Záznam z první diskuse odborníkù o brnìnském nádraí dne 14. záøí 2000
Diskuse probìhla na Panské ulici è. 7.

Úèastníci diskuse: Ing. Pavel Surý, Ing. Frantiek Mráz, Ing. arch. Vladimír Dominik, Ing., Zdeòka amánková, Ing.
arch. Fixel, Ing. Michal Fronek, Martin Robe, Ing. arch. Petr Pelèák, Sylvie Svobodová, Ing. Jana Drápalová, Ing. arch.
Jaroslav Dokoupil.
diskuse:
Dominik: Souèasný stav - pomineme-li 80 let rùzného øeení odsunutého nádraí, nerealizovaných z rùzných dùvodù je pro mìsto neudritelná tristní situace Jiního centra. Desítky let se nic nedìlo, protoe vichni poèítali, e na jeho
území bude nádraí. Pro Èeské dráhy je problémem modernizace eleznièního uzlu. Nádraí v této podobì nevyhovuje
moderním poadavkùm Èeských drah, i s ohledem na zapojení velmi rychlých tratí. Obì strany cítí potøebu rozhodnutí
v této vìci. Proto se zøídila mezirezortní komise pro pøípravu pøestavby eleznièního uzlu, jejími úèastníky jsou Magistrát
mìsta Brna, Ministerstvo dopravy a spojù, Okresní úøad Brno venkov a Èeské dráhy. Komise zasedá od prosince 1999
a dospìla k názoru, e je potøeba se rozhodovat pouze o dvou øeeních. Stávající polohu porovnávat s odsunutou. Poloha
odsunutá je oproti schválenému územnímu plánu (oproti poloze C) pootoèená. Èeské dráhy dnes ji preferují odsun
z technologických, provozních a finanèních dùvodù. Rekonstrukce stávající polohy je ji na hranici výjimek a moností.
Komise se dohodla na zpracování studie, která by mìla dokumentovat, která poloha je výhodnìjí.
amánková: V komisi dolo ke sjednocení názorù na potøebu posouzení poloh nádraí jetì dalími pracemi. Poslední
studie proveditelnosti je z roku 1992, tehdy Èeské dráhy jetì nechtìly spolupracovat. Novou studii bude financovat
Mìsto Brno pøes spoleènost Jiní centrum. Uvauje se, e zpracovatelem studie bude nìmecká firma Dres and Sommer,
která pøipravuje pøestavbu nádraí ve Stuttgartu, které má podobnou problematiku. Tato firma je ovem pro nás drahá
a proto se zvauje, e zakázka bude zadána èeské firmì. Èeské dráhy pøily s námìtem, e technická provìøení poloh
by mìla být posouzena nezávislou firmou. Rýsovala se monost vyuití italské firmy, která by byla placena italskou
vládou z jejich grandu. Tato firma ji dìlala dvì zakázky v Èeské republice - nádraí Bohumín a Pøerov. Byly stanoveny
podmínky zadání, ale financování se komplikuje (kvùli výmìnì italské vlády). Otázka je stále ivá. Èeské dráhy, po
hlubím seznámení s problematikou pøestavby nádraí v pøisunuté poloze, usoudily, e rekonstrukce nádraí za
provozu bude velmi drahá (výluky a vyvolané investice). Tuto skuteènost má posoudit zmínìná studie, která bude zadaná
nezávislé, nebrnìnské firmì. ÚHA se musí dret zákona a tedy územního plánu mìsta Brna, který pøedpokládá nádraí
v odsunuté poloze. V pøípadì, e se prokáe mnohem výhodnìjí øeení, bude nutná zmìna územního plánu, pak
ovem vzhledem k významnosti nádraí bude nutno zpracovat zcela nový územní plán. Schválení územního plánu
v roce 1994 pøedcházela studie z roku 1992 prezentovaná obèanùm i odborníkùm. Z diskusí a závìrù zpracovaných
materiálù vyplynulo, e je výhodnìjí odsunutá poloha. Podle informací brnìnské historièky se v roce 1838 pøi rozhodování
o první trati z Vídnì do Brna doporuèovala poloha nádraí na Uhelné a Oputìné jako výhodná. Majitel, hrabì Offerman,
vak nedovolil zábor svých pozemkù a proto se nádraí stavìlo na hradbách.
Èermák: Jaké jsou monosti napojení nádraí v pøisunuté a v odsunuté poloze na velmi rychlé tratì? Nevytváøí parametry
tìchto tratí pøedpoklady k tomu, e zastávka bude v Modøicích?
amánková: Ing. Mráz projektuje pro ministerstvo nìkolik moných tras jdoucích ze dvou smìrù: podél dálnice od
Prahy nebo pøes Ivanovice do malomìøického nádraí. Základní trasy (jiní a severní) mají øadu podvariant. Stávající
nádraí s prùjezdem pøes Kolitì nevyhovuje parametrùm velmi rychlých tratí. Jeho pøestavba pro tyto tratì je nutná
v kadém pøípadì. Severní vedení pøes Ivanovice komplikuje hustá zástavba rodinnými domy na severu mìsta. Zdá se, e
vhodnìjí bude jiní varianta, podél dálnice. Ale i pro tuto variantu bude nutné poèítat s vybudováním trianglu, pro
napojení smìrem na Ostravu a Vídeò.
