
Bytová výstavba,
kanceláře 
a zeleň

Jedno společné nádraží v těžišti dopravy,

ve středu Brna, jako ve světových metropolích.

Všechny druhy dopravy propojeny na několika krocích, 
úsporném půdorysu, společném středu.

Krátké a vyvážené proudy cestujících:

1 od parkoviště Grand

2 od trolejbusů ul. Benešova

3 od tramvají ul. Nádražní, proud do památné budovy

4 od tramvají pod Baštami do nových prostor

5 z parkoviště Úzká

6 od autobusů MHD Úzká

7 od autobusů Zvonařka (budou přesunuty pod vlakové (8))

8 od autobusů Nové sady (místo vzdálené Zvonařky a Grandu).

Zachovat nádraží ve městě, ušetřit investice a každý den čas, 

jde, jednoduše a téměř zadarmo.

Každý Brňan ušetří 220 000 Kč (jako nové auto). Každý 
dojíždějící ušetří 6 měsíců života, které může věnovat dětem.

Ale zveřejnění informací zcenzurovaly tunelářské organizace. 
Nad cenzurou můžeme zvítězit, stačí zmínit přátelům odkaz  
www.PetPe.cz/nadrazi-Brno.php (->FaceBook)

                                                            Ing. Zdeněk Procházka

<- Schématický nákres je prvotní uspořádání, 
     následně doznalo úprav, viz další strany...

Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo – ÚSPORA 50 MILIARD Kč.

Moderní nádraží propojující všechny druhy dopravy nad sebou (tramvaje+vlaky, autobusy, auta) na jednom místě:

-  nejkratší jízdní doby do všech čtvrtí přestup ve vteřině, nejrychlejší cestování,

- zachovány tramvajové i trolejbusové tratě (celá osvědčená MHD) = zadarmo,

- zklidnění ulice Nádražní, zvětšení a uvolnění tramvajových nástupišť,

- autobusové nádraží ve středu MHD, pár kroků od tramvají, uvolňuje cenné plochy Grandu, Zvonařky, Trnité, Rosické pro výstavbu a zeleň,

- nad autobusovým a vlakovým nádražím bude parkoviště pro auta, rozsáhlé, uprostřed města, šetřící pozemky, levné pro řidiče,  

- žádné tunely Blanka, oproti cizím variantám (60 mld ODSun i NvC) je toto řešení nejlevnější (9 mld) a nejvýhodnější pro lidi,

- jediná úroveň kolejí (žádné třípatrové tunely pod aglomerací), modernizace za provozu, dle rozpočtových možností,

- nástupiště přímá, bezpečná a dlouhá (nikoli zakroucená jako NvC),  nové prostory pro cestující, čekárny a restaurace,

- okolo nádraží rychlá parkoviště "Pusu a jedem".
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- Prostory pro cestující rozšířeny novými čekárnami a pokladnami, na všech vstupech, v podchodech pod kolejištěm, v Malé Americe.   

- Památná výpravní budova zůstane v plném provozu (úspora miliard za výstavbu další budovy a údržbu prázdného muzea). 

- Nové autobusové nádraží bude mít vjezd z ul. Nové sady, výjezd do Uhelné, krátký příjezd z okruhu. Přetáhne dopravce díky výhodné poloze 

   (bližší k tramvajím než Grand i Zvonařka, oba prostory se uvolní pro výstavbu nových domů a zeleň).

- Nad nástupišti rozsáhlé obchodní prostory pro nákupy, restaurace pro setkávání lidí, uprostřed města, volitelné, mimo rozpočet dráhy. 

- Na ploše dnešního odstavného kolejiště nad Kolištěm parčík se stromy, obchodní a bytové domy s vjezdem do spodního parkovacího podlaží 

   z Koliště.  Zajímavá střecha slavného brněnského architekta Fuchse zůstane jako ochrana odpočívek v parčíku před domy.

Průchody (oranžové),  prostory užitkové (černé),  v úrovni terénu,prostory odbavovací (hnědé), případná pomocná parkoviště (šedé),

propojení s dalšími druhy dopravy :(žlutými)

Ú
P

G Lidé mohou volně proudit mnoha širokými průchody, 

doplněn podchod od Masarykovy na jih, podchod i nadchod 

od Masarykovy skrz budovy k pasáži Tesko-Vaňkovka, 

od nových prostor před Baštami vedou průchody pod nástupišti 

na parkoviště Úzká, Jižní město, z Nových sadů další průchody,..

Příchozí z jihu a západu prochází novými pokladnami a jdou 

přímo a krátce na nástupiště.

G- parkoviště Grand, v budoucnu domy a zeleň, pod Fuchsovou

     střechou lavečky uprostřed parčíku mezi budovami

3 - podchody z hlavní budovy, malé parkoviště Pusu a jet

4 - podchody z Bašt na Úzkou, malé parkoviště PaJ

Ú - případné parkoviště / obchodní dům Úzká 

P - Tesco 

A - autobusové nádraží Nové sady, odbavovací prostory,

     v horním podlaží rozsáhlé parkoviště, 

     na Uhelné parkoviště PaJ. 

D - dílenské zázemí autobusů a železnice, i v obloucích viaduktu

        zastávky autobusů MHD

Kolejiště je v bezpečí nad úrovní 100-leté povodně 

(hrozící zaplavením tunelů konkurence, ta může ředitelem 

 jmenovat admirála :-)  ).

Pozemky jsou státní/městské v této variantě.
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Splnění požadavků

- dlouhých nástupišť: splněn.  (Byla to záminka pro rozsáhlý výkup pozemků ve vzdáleném Komárově, ač uprostřed města jsou možné také.)

- rovných nástupišť: splněn.    (Na rozdíl od NvC. Byla to záminka pro vzdálenou megalomanii, ale jde splnit ve středu města, jak dokazuji.)

- napojení na MHD: splněn 100%. Více tramvajových nástupišť, prostorných.          (Oproti rozvrácení hromadné dopravy po odsunu).

- napojení na autobusy dálkové, místní i městské: splněn, jsou přímo pod kolejištěm, přestup během vteřiny, několika kroky.

- parkovacích ploch: splněn, nádraží obloženo parkovišti i shora, nepotřebují pozemek – téměř zadarmo. 

- většího prostoru pro cestující: splněn, nádraží má více čekáren, více pokladen, na všech vstupech. 

- zachování památné výpravní budovy: splněn, využívána – stále opečovávána. I chráněnou budovu M. Ameriky je možno využít provozně. 

- uklidnění ulice Nádražní: splněn, cestující rozptýleni na větší délce i šířce. Auta jezdí nahoru na velké parkoviště a k ostatním stranám.

- pěší dostupnosti jádra města: splněn 100%.            (Oproti 5% vzdálené varianty ODSunu na vídrholec.)

- průchodnosti ze středu města skrz nádraží na jih: splněn, mnoho prostorných podchodů.

- VRT: splněn, nástupiště mimořádné délky využitelná pro VRT.

- obchodních prostor: pod nádražím, navíc nad kolejištěm možno postavit rozsáhlou budovu (200 000 m2, mimo rozpočet modernizace).

- zeleně: celý prostor Grand-Koliště, na rozlehlé střeše nádraží, celé Jižní město, doplní zdravý kruh okolo jádra města.

- zázemí pro MHD, autobusy a dílny: splněn nad požadovanou úroveň.  

- oddělení nákladní dopravy od osobní: splněn. (Oproti vzdálené megalomanii ODSunu, která zavléká nákladní dopravu na osobní nádraží.) 

- úspornosti: zatímco OKNvC počítá s 20 mld + 41 mld (tunely VRT a SJKD) a vzdálená var. bere 40 mld + 20 mld (tunely SJKD) + 10 (MHD) 

   z kapes poplatníků, tento návrh je nejlevnější (9 mld v základním provedení).

Vysvětlení občasné záměny: konkurenční var. se zakroucenými nástupišti (nenulovým rizikem pro cestující) a podtunelováním Petrova 

  za 61 MLD Kč nazývají "nádraží pod Petrovem, NvC."     

Zde představené nové řešení je jiné, s rovnými bezpečnými nástupišti, přitom ve STŘEDU města, "protažené před Baštami", za 9 mld bez tunelů 

- financovatelnosti z EU: splněn. Dříve bubnovali bossové tunelářů že schválit se musí jejich projekt okamžitě bez přemýšlení jinak nebudou 

peníze EU, nechali vypracovat pouze svůj za státní peníze a tvrdili že tím pádem pouze jejich může dostat evropské peníze protože jediný hned, 

teď po 10 letech tvrdí že peníze jsou pořád - to odporují sami sobě, usvědčili se sami, od začátku lhali, ODSouvači a bossové pozemkových 

spekulantů. Nejdřív chtějí za velké peníze rozvrátit město a pak ho flikovat opět za velké peníze, do komplikovaného mizerného stavu.

