Zápis z besedy o nádraí v Ha Divadle, 14. 6. 2001
(úèast 25 lidí)

ÚVODNÍ SLOVO: 16 a 17 hodin
Ing. Václav Èermák (Brnìnský dopravní kruh): 10 minut
- úvod
Ing. Dana Wendscheová (ÚHA Brno): 25 minut
- územní plán Brna (1994) chápe mìsto jako el. køiovatku Evropy
- popis vývoje osídlení Brna od výstavby hlavního el. nádraí
- pøedloení 4 variant øeení hlavního el. nádraí pro ÚPn Brna v roce 1994 (mezinárodní komise doporuèila
odsun nádraí na jih ve var. C)
- pøeloení nádraí do var. C: lepí vyuití území za dnením nádraím pro investory a výstavbu Jiního
centra, zruení rùzných tratí ve mìstì (Komárovská spojka), zachována stávající pota
- regulaèní plán Zvonaøka pro investory (nic se nezrealizovalo, pouze jako skladovací prostory, palác Delta
nebyl ekonomicky výhodný)
- nové hodnocení odsunuté i stávající polohy nádraí (urbanismus, doprava) tak, e hlavní nádraí bylo
zasunuto do kolejitì dolního nákladního nádraí, navíc nový ÚPn Brna stabilizoval trasu VMO u Komárova
v tunelu
- vlastníci pozemkù (200 ha) ijí v nejistotì
- varianta = modernizace stávající polohy
- varianta = pod Petrovem vybudovat novou nádraní halu v návaznosti na MHD a AID
- varianta = odsun k Jinímu centru
- ve koordinuje Komise (vznikla v roce 1999) - dává doporuèení pro MDS, ÈD, MMB (øeí finanèní problémy),
Brno-venkov: výsledky budou vemi respektovány
Ing. arch. Myslivec (varianta dr. Nedvìda): 10 minut
- var. optimalizace stávajícího umístìní (nebyla jetì posouzena)
- odsunem nádraí dojde ke zhorení pìí dostupnosti pro MHD, stávající poloha s kapacitním mnostvím
MHD je výhodné
- poadavek na vyhodnocení spolu s ostatními variantami
Ing. Václav Èermák (BDK): 5 minut
- zhodnotil tøi diskusní setkání o poloze nádraí
KRITÉRIA pro øeení:
+ rozvoj mìsta = odsun lepí
+ komfort MHD = odsun horí (dnes 8 TRAM pøed nádraí, rychlý vstup do centra pìky)
+ monost výstavby po etapách a za meních nákladù = není dosud doøeeno (stadium proveditelnosti)
+ prostorové monosti = stávající poloha - malá, proto je nutné buï halu odsunout na Nové sady nebo
odsunout celé nádraí
- závìr: není doøeena návaznost regionální a mìstské dopravy (IDS)
- cílem je vytvoøit konkurenci vùèi IAD (velké investice jdou nyní hlavnì do VMO, tedy do silnièní dopravy)
Ing. Dukát (ÈD): 10 minut
- nejlépe poloené nádraí v Evropì i s mnoha linkami TRAM pro témìø celé Brno
- nádraí má vak jen 10 kolejí

- kolik kolejí vlastnì nové nádraí potøebuje? - tìko øíci
- nyní 6 kolejí pro prùbìnou dopravu (mùe se pøidat i dalí k TESCO)
- hala na Nových sadech je stejnì patná jako v odsunuté poloze, ale tam se aspoò mùe komfortnì
vybudovat nové moderní nádraí
- nejvíce se jezdí na Pøerov
- na Olomouc se mùe postavit nová 2 kolejná tra ve stopì VRT, take by jezdilo 6-8 vlakù za hodinu (do
Olomouce za 40 minut)
- problém = jak postavit nové nádraí, aby bylo blízko centra: øeením je vybudovat eleznièní (ne tramvajový)
tunel pod Brnem ve smìru S-J (na severu by se vybudovala vratka pro jízdu jinými smìry)
- do cca 8-10 dálkových vlakù se mohou vkládat i pøímìstské
DISKUSE: 17.00 - 18.00 hodin
Ing. Karel tìpaník
- jaký je vliv nákladní eleznièní dopravy a automobilové nákladní dopravy
odpovìï:
- Ing. Mráz: el. nákladní doprava je øeena dobøe Malomìøicemi (prùtah pøes idenice a do Herpic),
vzniká kontejnerové centrum
odpovìï:
- Ing. Wendscheová: NA - stávající poloha nádr. vytváøí bariéru pro NA a OA a také pro stavbu VMO
(problémem je tra na Pøerov)
Ing. Dokoupil
- hlavní urbanistický problém není ve vztahu haly a pøestupu na MHD
- lepí øeení: tra na Pøerov zruit, nové nádraí vybudovat na území nákladového nádraí, èím se
zjednoduení eleznièní doprava a odstraní bariéry (odsunem nádraí vznikne cca 30 ha volných ploch)
- lépe je nádraí odsunout
Martin Robe
- je reálné pozmìnit trasu tratì na Pøerov a zruit Komárovskou spojku
odpovìï:
- urbanisticky se pokodí mìsto, nereálné
otázka
- proè se v Brnì nic v dopravì nestaví, kdy vude jinde ano
odpovìï:
- návrh dr. Nedvìda byl posouzen spolu s 16 dalími variantami na poèátku 90. let, ale nebyl dále nedoporuèen
otázka
- kdy budou postaveny VRT a je nutné smísit VRT a stávající eleznice?
odpovìï:
- VRT bude mít málo zastávek, moná ani ne v Brnì (pojedou zde asi 2 vlaky VRT za den), není nutné stavìt
VRT Brno - Ostrava, nutné je stavìt tra na Vykov s parametry 300 km/h
odpovìï:
- dle MDS se bude VRT stavìt po roce 2010, pøes Brno vedou vlaky na Vídeò a na Polsko, na území Brna se
smísí se stávající eleznicí
Ing. Jaromír Puk
- existuje rozbor, jak dojde ke zmìnì poètu cestujících podle variant

odpovìï:
- Ing. Dukát: øeí to italská firma
- Ing. Wendscheová: atraktivita ÈD nezávisí jen na poloze nádraí, ale i na místì vesnických nádraích,
èistotì vlakù apod.
Ing. Petr Duchoò (primátor)
- Brno nemùe tak drahý projekt jako je pøestavba nádraí platit sám, musí to øeit hlavnì stát (MDS) nebo
ÈD, Brno se mùe pouze podílet
Ing. Václav Èermák
- pøeèetl návrh Výzvy BDK, která se odele kompetentním institucím
- pøipomínky byly ze strany publika akceptovány (místo pojmu pøestavba nádraí lépe pouívat pøestavba
eleznièního uzlu)
Zapsal RNDr. Miroslav Patrik
Kontakt pro spolupráci: Petr Schoøík, Dolnopolní 97d, 614 00 Brno