Èermák: Dotaz na Ing. Mráze: která varianta je reálnìjí ?
Mráz: Reálnìjí je jiní varianta, severní má mnoho problémù v území území je èlenitìjí, pro cestující není vhodné, aby
jeli 20 km tunelem. Jiní varianta v sobì skrývá nebezpeèí , e se tra velkým obloukem vyhne Brnu a vlaky by
nemusely zastavovat v Brnì, zejména z Prahy na Vídeò. Stále se vak naskýtá monost trianglu. Se zapojením do
uzlu bude v kadém pøípadì.
Èermák: Pøedstavíme se ...
Sapák: Je úèelné, aby v této diskusi, pokud má k nìèemu být, nepadaly názory, které mùeme odhadnout dopøedu.
Chápu, e nìkteøí lidé, kteøí mají konkrétní zodpovìdnost, nemohou se znovu, od zaèátku pustit do odvíjení svého názoru
na tuto vìc. Ptal bych se ostatních, jestli je moné oèekávat atmosféru, e zaèneme jako tabula rasa a legitimovali se
jak jsme v této vìci závislí. Jsem zde jako soukromník, mùj názor vykrystalizoval, jsem vak pøipraven poslouchat dalí
argumenty, protoe nemá smysl zùstávat na zakopaných pozicích. V této záleitosti se cítím nezávislým, nejsem
zapojený do ádné konkrétní akce. Moje vystupování zde bude vycházet z uspoøádání ideí, které mají spíe praktický
rozmìr. Oèekával jsem, e zde bude vìtí fórum, hlavnì ekologické od nìho by bylo uiteèné se dozvìdìt jak se staví
veobecnì k mìstùm, k mìstùm velikosti Brna, zda má mìsto narùstat, v jaké míøe a v jakých proporcích. Co od toho
oèekávají, zda je zajímá jen urèitý výsek ivotního prostøedí, ovzduí, doprava nebo problémy v irích souvislostech.
Aktivity kolem nádraí mi nepøináí ádný osobní prospìch. Jako architekt mohu být podezøíván z toho, e straním velké
události. Pravdìpodobnost, e tak nároèný a atraktivní úkol dostane k øeení konkrétní jedna osoba je ovem velmi
malá. Pokud zde vak existuje jakákoliv monost, e nìkdo mùe v projektu pokraèovat, mìlo by to zde zaznít.

Franek: Jsem dopravní inenýr zabývající se dopravou na Èeském svazu ochráncù pøírody. Problematika pøestavby
nádraí se mì týká pouze jako obèana. K tomu co se dìje v Brnì jsem velice skeptický. Moje skepse vychází
z nedotahování projektù, které se v Brnì zaèaly a nedokonèily. Názorným pøíkladem je autobusové nádraí Zvonaøka,
dílo architektonicky, dopravnì i jinak naprosto zpackané zùstává jako memento ji 15 let, i kdy má slouit desítkám
tisíc lidí. Nevidím nic co by dokládalo, e projekt nádraí v pøesunuté poloze nedopadne stejnì, nìkde na polovièaté
cestì. Proto zastávám konzervativní stanovisko, nikoliv vak vyhrocené. O projektu pøesunu nádraí nemám dostatek
informací, co se týká i obèanù, kteøí o tento problém nemají zájem, nebo nevìdí, e je aktuální. V roce 1992 se budil
dojem, e se bude za rok stavìt. Nic se vak nedìlo. Pùsobí to pouze jako humbuk. Z nìho pak vyplývá skepse.
Zpracovávají se dalí a dalí studie, ale obèan o tom nic neví. Proto ankety o mínìní dopadnou velmi skepticky.
Porevoluèní pøedstava, e se bude úøad s obèanem bavit o problémech ji vyprchala. Navíc obèané budou mít podezøení,
e se dalích 8 let nebude nic dít a je tedy zbyteèné se ptát na jejich názory, nehledì na to, e jiný názor není vítaný.
Rozumím tomu, e mìstská radnice má zájem na tom, aby mìsto usilující o získání finanèních prostøedkù pùsobilo
jednotnì a názor na projekt by se nemìl zpochybòovat. Za 8 let diskusí se nìco nezmìnilo vùbec. Argumentem pro
pøesun nádraí byl nutný rozvoj Jiního centra. Po 8 letech se s Jiním centrem nic nestalo. Za situaci nemùe stávající
nádraí, ale patná politika mìsta (problém s pozemky, financování apod.). Bohuel plány v Brnì jsou velkolepé, ale
praxe pokulhává. Tímto vyjadøuji svùj názor. Pokud to bude aktuální jsem ochoten získat názor Èeského svazu ochráncù
pøírody.
Dokoupil: Konkrétnì se vyjádøím pozdìji. Problémem se intenzívnì zabývám podrobnì od roku 1993 ( jiní sektor od
ulice Oputìné ke Komárovu), zúèastnili jsme se soutìe na Jiní centrum. Nae dopravní øeení se stalo základem
regulaèního plánu. V roce 1998 jsme vyhodnocovali odsunutou polohu nádraí ponìkud jinou ne je v územním plánu
mìsta Brna, v roce 1999 pak ve spolupráci se SUDOP, s Ing. Mrázem, jsme hodnotili pøisunutou polohu. Syntetický
závìr je vám zde k dispozici a mùeme se o nìm bavit. Názorovì se cítím nezávislý protoe jsme vyhodnocovali obì
varianty.