Místo rejdiště tunelářů, okrádajících plátce daní,

každý Brňan ušetří tímto řešením 220 000 Kč (nové auto) a přitom dostane moderní nádraží ve skvělé poloze.

Cestující ušetří čas, každý dojíždějící ušetří 6 měsíců života které může věnovat dětem.

Život lidí je měřítkem stavby a města.

Ing. Zdeněk Procházka, konstruktér, Brno

Řešení je rozpracováváno odborníky z vysokých škol.

K úspoře Vašich peněz i času, připadá-li Vám řešení zajímavé, stačí poslat přátelům (odkaz www.PetPe.cz/nadrazi-Brno.php).



Nádraží ve středu města, se skvělým napojením MHD, chtějí zbořit bossové a pozemkoví spekulanti, stavět vzdálenou megalomanii daleko 

od středu MHD: vlekla by 40 000 lidí do vzdáleného kouta a pak zpátky, připravila o 6 měsíců života. 

Přeprava ze vzdáleného odsunu přes střed města, 40 000 lidí vyžaduje 500 tramvají (!) během hodiny, napříč silničními okruhy: přijedete ke 

Zvonařce a čekáte, až přejede 500 tramvají napříč. Uváznete na hodinu. Zbytečně. Odpoledne znovu. Každý den ztráty. Zablokují křižovatku 

Dornych u Vaňkovky, zablokují křižovatku Křenová. Ucpou celé okolí, zkolabuje doprava, infarkt města. Automobily zablokuje odsun. 

ODSouvači mlží „vzdálenost nádraží (v Komárově) nevadí, donutí cestující vystupovat na ostatních zastávkách (a ztrácet čas přesuny)“ – takže 

nemá dopravní smysl, vzdálené excentrické nádraží. 

Za 50 miliard Kč na zbytečné stavby a dalších 10 miliard Kč na přeorávání města, kvůli rozvrácení dopravy. Důvodem jsou ty peníze, z našeho.

Přitom je tu moderní řešení, výborně napojené na tramvaje, autobusy, trolejbusy ve středu města, s přestupem cestujících ve vteřinách. 

Vtip je v uvolnění prostoru pro nádraží převozem skladiště Malá Am.. Vyzkoušené, kdysi se touto technikou stěhoval kostel u Mostu. 

Pak protažení nástupišť podél ulice Nádražní – před Baštami, s obloukem kolejí poloměru > 300m. Názorně vyvrací výmluvy tunelářů. 

Nádraží splňuje normy české i evropské, splňuje všechny požadavky, stejně jako předchozí řešení. Rozšíří se do uvolněných prostor, v moderním 

provedení. Jednoduše a úsporně.

Osvědčená městská doprava zůstává zachována, zadarmo, netřeba přeorávat město, šetří se 10 MLD Kč.

Bulvár jižního města už je, podél Vaňkovky, stačí postavit druhou stranu. Vedle ní obytnou čtvrt, se zelení a malými cestami bez průjezdu aut. 

Technické drobnosti: pod nástupišti vzniknou nové prostory čekáren a občerstvení.

Chráněné staré skladiště Malá Amerika se oživí jako čekárny, restaurace, obchody, pokladny a informace.

Obchodní ulice Vaňkovka–Tesco pokračuje skrz budovu nad nástupišti a pak před ústí Masarykovy.

Průsvitné zastřešení nástupišť prosvětluje prostor. Zastřešení tr. nást. chrání před větrem a deštěm. Stání pro kola pod kamerami. 

Nové kusé koleje na jihu (J) odlehčí průjezdným kolejím.

Spojky tratí zrychlí cestu o 4÷10 minut, každý den: pro rychlejší jízdu na Přerov+Veselí spojka u Svratky (aby nemusely oklikou přes Komárov a 

Černovice), pro rychlejší jízdu na Tišnov - Havlíčkův Brod spojka "Ponava": vykrátit smyčku Maloměřice-Lesná (viz dále).  

Zachovány dva paralelní průjezdy městem zvyšující spolehlivost brněnského uzlu. Z klidného osobního nádraží ve středu města vyloučena 

nákladní doprava, rachotící nástupišti vzdáleného odsunu, v místě nákladního průtahu.

Žádné zahlcení odsunem a flikování MHD (ztráta 10 mld), tunely VRT (vyhozených 35 mld), tunely SJ diametru (20 mld), vynucovaných starými 

variantami.  Žádné zbytečné tunely ve všech smyslech toho slova.

Modernizovat nádraží ve městě se dá za provozu. Železniční uzel Brno (ŽUB) se dá vylepšit po krocích jak budou přicházet finance, 

dle okamžitých možností a potřeb. Následuje upřesněné kolejové schéma nádraží  :-)



Vlaky přímo u tramvají, lidé i z konců vlaků přechází pár kroky 
hned na tramvaje Nové sady (pod Baštami), stejné spoje jako u 
odbavovací budovy na tramvajových zastávkách "Hlavní nádraží” – 
ulice Nádražní. 
Příměstské a meziměstské autobusy jsou pod kolejištěm, městské 
autobusy také, další po obvodu nádraží, s trolejbusy, vše na několika 
krocích, přestup ve vteřinách. Auta nad nástupišti společného nádraží.

Nástupiště jsou dlouhá a přímá: 8 přímých průjezdných nástupišť 
+ kusá pro Střelice, M. Krumlov, Studenec, Vranovice (pod Baštami). 
Vyškov, Slavkov, Vlára mohou mít nově samostatné kusé na jihu, 
napojené přímo na svůj směr.
Ve zhlaví se jezdí rychle dvojkolejně na všechna průjezdná nástupiště. 
Propustnost je zvýšena vloženými návěstidly, získáváme 400 metrů ve 
vysoké traťové rychlosti až k nástupištím a čas při střídání vlaků. 
Nástupiště mají požadované délky 400 metrů, poslouží pro současné 
odbavení několika vlaků všemi směry a případné velmi dlouhé vlaky, 
s možností VRT (hned a po povrchu = úsporně).
Vlaky mohou přejíždět přes celou šířku zhlaví oběma směry současně, 
navíc mohou vykřižovat v přednádraží, a v Heršpicích. Včetně 
případné VRT. Severní zhlaví je rozšířeno na 4 koleje.
Uspořádání plní potřeby dopravy v dlouhodobém výhledu (r. 2040).

Brněnské nádraží může být mimořádně výkonné dle tohoto 
uspořádání.

Jde o jedno z provedení základního principu nového architektonicko-
urbanistického řešení, DŮKAZ že se vejde do středu města. 

Jenže kmotři se čachry s městskými pozemky snaží zablokovat 
jakékoli řešení, aby vnutili vzdálenou megalomanii.
Onderka odmítl hnout prstem pro brněnské nádraží ve středu města. 
Magistrát omezuje prostor, odmítá pustit Hlavnímu nádraží pár metrů 
z rozsáhlého parkoviště (ač bude doplněno obrovským parkovištěm 
nad kolejištěm).

Tesco
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Stře
lice

, V
ranovic

e,

Stře
lice

, V
ranovic

e,

Vyšk
ov, C

hrlic
e

Vyšk
ov, C

hrlic
e

Stře
lice

, V
ranovic

e,

Vyšk
ov, C

hrlic
e

(Vyšk
ov, C

hrlic
e, V

lára)

(Vyšk
ov, C

hrlic
e, V

lára)

(Vyšk
ov, C

hrlic
e, V

lára)N
ov

é 
sa

dy



Tesco

Hlavní nádraží

Stř
eli

ce

Stř
eli

ce

Hru
šo

va
ny

Hru
šo

va
ny

Vran
ov

ice

Vran
ov

iceStř
eli

ce

Hru
šo

va
ny

Vran
ov

ice

Vran
ov

ice

Vran
ov

ice

Vy
šk

ov
, C

hr
lic

e, 
Vlár

a

Vy
šk

ov
, C

hr
lic

e, 
Vlár

a

Vran
ov

ice

Vy
šk

ov
, C

hr
lic

e, 
Vlár

a

Když se dokázala proveditelnost nádraží ve středu města, 
bez možnosti politiků kličkovat, vymlouvat se na formalistní záminky, 
odpor politiků by se měl změnit ve vstřícnost. 
I městská pokladna ušetří miliardy tímto řešením, 
oproti excentrické megalomanii, rozvracející dopravu. 

Politici by měli být vstřícnější, i ke směně městských pozemků. 
Můžeme udělat velmi široká nástupiště u množství kolejí včetně 
dalších kusých na jihu, napojených přímo na svůj směr: Vranovice, 
Vyškov, Slavkov, Vláru, rychlý příjezd a výjezd.

