úrovòové køíení s dnení
pøerovskou tratí, která by mohla být zruena a v plné funkci pøesunutého nádraí vèetnì navazujících
tratí.
7) Za celých 100 let se nepodaøilo vytvoøit investièní program Jiního centra ani zajistit potøebné
investory. Cestující by museli pøekonávat témìø kilometrovou vzdálenost k tramvajím pøes nehostinnou
pustinu pìky.
8) Ekonomické a technické zdùvodòování je zcela zvrácené. Nikdy nebyly zahrnuty investice související
a navazující. Pøi porovnávání pøímých nákladù na pøesun a na rekonstrukci byly vdy náklady
na rekonstrukci vynásobeny vysokým koeficientem.
9) Postup investièní pøípravy je zcela zvrácený. Nádraí je pouhým objektem z mnohasetmiliardové
investice, o které není nic známo a nejsou známy ani objekty pøímo navazující.
10) Urbanisticky jde o naprosté nepochopení budoucího významu eleznièní dopravy jak

v celoevropském kontextu, tak v komplexních regionálních integrovaných systémech dopravy.
Nejkapacitnìjí dopravní prostøedek, eleznice, zmnohonásobuje svùj úèinek umístìním do center
aglomerací, co je známo ji vìtinì evropských urbanistù. Brnìnské nádraí na periférii by
znamenalo jednoznaènì odliv cestujících ze eleznièní dopravy a zaplavení mìsta dopravou
individuální a autobusovou.
11) Naprosto kapacitnì nedostateèný tramvajový podzemní diametr, jeho náklad 20 miliard Kè nebyl
v porovnávacích nákladech zahrnut, byl nedostateèný i v jízdních parametrech. Velká èást trati byla
uvaována v obloucích o polomìru 200 m, dovolujících maximální rychlost 60 km/hod, byly zde vak
i oblouky o polomìru 100 i 50 m. Tramvaje na povrchu by byly rychlejí ne tramvaje podzemní.
V tomto výètu jsou vystieny pouze základní nedostatky návrhu, který byl pøedloen vládì ke schválení.
Podrobným studiem návrhù by bylo mono vykázat mnoho dalích nedostatkù.