Fixel: Aktivnì jsem se podílel z pozice Útvaru hlavního architekta na zpracování územního plánu mìsta Brna v roce
1992, jeho souèástí byla odsunutá poloha nádraí. Do roku 2000 jsme se tomuto problému vyhýbali. K problému jsem
se vrátil a prostudoval øadu materiálù.
Diskutovaná otázka polohy nádraí je problém, který se dotýká mnoha odborù,
profesí, obèanù, politické reprezentace mìsta a prvoøadì provozovatele této dopravní funkce, èili Èeských drah. A právì
proto, e se dotýká irokého spektra odborníkù, politikù a laikù není moné oèekávat, e výsledné øeení bude øeení
optimální, tedy ideální. Zastøeující disciplínou vech tìchto rùzných názorù, poadavkù a tlakù je územní plánování. Ti,
kteøí v tomto oboru pracují, jasnì ví, e výsledným produktem jejich práce, pokud má v reálném èase a svìtì vytvoøit
podmínky pro realizaci, je jedinì kompromis. Je velmi naivní formulovat vizi optimálního øeení bez irích souvislostí
dopadù a hlavnì bez zodpovìdnosti za jejich realizaci. Ve vech pováleèných plánech Mìsta Brna byla poloha nádraí
odsunutá od historického jádra. Dùvody pro odsunutí byly, aè jinak formulované, vdycky stejné. Tyto územní plány byly
schvalovány zastupitelstvem, tedy mìly politickou podporu. Poslední územní plán z roku 1994 se opíral o rozhodnutí
zastupitelstva, kterému pøedcházela pomìrnì masivní akce hodnocení, diskusí a prezentace veøejnosti. Ptám se tedy,
proè se opìt pøijatá koncepce neuvádí v ivot? A tady jsme u jádra problému. Mìsto ani netrápí poloha nádraí. Mìsto
jako organismus ji sedmdesát let trápí neschopnost pøijatou koncepci realizovat. Na papíøe máme jasno, ale nejsme
schopni pro tyto koncepce udìlat skuteènì realizaèní kroky. Mìstský organismus je schopen s vìtími èi meními
problémy pøijmout pøisunutou èi odsunutou polohu. Kadá má dopady na mìsto, jeho provoz a vyuití území, pøedevím
na jiní èást mìsta. Co je vak dùleité, musí být získán souhlas investora a provozovatele tedy Èeských drah, e
zvolené øeení pøijímá a bude ho realizaènì naplòovat a následnì provozovat. Mám obavu, e právì zde je ten nejvìtí
problém. Èeské dráhy modernizovaly vybrané koridory, ale modernizace uzlù se nekoná z objektivních dùvodù opìtného
zpochybnìní polohy nádraí. Domnívám se, e v pøípadì schválené polohy pøisunuté by situace nebyla o nic lepí.
Èeské dráhy - stát nemají vlastní prostøedky, aby realizovanou pøestavbu UBu a nádraí v jakékoliv poloze financovali.
Vechny snahy jsou pouze zastíracím manévrem. Jakékoliv zpochybòování, to znamená otevírání této otázky, které
nebude v tomto kanále, je vodou na mlýn a zase se ten problém bude oddalovat. Na druhé stranì, abych se zastal
Mìsta, mì pøipadá, e Mìsto uèinilo øadu vstøícných jednání a krokù pro posun tohoto problému (viz materiál ÚHA, který
byl pøedán do zastupitelstva koncem minulého roku, a který dost jasnì chronologii problému formuloval). Pokud má být
diskuse úèelná musí vycházet z tohoto rozkladu, který byl vytvoøen. Hlavními problémy podle mì jsou: zapojení uzlu do
vysokorychlostních tratí; schopnost vesmìnného traového napojení; rozhodnutí mezi jedním nebo dvìma eleznièními
koridory na jihu mìsta; uvolnìní nebo ponechání pøerovské trati; vztah k autobusové dopravì; vztah k mìstské hromadné
dopravì; dopady na územní rozvoj Komárova a Herpic a vztah na rozvoj centra. Myslím, e výchozím materiálem, plnì
dostaèujícím pro tuto diskusi, je materiál, který zpracoval ateliér DOS, a který vemi tìmito problémy zabývá. Pokud
diskuse má být konstruktivní, pak musí navázat na tento materiál.
Hlavní problém je v tom, e nejistota ohlednì nádraí blokuje velké mnoství investic obzvlátì na jihu mìsta.
Dalí dùleitý problém tkví v pøeceòování úlohy územního plánu, který má slouit jen jako vstøícné vodítko pro budoucí
projekty investorù a není to nemìnný zákon. Neexistují jasná pravidla, jak podle územního plánu postupovat.