Jsou možná mimořádně dlouhá přímá nástupiště, zejména pokud se 
využije možnost naznačená vlevo: oblouk koleje vytažený na západ, 
od přímých nástupišť dlouhých 450 metrů. :-)
Poslouží pro současné odbavení několika vlaků všemi směry a příp. 
velmi dlouhé vlaky, s možností VRT (hned a po povrchu = úsporně).

Když vzpomenu desítky let propagandy „Krátké! Nejde to!” odsouvačů,
pohled na přímé nástupiště dlouhé 450 metrů uprostřed města a MHD
je uvolňující. 

Jde o další provedení základního principu nového architektonicko-
urbanistického řešení, ukázka že nádraží se vejde do prostoru. 

Uspořádání plní potřeby dopravy v dlouhodobém výhledu.

Brněnské nádraží může být mimořádně výkonné dle tohoto 
uspořádání.
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Rozšíření nádraží o zkratku do Králova pole 
– dvojnásobná propustnost severního zhlaví

Velké poloměry severního zhlaví – 
vysoké rychlosti 
a jednoduchá konstrukce výhybek. 

Pokud se vykoupí jedna nálevna, je možno dosáhnout ještě 
větších rychlostí 
a lepšího zasíťování (zjednodušujícího provoz).

Ukázka provedení dle prvotní myšlenky "přemostění části 
Dornychu-Koliště k protažení nástupišť nebo zvětšení 
poloměrů zhlaví”, zejména u hlavních provozních kolejí, 
netřeba převýšení.

rychlá spojka       
Královo pole                    
Tišnov                             
Havlíčkův Brod              

                 
Střelice      Přerov
Vranovice    Slavkov

Židenice
Bílovice
Blansko
Třebová

Na jižním zhlaví probíhají současně přejezdy vlaků k více přiřazeným nástupištím 
s několika možnostmi souběžné jízdy více vlaků v obou směrech přes celou šířku 
nádraží. Další možnosti k přejezdu jsou po doplněných výhybkách před mostem 
(prodloužené přednádraží) a na celém úseku Hl. nádr. - Horní Heršpice, což 
odlehčuje zhlaví hlavního nádraží a zvyšuje propustnost a odolnost celého uzlu 
(vlaky mohou křižovat i před Hlavním nádražím, po cestě).

Střelice, Hrušovany, Znojmo, Jihlava
   Přerov, Ostrava, Vlára              



Dnešní toky pěších a autobusů

Řešení: příjezd autobusů na Nové sady,
krátké přesuny lidí i autobusů, pár kroků:

 
B: Posun autobusů přímo před Bašty,
dráha pěších ještě kratší:

pěší vzdálenosti k uzlu tramvají
toky autobusů

☺

Trmácení na vzdálená nádraží? Ne!

Autobusy pod kolejištěm v dolní úrovni,
vjezd z ul. Nové sady (volný pruh již je),
výjezd do Uhelné (rozšíření snadné).

Autobusy nad kolejištěm, 
nájezd i sjezd z/do Uhelné, 
příp. Nových sadů, Úzké.

Převzali ostatní.



Autobusové nádraží v prostoru Nové sady, u tramvají Soukenická, Nové sady, pod Baštami (páteřní linky MHD), přestup ve 
vteřině. Jednoduše a úsporně pod kolejištěm zhlaví, na úrovni okolních silnic.

Několik kroků od tramvají Nové sady, blízko k 
nástupištím tramvají pod Baštami, eskalátory nad 
silnicí.

Cestující mají k tramvajím blíže než od nádr. Grand, 
oproti Zvonařce řádově blíže, pouhé desítky metrů 
k zastávkám.
Proto budou nádraží Zvonařka i Grand samovolně 
nahrazeny tímto bližším, výhodnějším pro cestující. 
Přitom jádro města není rušeno autobusy, ty staví 
kousek od něj, vjíždějí plynule z ul. Nové sady 
(z pravého pruhu doprava), na příjezdu od okruhu 
již je volný pruh vyhrazený pro autobusy a prázdný, 
kapacita je. Výjezd do Uhelné je doprava do pravého 
pruhu k okruhu. Silnice na Uhelné se snadno rozšíří 
o jeden pruh, vedle je dost volného místa (pokud ho 
všechno tajně neprodal "magistr" ruskéJ&Tmafii), a 
rychle na cestu z města. :-)

Dnes autobusy zajíždí spletitě hluboko do jádra města 
ke Grandu, některé po ul. Nádražní kde zatěžují 
prostor okolo tramvajových zastávek, další jezdí po 
Dornychu/Křenové, ke Grandu který se drží vedle 
Zvonařky díky menší vzdálenosti od uzlu tramvají 
(viz první obrázek na předchozí straně), křižují.

Výjezd do Úzké by přinesl komplikace s městnáním 
dopravy v Úzké a křížením dalších silnic a zahlcením 
křižovatek v jádru města autobusy. Konkurence 
nakonec převzala moje umístění na Nových sadech, 
ale jaksi zapomíná uvést autora myšlenky, 
jistě z vrozené ostýchavosti. :-)

Bašty

Nové Sady

Nové Sady

Uhelná



Autobusové nádraží v prostoru Nové sady, u tramvají Soukenická, Nové sady, pod Baštami (páteřní linky MHD), přestup ve 
vteřině. Jednoduše a úsporně pod kolejištěm zhlaví.

Při stísněnosti okolními pozemky, pokud je spekulanti neprodají ani za vysoké výkupné, se dají nástupiště směrovat severojižně. 
Poradíme si – a docílíme tím nižší ceny. 
 

Nájezd automobilů na horní 
parkoviště a na autovlaky je 
navrhován od Dornychu i od 
jihu z Uhelné či přímo z 
okruhu z Křídlovické, vnitřkem 
souboru staveb. 
Tato cesta je možná i pro 
autobusy: vjezd z Křídlovické, 
průjezd vnitřkem až k prostoru 
Úzká-Nové sady. Průjezd by 
zabral prostor v dolní úrovni, 
autobusy by však nechaly 
zcela volné stávající ulice.

Ještě lepší možnost pro 
cestující: umístit autobusové 
nádraží nad kolejiště před 
Baštami, několik kroků 
k tramvajím páteřních linek, a 
přímo nad vlaky. 
Vjezd+výjezd autobusů po 
rampě z Uhelné či Úzké, 
záložní vjezd z Křídlovické 
či Nových Sadů, viz poslední 
mapka na před-předchozí 
straně.

Bašty

Nové Sady

Nové Sady



Uklidnění ulice Nádražní    

Současný stav: úzká nástupiště přecpaná ve špičkách, silnice zablokované celý den 
prázdnými auty protože pár nabobů nechce dojít několik metrů. Kvůli nim se mačká 
100 000 lidí na úzkých nástupištích, vystavených dešti. ......   ..................................

Významná část cestujících bude převedena na zastávky pod Baštami a Nových sadech, 
po protažení nádraží. Část se přesune do dnešního východu z V. nástupiště (bude 
rozšířen), další projdou podchody ze západních úseků nástupišť k tramvajím pod 
Baštami, další projdou vnitřkem k autobusům a tramvajím na Nových sadech. 
Uvolní se nástupiště, protože klesne objem cestujících přes dnešní odbavovací budovu.
Památná budova bude doplněna prostorami v západní polovině nádraží, většinou pod 
kolejištěm, pokladnami na vstupech ze všech stran, což odlehčí ulici Nádražní a zkrátí 
vaši cestu.

Možnost 2.: Automobilová obsluha dostane rychlá parkovišťátka "Pusu a Jet" na všech 
ostatních stranách nového nádraží, pro delší odstavení aut bude rozsáhlé parkoviště 
nad kolejištěm přímo ve středu města, s krátkým příjezdem z okruhu. 
Pouhý průjezd aut bude zakázán. Počítá se s průjezdem pohotovosti a autobusů MHD, 
i po kolejích jako dnes. Po zklidnění ulice Nádražní se rozšíří tramvajová nástupiště 
středové i krajní, budou plynule přecházet v chodníky. 
Tím se na nástupištích uvolní větší prostor cestujícím. 
(pozn.: posunutí výstupů z podchodu není úplně nutné, dá se s tím pracovat.)

Mám připravených pár dalších nápadů na zlepšení prostředí ve městě, levně proveditelných již dnes,

První opatření: krajní nástupiště rozšířit a propojit s chodníky 
zvýšenou vozovkou. (Možnost oddělit je nikoli souvislým zábradlím 
ale kůly/patníky v celé délce – snadný volný průchod chodců.)

...