Drápalová: Jsem èlenka zastupitelstva pùvodem z nevládních ekologických organizací. Moná i proto mám konzervativnìjí
pøístup k velkým mìstským rozvojovým projektùm. Spíe zastávám názor, e by se mìlo hledat optimální øeení, které
nemusí nutnì znamenat velkou technickou investici nebo stavbu. U otázky nádraí nemám jednoznaènì vyhranìný
názor o jeho poloze, ale mám kritéria k èemu by zmodernizované nádraí mìlo slouit. K tomu se vrátí pozdìji. Otázka
je podle mì aktuální a to ze dvou dùvodù. Jeden je, e se pøipravuje program rozvoje kraje. Ukodilo by nejvíce, kdyby do
tohoto programu Mìsto dalo projekty, které samo nemá vyjasnìné a které nemají základní pøedpoklady pro realizovatelnost

(napøíklad za nimi nestojí konkrétní investoøi), nebo o kterých nepanuje jasná shoda, nebo jejich termín realizovatelnosti
je a za hranicí termínu tohoto programu. Jetì bych chtìla upozornit na materiál, který v roce 1998 pod patronátem
agentury Czech Invest vypracovala zahranièní firma a nese název Brno 2000 a zabývá se pøípravou pozemkù pro investory.
V rámci této studie byla vypracována simulovaná strategie rozvoje mìsta s rozvojovými projekty. Zámìr odsunu nádraí
byl v této studii hodnocen z pohledu jeho moné realizovatelnosti formulací nìkolika otázek, které vyvolali i na ÚHA
rozhoøèení kvùli tomu, e se vùbec nìkdo dovolil strefovat do tak dobøe zdokumentovaného a vyargumentovaného problému.
Myslím si, e tyto otázky nejsou od vìci, protoe jsou cíleny na finanèní a organizaèní realizovatelnost projektu a mìli
by jsme se jimi zabývat.
amánková: Zastupitelstvo je o tom, co se kolem eleznièního uzlu dìje, informováno. V prosinci loòského roku proel
zastupitelstvem velký materiál, v kvìtnu tohoto roku byl projednáván dalí materiál s informacemi o èinnosti komise pro
pøípravu pøestavby eleznièního uzlu a nyní v záøí je pøipraveno k podepsání dílèí usnesení vech ètyø subjektù, které
v komisi pracují - Ministerstva dopravy a spojù, Èeských drah, mìsta Brna a okresu Brno - venkov, které budou autorizovat
výsledky komise. Zastupitelstvo je informováno v pravidelných intervalech, nedostateènì je zøejmì informována veøejnost.
Je otázka, jakým zpùsobem tak uèinit.
Dominik: U øady lidí pøevauje pocit, e odsun nádraí znamená velmi smìlý, ambiciózní a moná nereálný projekt,
narozdíl od pøestavby. Avak i rekonstrukce v pøisunuté poloze bude muset být smìlá a technicky nároèná.
amánková: Problém je v tom, e stále není jasno ve které poloze a v jakém rozsahu se má nádraí stavìt. Za této
situace je velmi sloité hledat zafinancování napøíklad ze zdrojù Evropské unie. Pøitom na území naí republiky se
zafinancování takto velkého projektu s nejvìtí pravdìpodobností nepodaøí zajistit.
Mráz: My jako projekèní firma umíme vyprojektovat cokoliv, co je reálné, máme øadu zkueností s projektováním eleznièních
stanic a tratí. Jako odborník musím upozornit na to, e pokud budeme chtít mít nádraí na dobré úrovni odpovídající
koridorùm, pak nemùe jít pøi rekonstrukci o dílèí úpravy. Kadopádnì bude nutné napøímit nástupitì, tím pádem bude
tøeba zvìtit prostor nádraí. Nádraí lze tímto zpùsobem pøestavìt a to i za provozu, ale nemùe vypadat jako dnes,
tìitì se pøesune jinam. Také výpravní budova svojí kapacitou nestaèí a bude tøeba postavit novou. Je tedy tøeba si
uvìdomit, e pøestavba nádraí bude muset zaèít od základù.
Surý: Vedení Èeských drah v minulosti rozhodlo o tom, e postaví nové koridory, ale nebude modernizovat nádraí na
trase. Nyní se ji tato monost pøipoutí, ale ádný uvaovaný projekt není tak finanènì nároèný, jako by tomu bylo
v pøípadì Brna. Na otázku, zda je tøeba o problému diskutovat, odpovídám jednoznaènì ano. V této souvislosti se mi
zdály nejsympatiètìjí aktivity spojené s loòským Dnem bez aut, kdy byly provádìny alespoò nìjaké jednoduí
výzkumy a z nich potom prezentovány výsledky. Chtìl bych vak upozornit na fakt, e problém brnìnského nádraí není
v ádném pøípadì pouze otázkou obèanù mìsta Brna. Naopak se domnívám, e je vyuíváno pøedevím mimobrnìnskými
obèany cestujícími za prací a podobnì, take jde o záleitost celého regionu a názor nebrnìnských obèanù by nám
nemìl být lhostejný. Samotnou rekonstrukci nádraí nebrzdí diskuse o tom, jak ji provádìt, nýbr pøedevím nedostatek
financí.
Pelèák: Fakt, e trávíme èas na této diskusi, je dokladem toho, e nejsou k dispozici jasné informace a argumenty,
které by hovoøily pro èi proti odsunu nádraí. Je nutné, aby Brno bylo napojeno na vysokorychlostní tratì a mìlo dobøe
vyøeenou dopravu regionální i mìstskou. Jsem pøipraven podporovat øeení, které tyto cíle naplní, ale v této chvíli nevidím
jasné argumenty pro tu kterou variantu. Osobnì vìøím v renesanci eleznièní dopravy. V Nìmecku, kde je ovem komfort
v eleznièní dopravì daleko vyí, povaují auto za dopravní prostøedek minulého století. Kromì otázky finanèní je tøeba
vzít v úvahu i jakéhosi ducha místa. Nádraí ve stávající poloze existuje ji 150 let, je otázka, zda je s tímto moné
manipulovat. V územním plánu je ji 70 let fixovaný a pøitom stále nerealizovaný pøesun, tím pádem je dané území mrtvé
a neinvestuje se tam, upadá. Mám obavu, zda mylenka pøesunu nádraí není produktem ducha doby svého vzniku,
v období mladé ambiciózní republiky, bohatého mìsta Brna, oficiální podpory z Hradu. Jestlie tento projekt nebyl
realizován v dobì, která mu pøála, je vùbec moné realizovat jej dnes?
Èermák: Nabízí se otázka, proè jsem tuto diskusi vlastnì vyvolal. Jsem pomìrnì dobøe informován o vývoji situace
kolem nádraí. Ji pøed devadesátým rokem zasedala komise eleznièního uzlu Brno, jí jsem dokonce v roce 1990
pøedsedal. Stále jsem vak mìl pocit, e vechny informace nejsou dostateènì zvaovány. Jakékoli diskuse byly
povaovány za neádoucí, poèítalo se zaèátkem stavby v roce 1993 a nebyla vùle znevìrohodòovat vypracované øeení.
Nakonec pøeci jen SUDOP zpracoval øadu variant, ale pøi schvalování v zastupitelstvu jsem opìt nebyl nasycený
dostateèným mnostvím informací. Pøesto jsem hlasoval pro odsun, protoe se tvrdilo, e by nádraí v dneních variantách
A a D nebylo napojitelné na vysokorychlostní tratì.
Robe: Jsem zamìstnancem Èeského a Slovenského dopravního klubu a otázkou brnìnského nádraí se zabývám
zejména z toho dùvodu, e jsem na pøelomu 80. a 90. let konèil støední kolu a chtìl jsem studovat V dopravní a v této
dobì se právì øeila otázka brnìnského nádraí. V té dobì se mi líbila mylenka odsunu jako ambiciózní plán rozvoje
mìsta. Nyní jsem se k této otázce vrátil a po diskusích s uivateli eleznièní dopravy jsem doel k názoru opaènému.
Z pohledu uivatelù je výraznì výhodnìjí poloha mezi historickým a jiním centrem, ne poloha na jiním okraji jiního
centra. Tento mùj názor byl podpoøen i anketou, kterou jsme si nechali zpracovat od studentù Fakulty sociálních studií
letos na jaøe. lo pouze o anketu, ideální by bylo zpracovat prùzkum pøímo mezi cestujícími, co by ovem bylo dost
finanènì nároèné. Kritérium uivatelù by mìlo být mezi primárními kritérii, problém má aspekty sociální a ekologické,
co jsou aspekty, které nebyly dostateènì zpracovány, zatímco aspekty technické a urbanistické byly prozkoumány
velice dùkladnì.

Èermák: Nyní dospíváme ke konkrétnìjí diskusi týkající se filozofie prostoru a formulování ideálních podmínek nádraí.
Na úvod jedna provokativní mylenka: není dnes tøeba diskutovat o vìci z úplnì jiných poloh? Pøedstavy o fungování
nádraí asi nebudou stejné jako pøed dvaceti lety. Vývoj jde dopøedu prudkým tempem a tìko lze odhadnout, kam bude
smìøovat. Urèitì se vak funkce jednotlivých prostorù budou výraznì mìnit. Vlakové nádraí stavíme na padesát èi sto
let dopøedu, take je tøeba pøedpokládat urèité tendence.
Felix: Mìlo by nastoupit nìco jiného ne plánování velkých územních celkù formulování brnìnského jádrového území.
My jsme dìlali analýzu, kam by se jádrové území mohlo do budoucna rozvíjet z hlediska socioekonomického i územního.
Z hlediska socioekonomického se jádrové území bude bìhem dalích 20 let propadat. Bude docházet k pøelévání do
míst, kde budou vytvoøeny lepí podmínky. Dùleité je to, jaké jsou územní pøedpoklady, kam mìsto mùe rùst. To není
v ádném pøípadì východ a západ. Mìsto má monost postupovat severním smìrem na Kuøim a na Tinov a potom má
pomìrnì velké pøedpoklady postupovat na jih. Jih je vázaný pøedevím na polohu nádraí a zavedení pøímìstské dopravy.
Mìsto nepotøebuje jenom samotné nádraí, bude potøebovat i nácestné zastávky - kdy pojedu z regionu za prací,
nepojedu do centra. V oblasti pøímìstské dopravy je v souèasné dobì dost vzduchoprázdno a toto vzduchoprázdno je do
znaèné míry vázáno na nejasnosti o poloze nádraí. Systém pøímìstské dopravy se mùe utváøet v momentì, kdy bude
jasno o poloze nádraí. Potom se mùe stát dominantním pøi utváøení jádrové dopravy a být i konkurencí individuální
dopravì.