Co se zchátralým skladištěm Malá Amerika? Skladiště je 
chráněné úřadem. Před lety se pár úředníků producírovalo 
okolo nádraží a jeden zvolal, podle jejich slov: 
"Zpamátněme i támhle tu budovu!", ostatní kývli "Tak jo" 
a to stačilo. Je to skladiště stylu jakým se stavěly tisíce. 
Když jsem se ptal památkového úřadu proč nasadili 
zákazy, brněnský prohlásil: "My nic nevíme"  
a pražský odseknul: "Je to funkcionalistická budova."   
Feudální "funkcionalismus"   :-D je převrat v architektuře. 
Hoši neví ani na co a proč nasazují ochranu. 

Když jsem rozpracoval svůj nápad, ověřoval jsem novost a 
našel pokus NvC táhnout koleje severně od M. Ameriky, 
jenže zůstali u zakřivených nástupišť poloměru 600 m – 
pak se jim nevešly, pouhých 6 nástupišť, zakroucených, 
bouraly M. Ameriku, vzdali to, položili zakřivená východně 
od M. Ameriky a obří tunely pod M. Amerikou. 
Když jsem jim oznámil řešení s rovnými nástupišti, 
odrazovali slovy „jim se to tam nepovedlo dostat a vám se 
to taky nepovede! Nejde to!" Ale jde to, stačí svoboda 
myšlení (netlouct hlavou o zem před dogmatem).

Odklidit to skladiště stranou, technika je vyzkoušená.
Malá Amerika se upraví na čekárny a restaurace, 
pro železnici nahoře a autobusové nádraží dole, budova 
je vícepodlažní, v prázdných 130 m je jediný stroj.

Posunou se 2 objekty: stavědlo, Brno má hezké vzácné 
(NEchráněné Památkovým úřadem) a výpravna 
(fádní budka, brání položení kolejí, kuratela Pam. úřadu).
Po úpravě polohy se změní na občerstvení, vyhlídku, 
muzeum, odpočinek.

Památná výpravní budova Hlavního nádraží je zohyzděna 
skleněným casinem, to odloupněme do původní podoby 
a udělejme kousek města hezčí, na očích 200 000 lidem 
každý den. 

Skrz uvolněné křídlo budovy může vést přímý úrovňový 
průchod na 1. nástupiště pro lidi proudící od tramvajových 
nástupišť a ul. Masarykovy (z města). Vedle vstup do 
širokého podchodu k ostatním vlakovým nástupištím. 
Otevřme vstup legendárního průchodu Myší díra, vypišme 
soutěž na něco příjemného.

Jestli pod kolejemi nechat plné těleso nebo dát koleje na 
betonové desky, budovat dutiny pro zázemí nádraží (dílny, 
garáže, odstavení autobusů), je na finančních možnostech 
investora, toto pojetí nabízí možnost. Oblouky viaduktu je 
možno otevřít, sanovat a dát k užívání.

Vedle jižního zhlaví několik odstavných a dílenských kolejí, 
takže odpadá přetahování některých vlaků na odstavné 
nádraží Heršpice, což zrychluje provoz a zvyšuje výkon 
brněnského uzlu.

Odstavné nádraží v Heršpicích je běžná rutinní záležitost 
bez vyšší myšlenky a může být převzato. Podobně další 
drobnosti. 
Dolní nádraží se může zmenšit, uvolnit cenné pozemky 
pro rozvoj města, ale ponechat průtah a záložní 
nástupiště.
Místo přiškrcení města ODSunem s jediným průtahem, 
zajistí spolehlivost brněnského uzlu zachování dvou 
průtahů: v případě potíží jeden průtah zaskočí za druhý.



Výhodnou polohu uprostřed města brání Brno 80 let 
před likvidací, pokusy odsunout nádraží do Tramtárie. 
Varianta "odsunu" do vzdálené polohy (Komárova) 
znamená že 40 000 lidí by šlapalo kilometry každý 
den, přebíhalo mezi tramvajemi jako utahané 
myšky. Početné tramvaje by ucpaly jižní část Brna.

Ale rozvrácení hromadné dopravy nezajímá bossy jezdící 
luxusními auty za naše peníze. Jejich finanční zájem je 
vynutit megalomanii v Komárově a následné přeorání 
města, s celkovými náklady přes 60 MILIARD Kč.
Tvrdí že po zboření stávajícího nádraží ve středu města a 
stavbě vzdáleného "budou zlepšovat hromadnou dopravu" 
– protože ji nejdřív rozvrátí, aby ji pak flikovali za další 
peníze z našich daní, o ty jde. 
Prý problémy jejich varianty napraví podtunelování města, 
SJKD (severojižní kolejový diametr) údajně „poskytne 
dopravu z jednoho konce města na druhý”. Zamlčují, že 
jen z jednoho místa na jediné místo: pokud povede na 
Palackého, tak zůstane ve vzduchoprázdnu se zhoršenou 
dopravou už Purkyňova, zpomalený zbytek města - Bystrc, 
Jundrov, Kamenný vrch, Lískovec, Líšeň, Lesná, prodlouží 
se cestovní časy, přibude přesedání, protože excentrické 
nádraží by bylo až na opačném konci města. Vadná poloha 
drahého nádraží se nedá napravit stavbou tunelu na jedno 
místo, za dalších 20 MILIARD Kč z našeho (ty jsou důvod 
proč to plánují, odkláněli by až by se na tajných kontech 
politiků prášilo). Bořit nádraží v ideálním místě a pak 
od vzdálené náhražky razit tunel na původní místo 
je nesmysl, jediným důvodem jsou ty obrovské výdaje. 

Tunel Blanka slibovali za 19 MILIARD, pak z našeho 
vyplatila ODS 37 MILIARD (180%), s obsluhou dluhu 
zatíží město výdaji 40 MILIARD (200%!) a výdaje dál 
rostou, tunel je vadný, skončil v arbitrážních tahanicích...

Pod Dobrovského cena slibovaná 3.5 MLD korun, jenže 
konečná 7 MILIARD za pouhé 2.4 km tunelu = 3 MLD/km. 
V r. 2020 se dá očekávat 4 MLD Kč/km. 
6 km tunelu SJKD od Komárova do Kr. pole představuje 
výdaje 24 MILIARD za tunel nutný k ODSunu, který 
nevyřeší jejich problémy, k němu další tramvajové tratě, 
přiznávají bourání domů a ulic, zbytečně,vyhozené peníze. 
Obrovské výdaje by vyžadovalo podtunelování půlky 
aglomerace až za Kohoutovice = varianta "pod Petrovem”, 
třípatrové kolejiště v tunelech.
Slibují za 60 MILIARD, toho 200% bude kolik MILIARD?

V jediné úrovni má koleje PROtažené nádraží => 
jednoduché a šetrné. Rychlou dopravu ve všech směrech 
zajistí poloha ve středu města.

Zrychlení dopravy na Tišnov – Havl. brod je žádané a 
možné novou cestou: zkratkou Ponava za 7 mld, 
dostupnou vlakům ze všech směrů, napojenou na celé 
povrchové kolejiště protaženého Hlavního nádraží, 
dle skutečné potřeby v budoucnu.

Tvrzení ODSouvačů "desetitisíce lidí budou auty jezdit na 
vlak, musí mít obří parkoviště," nemá logiku, kdo by 
autem jezdil na vzdálené nádraží, když může jet rychleji 
přímo do cíle? Pojedou rovnou, i když dráž, na paliva 
z Ruska, zahltí silnice. Většina cestujících vlakem dojíždí 
z venkova, vlakem, takže obří parkoviště v Komárově 
jim je k ničemu. Potřebuje ho jen ODSun.

Cestující autobusy přestupují na tramvaje, takže po 
umístění autobusového nádraží do vzdáleného železničn. 
budou mít na tramvaje hl. n. dál než ze Zvonařky, 
nelogičnost odsunu. Bossy nezajímají potřeby lidí, jen 
hrabání miliard z našich peněženek – a ještě škodí městu.



Vzdálené nádraží odsunu celé na mostní konstrukci v záplavové oblasti,
nutný obří tunel SJKD Komárov - Kr.po. (další Blanka) 
k částečné nápravě škod odsunu, vzdáleného od středu hromadné dopravy.

Varianta "Pod Petrovem" (NvC), část nástupišť v tunelech,
předpokládá obří tunel SJKD Komárov - Kr.po. (další Blanka),
vyžaduje gigantický tunel pod Petrovem, Stránicemi a Kohoutovicemi 
(tuplovaná super Blanka), podtunelování půlky aglomerace a ještě dál, 
pouze kvůli VRT, 

 zastávek.nula

PŘEHLED TUNELŮ



Nová řešení dalších částí uzlu Brno, zrychlení jízdy 
o 10 minut zkrácením tratí:

Dnešní slabinou je jednokolejný provoz na Střelice jižně od mostu 
přes Svratku (3 koleje jsou vyhrazeny pro Břeclav+Přerov a jen 
jedna zůstává pro Střelice až do Heršpic).
Přidání traťové koleje, využívající stávajícího spodku a svršku 
dnešních manipulačních kolejí, stojí jen 0.6 mld. Postavit se může 
kdykoli, třeba hned, nepotřebuje výkupy. Je možno přidat i pátou 
traťovou kolej místo dnešní manipulační koleje.