Sapák: eleznice je ve mìstì bariérou. Je tomu tak v kadém mìstì, ale kadé mìsto má jiný terén. Brno zastihla
eleznice v roce 1838, v prvním desetiletí, kdy se na evropském kontinentì objevila. Zastihla mìsto témìø støedovìké,
bariéra pøila do terénního schodu. Jestlie je eleznice bariérou v kadém mìstì, tak v Brnì je bariérou dvojnásobnou.
Pokud by eleznice v Brnì vedla v nivì, byla by to jiná situace. Pokud zùstane nádraí na místì, mohu si pøedstavit, e
to celé podkopu a postavím na novou desku a budu ho podcházet, dám tam nìjaké atraktivní vìci - obchody, kina
a podobnì, abych to lidem zpøíjemnil. Ale od hlavy kolejnice, tak jak je dnes k ústí Masarykovy je 3,5 metrù rozdíl. Já
mohu lidem, kteøí tímto smìrem chodí nabídnout jeden koridor, ale v ádném pøípadì jim nevyhovím tak, jak by to
odpovídalo tubám pohybujícího se èlovìka. A se pokusím o jakékoli technické øeení, nenabídnu pìímu chodci
monost pohybovat se spontánnì tak, jak by on chtìl. Na druhé stranì je ploina, která má víceménì jednu niveletu, kde
se monosti naskýtají vìtí. Není nikde zaruèeno, e pøi stavbì nového nádraí nezopakujeme bariéru v elegantnìjí
podobì, ale ance, aby se tak nestalo, je mnohonásobnì vìtí. Poloha stávajícího nádraí vùèi tramvajím je samozøejmì
znamenitá, nabídka osmi linek tramvaje na tomto místì je témìø neopakovatelná. Pokud by se tomuto v nové situaci
nebylo lze pøiblíit, nemá smysl to dìlat. V místì autobusového nádraí je krajnì patná situace a to se zopakovat
nesmí. Osm tramvají, které se rozjídìjí do celého mìsta na novém místì nezopakuji, ale alespoò polovièní proporce
dosaitelná je.
Dokoupil: Na problém se nemùeme dívat izolovanì - pìí chodec a tramvaj. Podívejme se, co eleznièní uzel dìlá ve
mìstì jako takovém. Já jsem po tøech pracích, které jsme dìlali, rozhodnì pro odsun nádraí. Uvìdomme si, jak ten
uzel vypadá. Nádraí je na kótì 206 m, nákladový prùtah klesá a na úroveò øeky, kterou pøetíná na 200 m, to je ve
velkém mìstì anomálie. Skuteèný vøed je potom mimoúrovòové køíení pøerovské a vlárské trati, které se spojují a vjídí
z jihu do nádraí, protoe do nìj nelze vjet ze severu. A to proto, e není dokompletovaný idenický triangl. Tím je
zpùsobena neobsluitelnost celého jiního sektoru, proto je celá oblast Komárova a Herpic navìena na jediný viadukt
na Plotní a tím je celá oblast Herpic a Komárova degradována na odkladitì mìstských funkcí. A to proto, e se tam
nedostanete pøes nepøekroèitelný mimoúrovòový pøejezd, musíte jet a na dálnici, pokud jedete autem, mìstská hromadná
doprava samozøejmì na dálnici nemùe. A to je dùsledek eleznièního uzlu. Toto je potøeba øíkat veøejnosti, která o
tomto neví a vnímá nádraí ve vazbì na mìstskou dopravu a na pìí docházku. Toto je pro mìsto dùleitìjí ne to, co
øekne v anketì babièka, která jede vlakem. Zajímavé je, e varianta z roku 1994, která se dostala do územního plánu po
velmi bohaté diskusi, tento problém neøeí, stávající uzel územní plán z roku 1994 zafixovává. Za obrovské peníze by se
odsunovalo nádraí, ale zablokování rozvoje jiního segmentu mìsta, co je podle mne dùleitìjí problém ne vazba na
historické centrum, zùstává. Kdy jsme se v roce 1998 dostali spoleènì se SUDOPem k tomuto problému, doli jsme
k závìru, e pokud by se mìlo nádraí odsunovat, a se odsune poøádnì a vyøeí vechny problémy. Pokud chceme
skuteènì pomoci rozvoji mìsta, je optimální variantou pøesunutí nádraí do prostoru dneního Brna - dolního nádraí,
které vyvolává ruení Pøerovky v této trase, odstranìní mimoúrovòového køíení nákladového prùtahu s Pøerovkou
a Vlárou, pøevedení Vláry pøímo do nového nádraí a Pøerovky ... s vyuitím komárovské spojky, co je nová vìc, kterou
jsme do dokumentace dávali letos. Tak se celé Kolitì dostává na úroveò 206 m a jsme schopni celé to území obslouit,
vèetnì biokoridoru kolem øeky, co je z ekologického hlediska obrovský pøínos. Stejnì tak by toto øeení hladce vyøeilo
výkové problémy velkého brnìnského okruhu. Posledním argumentem je otevøení obrovské monosti rozíøení rozvojového
území kolem Herpické a po hranu nového nádraí. To je ance, kterou by mìsto nemìlo promarnit.
Surý: Jsem námìstek OPØ. Mluvilo se o tom, e by eleznice mohla ve mìstì pod zem, to by bylo moné jen
v odsunuté poloze. To plnì odpovídá integrovanému dopravnímu systému, kdy by cestující jedoucí pøímìstskou dopravou
mohl v Brnì na mnoha místech z vlaku vystoupit. Magistrát má vak takovou pøedstavu, e do zemì pùjdeme s tramvají,
nikoli s vlakem.
amánková: Integrovaný dopravní systém je moderní vìc a tímto smìrem pravdìpodobnì Evropa pùjde dál. V Brnì
existuje zatím jediný kvalitní dopravní uzel a to u královopolského nádraí. Myslím si, e vechny tyto vìci je tøeba
pojímat komplexnì, uvítala jsem pøíspìvek arch. Dokoupila ohlednì vazeb na jih, nebo nás skuteènì trápí nejen poloha
eleznièního uzlu, ale i poloha pøerovské trati v jiní èásti mìsta. To, e se letos podaøilo provìøit monost pøehození
vlárské trati na komárovskou spojku, je pro nás velkým pøíslibem, nebo vechny funkce v jiní èásti mìsta vèetnì
kanalizace jsou v souèasné dobì ji na hranici ivotnosti. Problém nelze zuovat na otázku polohy kolejí, jde o to, aby

ilo celé mìsto jako organismus v relativnì sluných pomìrech, a pøitom aby to nestálo pøehnanì mnoho penìz. Proto
se hledá kompromisní øeení, které v této chvíli smìøuje k variantì zadní situace. Do územního plánu se sice vloudila
øada chybièek, které je ale moné pøeschválit, nejde o tak zásadní vìc, jako kdybychom se vrátili k variantì v pøisunuté
poloze. To by lo o jiný územní plán a zaèínali bychom úplnì znovu.
Èermák: Moje vize je taková, e by hromadná doprava mìla být skuteènì komfortní, aby byla schopna konkurovat
dopravì individuální. Pøedstavuji si to tak, e pøijedu vlakem a pøímo z nástupitì pøestoupím na tramvaj nebo na autobus.
Mìlo by jít o uzel, kde budou jednotlivé vazby dobøe propojené a kde se navíc budu moci obslouit, nìco nakoupit
a podobnì.
Sapák: Vztah tramvaj a vlak je v poøádku, ale nekomfortní je pøedevím vlastní hala vlakového nádraí. Z dnení vlakové
haly nelze ani komforní halu udìlat.
amánková: V zahranièí je zcela bìné, e si naloíte do vlaku vlastní auto, odvezete si ho nìkam, kde do nìj opìt
nasednete. Tuto slubu je na stávající poloze nádraí velmi malá ance zøídit. A jsou i dalí sluby, které k modernímu
nádraí 21. století musí patøit - ubytovací zaøízení pøímo u nádraí, pracovny pro cestující, kongresové centrum. Takovéto
centrum by navíc mìlo mít sluný pøíjezd pro individuální dopravu. Toto ve lze v dnení poloze nádraí tìko vyøeit.
Drápalová: V této diskusi padla celá øada argumentù, které jsou pro mne jako pro zastupitelku nové. Zajímalo by mne,
jestli je v této chvíli jetì moné se vemi tìmito aspekty vstoupit do studie, na kterou Brno uvolnilo pìt milionù korun.
Zda je moné stanovit nìjaká kriteria, jestli je napøíklad dùleitìjí regionální obslunost nebo dálková dostupnost pro
obchodní partnery a investory a podobnì. Tyto vìci by mìly být dané jako jakési parametry projektu, podle nich bychom
se potom byli schopni rozhodnout. Vichni víme, e nejde jen o budovu a koleje, ale o dopad na celé mìsto, systém
MHD a dalí vìci, které bude nìkdo muset zaplatit. Ten projekt mùe být rozloen na desítky let, rozhodnì to vechno
nebude souèást jedné stavby. Dùleité je také nezapomenout na to, abychom otevøením nového území neodèerpali
potenciál územím, která fungují. Napøíklad centrum mìsta je dnes velmi závislé na tom, e pøes nìj lidé procházejí,
protoe jej pouívají jako dopravní koridor.
Felix: Bavíme-li se o poloze nádraí v Brnì laicky èi emotivnì, pøedstavujeme si vdy stávající stav. V takovéto debatì
èlovìk nikdy nepøedpokládá nìco nového. Je vak stávající stav pozitivní? Trh pod nádraím, to, co vzniklo na zaèátku
Nových Sadù a podobnì. Stávající stav je opravdu neutìený. Nejde jen o emoce, ale o technické detaily.
amánková: Co se týèe pøipravované studie, nejsem si v této chvíli jistá, zda bylo chváleno, e ji zpracuje Dress nebo
nìkdo jiný. Zadávací podmínky byly prodiskutovány na meziresortní komisi tìch ètyø úèastníkù, probìhly asi tøemi koly
pøipomínkování a v zadání studie je pøedpoklad, e ji lze dopøesòovat v prùbìhu zadání prací. Tato práce je hledáním nejen
finanèní proveditelnosti, ale i finanèních tokù k realizaci. V této studii se budou sledovat obì varianty - stávající i odsunutá.
Èermák: Je zde øada otázek, na které je tøeba odpovìdìt: je bariéra v dnení poloze pøekonatelná? lze v nové poloze
zajistit kvalitní napojení na MHD?