Druhou slabinou uzlu je jednokolejné připojení Přerova a Veselí  
dlouhou zajížďkou Židenice-Černovice-Komárov. První možností, 
zrychlující jízdu vlaků o 2 minuty, je využití dvojkolejného 
průtahu středem města na Dolní nádraží a z něj krátkou 
spojkou u Svratky přímo do Hlavního nádraží jen za 0.4 
mld (viz další strany). Jde o řešení zcela nové. Nepotřebuje 
výkupy a je jednoduché.
Jinou možností pro Přerov je zdvojkolejnění náspu v Černovicích, 
tak bude dvojkolejný celý úsek až do Blažovic, náklady 0.7 mld, 
pokud to vezme do ruky někdo slušný. Nebude-li vůle k výkupům 
pozemků, dá se rozšířit temeno náspu nad kolmými stěnami se 
stávající základnou.

Úprava je dobrou investicí do výkonnosti a spolehlivosti 
brněnského uzlu, se zachováním nákladního průtahu. Spojka by 
zrychlila dopravu; kterým z navržených provedení (viz dále) je na 
volbě investora, podle možností. Spojka je rychlejší než okružní 
jízda přes Černovice-Komárov a levnější než nová trať z 
Komárova do Ponětovic za 6 mld (zrychlující jízdu o 6 minut). 
Je jen volitelná, není nutná. Spojka je levná, takže případné 
dostavění úseku Komárov - letiště – Ponětovice v budoucnosti 
by bylo bez příchuti, běžným rozšířením sítě.

V případě nárůstu provozu úseku Hl. nádraží – Židenice 
(Česká Třebová, Tišnov-Havl.Brod, příp. Přerov, Veselí) je možno:
A: Rozšířit tento kilometrový úsek o další kolej (0.5 mld).
B: odvést dopravu ve směru Havlíčkův Brod zkratkou z hl. nádraží 
rovnou na Královopolské nádraží (dále trať 250). 
Dnešní jízda z hl. nádr. Brno musí přes Židenice, dlouhou oklikou 
přes Obřany a Maloměřice ("okružní jízda okolo komínu teplárny") 
z města do lesa, pak zpět do města, poté stoupat na Lesnou, 
teprve poté je Brně - Králově poli. Tuto ztrátu času zmenšuje 
o 10 minut (!) originální řešení: zkratka z hlavního nádraží pod 
ul. Příkop rovnou na Královopolské nádraží. Reálná cena 7 mld, 
šetří čas lidí i energii, uleví úseku Hl.nádr.-Židenice, nepotřebuje 
ho rozšířit (úspora 1 mld nákladů). 
Volitelná, není nutnou součástí modernizace nádraží.   
C: Odvést dopravu ve směru Přerov+Veselí novým úsekem okolo 
Komárova, letiště, do Ponětovic, kde se napojí na současnou trať 
(6 mld). Volitelný, ve vzdálené budoucnosti. Až naroste poptávka. 
Peníze budou dostupnější díky rozložení výdajů v čase, které tato 
sada řešení nabízí, pružná a přizpůsobivá. 

Jednotlivé soubory řešení jsou volitelné, pružné. Nabízí výkonný 
a rychlý dopravní uzel, který cestujícím šetří čas nejvíce ze 
známých variant.
Na rozdíl od 60 MLD na megalomanie tunelů ODSunů a NvC, 
je základ řešení za pár babek.
Další části je možno přidávat podle skutečného vývoje poptávky.

Dá se vyjít ze zdvojkolejnění do Heršpic a spojky u Svratky, řeší 
základní problémy uzlu za 1 mld. 
Časem se vykoupí pár pozemků pro zrychlení zkratkou Ponava, 
v budoucnu okolo letiště.
 
Modernizace zabezpečovačky zvýší výkonnost nádraží a tedy 
celého uzlu sama o sobě, ihned při protažení hlavního nádraží ve 
středu města.

Nová řešení Brna, zrychlení jízdy o 10 minut, jsou rozkreslena na 
dalších stranách k nahlédnutí proveditelnosti a lehkosti.



Současný stav uzlu Brno.

Plné Hlavní nádraží, jednokolejný provoz na 
Střelice i Slatinu, u hranic propustnosti. 
Výjezd na Slatinu-Přerov/Veselí je přecpaný, 
některé vlaky se nedokáží vystřídat na 
jednokolejném dlouhém náspu okliky 
Černovice, a tak je sunou na sever 
do Židenic, úvrať, a pak teprve do Slatiny. 

Tato slabá místa je nutno řešit, neboť určité 
zvýšení počtu vlaků je pravděpodobné.

O dlouhodobém vývoji a velikosti skutečné 
poptávky za 50 let se vedou spory, i některé 
instituce považují parametry vymyšlené 
zadavateli za přehnané (aby znevýhodnily 
nádraží ve středu města). 
Konkurenční varianty, za obrovskou cenu 
60 MILIARD Kč, staví vše bez potvrzení 
reálné potřeby, plýtvají na chiméry 
a dokonce zhoršují dostupnost (ODSun). 

Naproti tomu zde nabízená řešení umožňují 
stavět postupně jednotlivé části až bude 
skutečná poptávka, a úsporně. 

Pokud poptávka nebude, ušetří se ještě 
víc peněz občanům.

Náklady jsou rozložené do budoucna 
na reálné potřeby, účelně. 
Zachovávají nádraží ve středu města 
u tramvají a autobusů, 
chrání lidem čas života.
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Postup přepojení uzlu Brno.

Rozšíření nádraží na množství dlouhých 
nástupních hran. (7 mld)

Zdvoukolejnění provozu ze Střelic 
doplněním traťové koleje z Heršpic na místo 
manipulační, za 0.6 mld. Přechází Svratku 
do hl. nádraží "Střed" a pokračuje přímo na 
nástupiště přiřazená Střelicím. 
Z Heršpic je možno přidat i pátou kolej (kvůli 
VRT) na místo manipulační východně od 
stávajících 3 traťových kolejí. Provoz 
nekříží zhlaví, rozšířené na 6 kolejí, vzniká 
časový prostor pro veškeré vlaky, 
které si vymysleli zadavatelé do daleké 
budoucnosti, od Střelic i Břeclavi, rychlíky, 
městská Eska i VRT s vysokým taktem. 

Výjezd na Slatinu-Přerov/Veselí se dá  
zdvojkolejnit na stávajícím půdorysu náspu 
v Černovicích. Bez výkupů, rozšířením 
temene náspu, o velké délce, proto 
neupřednostňováno jako základ,
neboť jsem vymyslel jednoduché řešení 
s krátkou jízdou vlaků: využít stávající 
průtah, viz následující strana.

Odpadne ježdění k úvrati do Židenic, 
což ulehčí severnímu zhlaví a celému 
úseku Hl.n.-Židenice, pro zvyšující 
se zátěž dalších let, nebudou 
potřebovat rozšíření (úspora).
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Spojka u Svratky

Rychlý průjezd osobních vlaků využitím 
průtahu ke zdvoukolejnění provozu na 
Přerov a Veselí.
Doplněním jednoduché spojky z hlavního 
nádraží podél Svratky do Dolního nádraží 
(příkladem jednokolejné, ca 0.3 mld): vlak 
projíždí po průtahu středem města přímo do 
černovického trojúhelníku a pak hned do 
Slatiny. 
V černovickém trojúhelníku stačí doplnit 2 
výhybky. Je možno doplnit krátký úsek 
paralelní koleje ke zdvoukolejnění, stejně 
jako spojky u Svratky (čárkovaně). 
Svratku přechází přímo z nástupišť 
přiřazených Přerovu (nekříží zhlaví).

Černovická oklika se vyhradí pro jeden 
směr, vzroste průchodnost už jí samotné, 
vlaky jezdí rychle za sebou (nečekají na 
vystřídání opačných směrů).

Nákladní průtah má volný prostor při 
běžném provozu. V době špičky osobní 
dopravy může nákladní zvolnit, po 2 hodiny. 

Zrychlí se jízda vlaků přes kratší průtah, 
jednoho směru nebo obou směrů, 

rychlíků nebo všech vlaků, 
ve špičkách nebo celý den. 
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Rozšíření průtahu

V případě extrémního nárůstu objemu 
(spekulace SŽDC) se jednoduše přidá kolej 
ke krátkému a rychlému průtahu 
na stávajícím půdorysu náspu (příp. využít 
výkupů vyjednaných pro vzdálený odsun),
nebo se zdvoukolejní černovický násep jako 
doplněk k spojce u Svratky (ukázáno dříve, 
nepotřebuje výkupy, ale jízda je delší). 