Dokoupil: Na pøisunutou polohu nelze napojit Pøerovku a Vláru a vyèistit pøitom mìsto od tratí. V pøisunuté poloze
v kadém pøípadì odepíeme jih Brna.
Mráz: Zapojení Pøerovky a komárovské spojky ze severu je skuteènì moné jen do odsunuté polohy. Kromì toho tam
zùstane nákladní prùtah, který je na úrovni terénu za autobusovým nádraím a z hlediska eleznice nebude dùvod s ním
nìco dìlat. Z hlediska mìsta, bude-li prùtah pøekáet, je tøeba jej dát na estakádu, ale dráha nemá s tímto prùtahem
dùvod cokoliv dìlat, pokud do této polohy nepùjde nové nádraí.
Èermák: Ale jak vidíte monosti napojení dopravy ne eleznièní tra? Pøesuny tratí budou stát pomìrnì velké peníze.
Dále je otázka diametru, zda je jeho pojetí rozumné, zda by nemìl slouit souèasnì regionální dopravì a tak dále.
amánková: Dnes chodí na autobusové nádraí ze stávajícího vlakového nádraí lidé i pìky, není to zase taková
vzdálenost. Lze tam zavést jednu èi dvì linky tramvaje a dvì èi tøi linky trolejbusu, které to propojí s ostatním územím
mìsta. To je vìc organizaèní a nikoli taková, e by mìla rozhodovat o tom, zda tem nádraí bude, nebo ne. Podaøí-li se
dokonèit severojiní tramvajový diametr, bude to pro lidi, kteøí vystoupí z nádraí, nabídka zcela grandiozní. Toto není
neøeitelné. Naopak, v nejblií dobì by se mìla zaèít stavìt tramvaj na Plotní, která by mìla pøijet a k dnení budovì
autobusového nádraí, to znamená e se dostává blí k potenciálnímu prostoru nového nádraí. Take by tam ta tramvaj
mìla být døíve ne nádraí samotné.
Pelèák: Pøesun nádraí není skok z bodu A do bodu B, je to proces. Je tøeba velmi pozornì sledovat argumenty pro
zapoèetí tohoto procesu. Vadí mi to, e argumenty moná existují, ale nejsou standardním zpùsobem dostupné. Nejsem
si jistý, zda pùjde o zmìnu k lepímu, souèasné pøípravy - napøíklad snaha souèasnì financovat pøesun nádraí
a výstavbu severojiního diametru - pøíli dùvìry nevzbuzují.
amánková: Severojiní diamter pøipravuje mìsto a mìsto jej bude provozovat. Nádraí budou provozovat Èeské dráhy.
To znamená, e financování bude rozdílné.
Èermák: Máte tedy nìjakou pøedstavu, co to bude vechno stát? Je to reálné?
amánková: Muselo by se to skuteènì poloit na jeden papír a seèíst. Bylo provìøeno tramvajové propojení Køídlovické
a Masné, tramvaj v ulici Plotní je tìsnì pøed sputìním, tamje podmínka investovat nejprve do kanalizaèní stopy, co
bude mnohem draí ne samotná tramvaj. Pøesnì spoèítané náklady nejsou, ale lze to udìlat. V nových studiích to
musí být zahrnuto.
Drápalová: Tramvaj Plotní a Køídlovická nemohou v ádném pøípadì nahradit to, co poskytují souèasné tramvaje 1 a 8,
které vedou pøes dopravní uzly. Nejsem pøesvìdèena o tom, e je severojiní diametr správný systém.
Sapák: Situace pøed nádraím - osm tramvají koncentrovaných v jednom uzlu - se zopakovat nedá. Ale je to opravdu
potøeba? Je to tam proto, e vechny tramvaje konèily u nádraní bariéry.

Franek: Vy jste architekt teoretik. Ve vaich závìrech se neobjevuje èlovìk
Sapák: Já nestraním betonové lobby, já toto mìsto znám.
Dokoupil: Udìlejme pøítí schùzku v 16. patøe M-paláce, odkud je celý uzel vidìt jako na dlani.
Fixel: Neidealizujme si bìného èlovìka, ten se chová pragmaticky. Je zvyklý na to, co je teï, ale nabídnu-li mu nìco
nového a bude to pro nìj pozitivní, tak se s tím ztotoní.
Franek: Hlavnì aby to bylo dotaeno do konce. Nemùete mu nabídnout Zvonaøku èíslo dvì.
Sapák: Za souèasného stavu je zmìna na Zvonaøce v nedohlednu. ance je jedinì v rozsáhlejí zmìnì v celém teritoriu.
amánková: Chtìla bych poádat Hnutí Duha, které má s novinami lepí kontakty ne my, zda by nemohlo dát
veøejnosti k dispozici nìjaký vìcný materiál. Nám se nedaøí dostat informace na veøejnost.
Drápalová: Toto je opravdu závaný projekt. pokud se nám jej nepodaøí vyargumentovat v rámci mìsta, tìko si mùeme
dìlat ambice na peníze z evropských fondù. Musíme se zabývat komunikací s veøejností.
Èermák: Otevírají se zde stále dalí otázky. Pojïme se radìji domluvit na dalí schùzce. Pøítì 12.10. v 15 hodin
v M-paláci.