Přidání koleje na průtah, rychlý průjezd, 
se mi osobně líbí víc.

Křížení s nákladními vlaky může probíhat 
na dvou místech Dolního nádraží a ve 
výhybkách u černovického trojúhelníku, 
v celé délce průtahu je možností dost. 

Přes Černovice pojede pomalejší doprava, 
ke zvládání špičkových výkonů.

Rozšíření je možno stavět kdykoli, 
pokud vůbec bude nějaká poptávka.
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Rychlý výjezd na Přerov/Veselí

Pokud by někdy vznikl požadavek velmi 
rychlého výjezdu na Přerov/Veselí
je nejkratší trať z Komárova *B okolo letiště, 
rychlejší o 2 minuty ale za 6 mld (tunel). 

Přináší větší výkon pro vzdálenou 
budoucnost, běžné vlaky i příp. VRT, 
stejně jako spojka "U Svratky".

Spojka u Svratky, přidaná nejdříve, 
poslouží zvýšenému provozu a při 
její nízké ceně se bohatě vyplatí.
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Zrychlení o 10 minut na Tišnov + H. Brod

Originální zkratka Ponava zrychluje dopravu 
o 10 minut.  
Zdvojnásobuje propustnost severního zhlaví 
Hl. nádraží, ze kterého klesá pod Koliště, 
po krátkém tunelu vystupuje u stadionu a 
nejkratší cestou do Králova pole. 
© Ing. Zdeněk Procházka

Do zkratky Ponava mohou vlaky ze všech 
směrů, což poskytuje pestrou paletu 
možností odkud vést vlaky, ze Střelic, 
Vranovic-Břeclavi, Sokolnic, Přerova, 
Blanska-Třebové, do Kuřimi, Tišnova, 
libovolné kam pokračovat, z úrovně nádraží. 
Za cenu třetinovou.

Oproti jedinému směru, který může do 
obřího tunelu SJKD v Komárově, 
izolovaného hluboko pod nádražím, 
omezená volba. Za přemrštěnou cenu.
(Konkurenční varianty.)

Uvolňuje úsek do Židenic. Smyčka přes 
Obřany zůstává pro místní dopravu a 
nákladní vlaky, jako záloha zvyšující 

spolehlivost brněnského uzlu. 

Naprostá většina pozemků je státní, 
případný drobný výkup by se zajistil 
během uplynulé doby, než narostou 
reálné požadavky, uspokojované 
jednodušeji.
Rychlý výpad Ponava přináší větší 
propustnost pro budoucnost.SokolniceSokolniceSokolnice
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Jsem tázán proč tvořím něco nového, když existuje projekt 
obloukového nádraží "Pod Petrovem", proč se nepřidám k 
OKNvC? Byl jsem rád že jejich nápad existuje (netuše že tam 
mají obří tunely), dokud jsem nevypracoval lepší. Protože OKNvC 
má nepřehledná zakroucená nástupiště, provozně náročná, 
nenulové riziko při odjezdu každého vlaku, těch jsou stovky 
každý den, statisíce rizik každý rok, po dalších 80 let...

Autoři zakrouceného nádraží slibovali náklady 10 mld, dnes 
přiznávají že by stálo (vč. úprav příjezdů) 20 MLD, nástupiště 
v ražených tunelech prodražují provoz nádraží neustálými 
výdaji, pocitově stísněné, k tomu gigantický tunel VRT 
(další Blanka) pod půlkou aglomerace, vzal by více jak 35 MLD, 
pod Petrovem, Špilberkem, Stránicemi, Kohoutovicemi, masivem 
Křemelky, pod řekou, riziko zatopení... 

Když se zostudilo označení "odsun", přejmenovali ho "u řeky". 
Řeka zaplaví nádraží u řeky při nejbližší povodni, extrémy počasí 
jsou častější a výraznější, s pokračující globální změnou klimatu. 
(Která "neexistuje" podle vůdce ODSouvačů.) Můžou vzdálenou 
megalomanii přejmenovat "V řece". Celá ta oblast je mokřina, 
komárov, stojící ve vodě pod povrchem. Už požadují obrovské 
hráze, za deset miliard vzatých z naší kapsy.

K tomu tunely SJKD za 25 MLD... Zbytečně, VRT může vést po 
povrchu, spolehlivě.
Proto jsem vymyslel způsob jak bez tunelů položit nádraží ve 
středu města, s nástupišti rovnými, provozně bezpečnými.

Protažení kolejiště rovně umožňuje využití současných budov 
i tělesa a vyjde na 4 mld. To je úspora 90% nákladů 
oproti NvC i vzdálenému, celkově úspora 50 MLD našich 
peněz, v základním provedení.

Přisunuji autobusy pod kolejiště na rozsáhlé plochy. Tak rozsáhlé 
nádraží nemělo NvC, jen pár stísněných stání, sjezd úzkou 
škvírou z Nádražní do podzemí, výjezd do Úzké ze severu. Dnes 
mají malou plochu jižně od kolejiště (prostor pod ním zaplnili 
dalšími kolejemi v tunelech), příjezd i odjezd komplikovaně přes 
křižovatky, zavlékají busovou dopravu do jádra města, slabé 

místo proti základním zásadám. Autobusy kus od tramvají.

Zato prostorné autobusové nádraží u Nových sadů je pár 
kroků od tramvají, s jednoduchým krátkým příjezdem 
z okruhu, výjezd rovnou na Uhelnou takže na okruh opět rychle. 
Vjezd úrovňově, tam kde je vozovka dnes (parkoviště Amerika), 
strop tvořen deskou kolejiště, takže téměř zadarmo.
Pánové z OKNvC posílali verbířské dopisy jaký jsem „fachman, 
který udělal obrovské množství práce, úžasná grafika a stránky” 
(to vidím skromněji). Přemlouvali abych pracoval pro ně leštěním 
stránek jejich „jediné možnosti, jediné pravdy jimi oznámené,” 
a současně šíří fámy „zakazují to normy”, takže musím reagovat: 
evropská norma i státní stanovuje běžnou mez poloměru oblouku 
190 m, což splňuje protažené nádraží.
Poloměru 200 m odpovídá rychlost 50 km/h, a jelikož vlaky stojí 
na konci oblouku, je rychlost plně dostatečná. 

Brněnským hlavním nádražím neduní těžké náklady vysokou 
rychlostí. Přijíždějí jen lehké osobní a všechny zastavují o pár 
metrů dál, nízké rychlosti odpovídá lehkost působení na kolej.
Česká norma stanovuje min. 190 m, potvrdil autor normy, 
špičkový odborník na kolejový svršek, laskavým dobrozdáním.

Normy říkají, že poloměry < 300 m se používají při omezení 
zástavbou = přesně případ brněnského nádraží.

Normy stanoví, že hodnoty poloměru jsou volně na rozhodnutí 
majitele dráhy, tedy státu, provádějícího vůli občanů.
Občanů kteří vidí, že drobné náklady na údržbu jsou bohatě 
nahrazeny obrovskou úsporou nákladů investičních i provozních 
na nádraží, tunely a celou dopravu v Brně.
Normy to splňuje, technicky to vyhovuje, šetří čas lidí.
2015: Vylepšeno s oblouky > 300 m, aby se překonala formální 
záminka tunelářů

Rozhodnou občané jako vlastník státu: rozhodneme o nádraží, 
o svých penězích z daní, o svém životě. 
Můžeme rozhodnout v referendu, jako první krok. 
Tunelům se budeme bránit dál, budu v práci pokračovat.              
Pracuji , za svoje. PRO Brno



Po celém světě mají nádraží uprostřed města: Vídeň, Berlín, 
Londýn, Paříž, New York, Řím, i Praha. Jako ve světových 
metropolích, je i ve středu Brna protažené nádraží.
S rovnými bezpečnými nástupišti (na rozdíl od nenulového 
rizika zakroucených nástupišť "nádr. pod Petrovem").
Přináší cestujícím přestup ve vteřinách, úspory celkové doby 
cesty, šetří 20 minut kodrcání mezi vzdálenou megalomanií 
ODSunu a středem MHD, každý den, výluky na věky.

Řešení zasahuje do zájmů spekulantů s pozemky, bossů 
developerské mafie, anonymních kyperských společností typu 
Rittiga, Hose, bank ovládaných z Ruska,...

Příklad kroků přestavby Žel. uzlu Brno:
1. zdvojkolejnění úseku na Střelice,
2. moderní nádraží ve středu MHD, včetně autobusů,
      8 průjezdných rovných nástupišť, 10 kusých,
3. spojka u Svratky nebo 
      zdvojkolejnění náspu na Přerov+Veselí.
Základní kroky řeší uzel Brno i pro vysoký provoz,
za 9 mld Kč, nepotřebuje peníze EU (ve skutečnosti naše), 
výstavba může začít rychle.

Volitelné doplňky v budoucnosti, originální spojky šetří čas:
- zkratka Ponava zrychluje jízdu o 10 min (za 7 mld), 
- spojka Komárov-letiště-Ponětovice zrychluje jízdu na 
   Přerov+Veselí o 6 min (za 6 mld, nákres na další straně). 
- pátá kolej do Heršpic (0.6 mld).  

Pokud bude skutečná potřeba v budoucnu, dají se kdykoli doplnit, 
jednotlivé prvky skládačky navazují.

Zvětšení poloměrů oblouků na 300 m odráží lži odsouvačů, 
záminky tunelářů. 
Technicky možné bylo i předchozí řešení, vyhovovalo normám,
nádraží s přímými nástupišti, jednoduché ve středu města. 
Bez obřích tunelů. 

50 MILIARD Kč, které ušetří nádraží Brno - Střed,

se investuje do dalších užitečných staveb.   

Plátce daní ušetří 220 000 Kč.   

Místo vyvádění peněz na ostrovy 

se vytvoří pracovní místa.  

Nádraží má bezpečná rovná nástupiště, 

ve středu města, přestupy ve vteřině. 

Autobusy přímo u tramvají. Velké parkoviště. 

MHD zůstává, tedy zadarmo, výkonná a rychlá. 

Zkrácení cestovních dob ušetří Váš čas. 

Děkuji za pozornost

Ing. Zdeněk Procházka
konstruktér, Brno

Pokud Vás řešení zaujala, potěší když je doporučíte přátelům 
(na stránce www.PetPe.cz/nadrazi_Brno.php  -> FB). 
Děkuji.

Konkurenční varianty počítají s výkupy, většími, nejrozsáhlejší 
výkupy má vzdálený odsun, a nejvíc křičí „nesmí být výkupy!!!” 
Obrovské množství pozemků se vykupuje kvůli vzdálené 
megalomanii přímo ve městě (na což byli předem připraveni 
spekulanti a o to ODSouvačům šlo). 
A náhle „není možné” vykoupit několik malých pozemků. 
Z hlediska trvání řízení vyjde nastejno jestli 5 parcel nebo 50, 
souběžně jdoucí jednání mají stejný termín, a železnice je státní 
liniová stavba s urychleným řízením, přednostní. 

Následují nákresy nových spojek, jak dosáhnout zrychlení při 
nízkých nákladech.



Pozemek černovického trojúhelníku patří SŽDC (státu), odstavné n. a trávník patří ČD (státu) a městu. Využívá se nízkého objemu nákladní dopravy, 
může nechat prostor v době špičky osobní dopravy. Pokud by někdo tlačil teor. obrovský objem nákladní a osobní dopravy v budoucnu, dá se přidat 
kolej v úseku Dolní nádr. - černovický trojúhelník: využít vyřízených výkupů pro vzdálenou variantu nebo rozšířit temeno náspu na dnešním půdorysu. 
Jinou možností je zdvojkolejnění stávajícího náspu Černovice-Komárov (bez výkupů). 
Budoucí možností je nová trať z Komárova okolo letiště (zrychlí vlaky o 6 minut, ale za 6 miliard, neprosazuji, jen možnost). 

doplnění druhé koleje doplnění druhé koleje 
na krátkém úsekuna krátkém úseku
doplnění druhé koleje 
na krátkém úseku

Zkrácení jízd o 2 minuty spojkou "u Svratky". Za 0.4 mld., nepotřebuje výkupy. 
Místo zdlouhavé zajížďky z Chrlic přes Černovice a Komárov využívá hotový průtah středem města: z něj odbočí za Zvonařkou 
z Dolního nádraží přes prostý most a po okraji odstavného nádraží vjede ihned do Hlavního nádraží. Náklady se vrátí lidem 
v úsporách času do 7 let. Stačí jednoduchý most (0.1 mld), doplnit několik výhybek a příp. kousek koleje v černovickém trojúhelníku 
(minimální cena) aby byla dvojkolejná celá trať ze Slatiny, Přerova/Veselí, Ostravy. Přitom je stále možné využívat kolej přes 
Černovice či Židenice = trojitá bezpečnost a odolnost brněnského uzlu. 

                spojka u Svratky

dnešní trať dnešní trať 
 od Přerova/Veselí, od Přerova/Veselí,
  zajížďka   zajížďka 
   přes Židenice -   přes Židenice -
    Černovice -    Černovice -
     Komárov     Komárov

dnešní trať 
 od Přerova/Veselí,
  zajížďka 
   přes Židenice -
    Černovice -
     Komárov

             hotová trať              hotová trať 
     na Dolní nádraží,     na Dolní nádraží,
zadarmo  :-) zadarmo  :-) 

             hotová trať 
     na Dolní nádraží,
zadarmo  :-) 

Zastávka Černovice doplněna 
2 jednoduchými nástupišti 
a využívána pro více vlaků, 
s dobrou návazností na MHD 
(busy 44, 84, tram. 8, 9, 10), 
rychlejší pro mnoho 
cestujících.
Křížení s nákladními vlaky 
může probíhat na dvou 
místech Dolního nádraží a ve 
výhybkách černovického 
trojúhelníku, možností je dost. 
Napojení v Dolním nádraží 
může být mimoúrovňové 
(viz čárkovaný oblouk) 
k dokonalému průchodu 
nákladní dopravy, ale to by 
znamenalo 1 mld navíc, takže 
až v budoucnu, jen pokud 
výrazně naroste nákl. doprava. 
V nejbližšším období stačí 
úsporné úrovňové křížení.
Prostor Dolního nádraží 
možno využít k občanské 
(školy) a obchodní výstavbě.

spojka z jižního zhlaví Hl. nádraží spojka z jižního zhlaví Hl. nádraží 
nad Svratkounad Svratkou
do jižního zhlaví Dolního nádraží,do jižního zhlaví Dolního nádraží,
© Z. Procházka  :-)© Z. Procházka  :-)

spojka z jižního zhlaví Hl. nádraží 
nad Svratkou
do jižního zhlaví Dolního nádraží,
© Z. Procházka  :-)

Dolní nádraží

Černovický Černovický 
trojúhelníktrojúhelník
Černovický 
trojúhelník

SlatinaSlatinaSlatina



Zrychlení vlaků o 10 minut krátkým tunelem pod Kolištěm a Ponavou, přímo na nádraží Královo pole, vykrácením smyčky o 8 km. 
Umožňuje vysokou rychlost vlaků od Tišnova, je  samostatnými kolejemi zhlaví, zdvojnásobuje propustnost, přivádí přímo na Hlavní nádraží,
nahrazuje rozšíření tratě do Židenic = úspora. První krok v celkovém zrychlení trati 250, přitáhl by nové zákazníky.
Na rozdíl od megalomanie SJKD (pouze Přerov, omezení ODSunu i NvC)  slouží propojení Ponava vlakům ze všech směrů. (!)
Tažení například A) pod ulicemi Příkop, nám. 28 října, Drobného/Lužánkami (méně budov) nebo B) pod Černými poli (vyšší nadloží), ...

Úspora času lidí je 100 dní za den, stavba se vrátí v úsporách času za 25 let. 
Odstraňuje šplhání do kopce Lesné => úspora v energiích by byla větší, 
tu ať si spočítá stát až bude vybírat z možností nabízených tímto dílkem.
Pozemky pro sestup do tunelu mezi Kolištěm a Benešovou jsou majetkem ČD, 
pro výstup na severu jsou v majetku města (vlečka v teplárně). 
V dubnu 2015 se ukázalo, že jeden pozemek ČD byl vyveden do anonymní 
společnosti navázané na ODS, za nejasných okolností. Než se za podfuk 
vyjedná ODStupné, jsou i jiná řešení.

V podzemí může být zastávka místních vlaků poblíž křížení s ul. Drobného 
nebo Horákové: Drobného je z pohledu železnice ve vhodné vzdálenosti mezi 
Hl. n. a Kr. polem, ale potřebovala by rozšířit napojení MHD aby pokryla více 
města bez přestupů. Umístění pod fotbalový stadion by hladce dopravilo 
záplavy fanoušků, bez ovlivnění povrchu města. 
Horákové je ve složitém prostředí a dost blízko Hl. nádr., ale také nemocnice 
a tramvají. Pak mohou lehké příměstské vlaky zkrátit jízdní dobu, stanou se 
zajímavé vůči autobusům i autům. Autobusy mohou končit na kraji města, čímž 
se ušetří za paliva a odlehčí dopravě i vzduchu, cestující vlakem pojedou 
stejně rychle (i při započítání přestupu) nebo rychleji než automobil či autobus.

Tunel hloubený, levnější než jiné (proto je příklad A veden pod trávníky 
a silnicí). Ražba pod budovami, kvůli stáří a nízkému nadloží, brání snížit 
reálnou cenu. 
V tunelu a pod mostky vhodná pevná trolej pro úsporu ražby/výšky.
Délka tunelu ca 1.8 km, celková délka nové trati 4 km, odhadovaná cena 
5÷7 mld (když to vezme do ruky někdo slušný). 

Podstatná složka tohoto urbanisticko-architektonického řešení: propojení 
začíná ve severním zhlaví Hl. n., klesá v prostoru dnešního odstavného 
kolejiště k rohu magistrátu, v jeho blízkosti jde pod úroveň Koliště a Příkopu, 
který podchází. Pod zemí pokračuje severním a SSZ směrem, vystupuje 
severně od ul. Drobného a vchází od jihu do nádraží Královo pole.  
Principiálně nové, originální urbanistické řešení, Ing. Zdeněk Procházka ©  :-)

A B



Nové uspořádání je promyšleně jednoduché: odbočit trať na Tišnov – Havlíčkův Brod již v severním zhlaví hlavního nádraží, stočit k 
magistrátu a podejít Koliště tunelem, vystupujícím severně (S) od ul. Drobného. Tunel je relativně krátký, se snadným připojením, ale 

pořád je to tunel. Trať může vystupovat z podzemí těsně za Drobného nebo na spojnici fotbalový stadion - 
Boby centrum, další zajímavý vstup je S od sportovišť, kvůli terénnímu hřbetu nejspíše u východního rohu 
teplárny Červený mlýn. Pokud by se vydaly peníze na delší tunel, může být portál tunelu více na sever, 
z významnějších umístění: u S rohu teplárny 
(S od Cimburkovy), pod viaduktem Porgesova, 
S od Porgesovy a J od Královopolské, nebo 
dokonce u nádraží Královo pole, ale to už je 
drahé, těžko udržovatelné. Levnější je okolo 
bažinky táhnout trať povrchově a upravit silničky 
Cimburkova a Sportovní-kruháček na nadjezdy. 
Trať od nádraží Královo pole se dá snížit, úroveň 
močiště je víc jak 4 metry níže. Nejlépe pokud se 
trať jižně od Porgesovy podaří snížit ještě více 
do zářezu, ale je otázka zda by do něj nepřetekla 
povodeň ze Zaječího potoka (teče podzemím do 
Cacovic-Husovic), hned vedle kolejiště stojí 
hladina. Proto by bylo náročné mít výstup tunelu 
až u Cimburkovy.  
Výstup severně od Boby by zkrátil tunel o 0.3 km 
(ze 2.3 km výstupu v Teplárně), výstup hned u 

Drobného by zkrátil tunel o 0.6 km (délka jen 1.8 km), z úspory 1 mld by se část 
použila na výkupy (část Boby nebo hřiště, fitnes). Silnice Koliště se dá posunout 
východně na asfalt parkoviště.
Autor řešení nemá v oblibě tunely, ale tento by výrazně zlepšil dopravní poměry a 
ušetřil čas lidí. I tak jej neprotlačuje, jen nabízí výsledek (dovolím si říci tvůrčí 
práce) k výběru jako jednu z možností.

Ukázky možností úprav
silnic Cimburkova:

A B

Doporučené provedení: trať od Královopolské klesá,
  mezi Porgesovou a Cimburkovou snížena o ca 4 m, 
    okolo jsou opěrné zdi.

Příklady umístění portálu tunelu,
zvlášť zajímavé tlustě.

Zde možný zářez 
    místy nadkrytý trávou
      nebo hloubený tunel

Ukázka možnosti provedení severní části s výstupem tunelu
(možností je více, principiálně stejného základního řešení
 přímého propojení hlavního nádraží s nádr. Královo pole)

Propojení s Královým polem 
rozšiřuje zhlaví na 
dvojnásobný počet kolejí,
po stávajícím mostě.

Severní zhlaví 
Hlavního nádraží 
Brno

Magistrát



Zrychlení jízdy o 6 minut novým úsekem z Komárova okolo letiště do Ponětovic, pro Přerov, Olomouc, Ostravu a Veselí
(mapka na následující straně):
- posiluje propustnost z Brna na východ (přidává se k trati přes Slatinu)
- zajišťuje vysokou spolehlivost dopravy z Brna na sever a východ, soužití rychlé a pomalé dopravy, 
- dá se připravit se směrovými a výškovými vlastnostmi VRT
- napojuje letiště (i když autor si nedělá iluze o objemu, jen ve slovech politiků), stačilo by zastavování příměstských na znamení,
    pokud se vůbec ukáže nějaká poptávka)
- nedotýká se obytných budov, jen několika prázdných polí.

Je volitelná. Vhodné je jako první vybudovat spojku u Svratky (rychlý výjezd z hl. nádraží přes průtah – Slatinu) a v budoucnu tuto 
novou trať. Stopa trati před Ponětovicemi připravena jako budoucí tečný dotyk této rychlé trati (prodloužené na Blažovice) 
s dosavadní dráhou, s možností obousměrného přechodu mezi oběma tratěmi = možností využívat úseky rychlé trati jako pomoc 
pro dosavadní dráhu.

Šlapanice jsou obsluhovány výkonnou úspěšnou trolejbusovou tratí.
Záleží na vývoji poptávky které vlaky budou zastavovat na staré trati 340 ve Šlapanicích a Slatině, trať zůstane v provozu.

Výjezd z Hl. nádraží na Slatinu půjde přes Dolní n., takže v úseku Hl. n. – Komárov můžeme použít kolej dnes vyhrazenou pro 
Slatinu, tedy 2 koleje tam už máme, zadarmo.
Nová trať převezme výkony směru Chrlice (krom několika obcí), takže odbočku do Chrlic není nutné zdvojkolejňovat, netřeba 
rozšiřovat na čtyři koleje v Komárově – úsporné. V případě budoucí vysoké poptávky navržená topologie rozšíření umožňuje.

Ostění tunelu může být z vodonepropustného betonu. V tunelu pevná trolej a pevná jízdní dráha => levná údržba, menší výrub 
tedy levnější ražba, dlouhá životnost, možnost použití účinných brzd, pohodlná úniková cesta.
Délka 8.4 km: 0.3 km viaduktu, 0.5 km hlubokého zářezu, 1.2 km tunelu – celková částka 6 mld Kč, s vědomím nákladnosti tunelů. 
V tomto odhadu se nepočítalo s prudkým stoupáním, známým z nejnovějších VRT, protože předpokládám provoz i běžných vlaků, 
jinak by prudké stoupání umožnilo zkrátit tunel na 0.7 km a trochu snížit cenu. 

Pozn.: Politici a úředníci požadují trať okolo letiště, vyžadující výkupy pozemků, tlačí vzdálenou variantu nádraží s výkupem 
rozsáhlých pozemků, přitom ti samí byrokrati bojují proti nádraží ve městě tvrzením že "vyžaduje výkupy takže neprůchodné", 
sami si odporují. Ještě ke všemu tvrzením klamavým, jelikož výkupy pozemků jsou běžné a zvládnutelné.

Mimo rámec tohoto řešení: v Ponětovicích i Blažovicích posunout zastávku ke středu obce, v Rousínově udělat zastávku na 
severním okraji města (blíže středu), nakládka zůstane na nádraží ve Slavíkovicích (zastavování osobáků může být zachováno).



340

1300
300

250

Nový úsek za Komárovem odbočuje před zatáčkou do Chrlic, aby stihl nastoupat po náspu a mostu (každý metr výšky by jinak byl draze 
zaplacen délkou následného tunelu). Tunel podchází dálnici, s vysokým podélným sklonem, vychází na povrch nad Tuřanami do zářezu 
před letištěm, které těsně míjí (se zastávkou) a pokračuje k Ponětovicím, kde u ohybu současné trati končí přímou stopu (tečnou "těsně 
podél") a krátkým obloukem se napojuje na stávající trať. 
U letiště se ponechá prostor pro budoucí oddělenou nástupištní kolej v případě VRT a prostor pro koleje překladiště. 

Tady bych prosil o upozornění, jestli podobné uspořádání již někdo nenavrhl, tvořil jsem vše z čisté hlavy bez čtení konkurenčních návrhů, abych nalezl vlastní a nová řešení, ale 
nejsem si jist jestli okolnosti již nepřivedly někoho ke stejnému dílčímu provedení.

(duben 2014: přišel dopis že v tomto bodu okolnosti přivedly k podobné stopě i konkurenta, jen tady. Ostatní je nové a originální. :-)  )

CHRLICE



Zdvoukolejnění provozu na Střelice od zhlaví hlavního nádraží po Heršpice k výhybkám pod Vídeňskou (kde začíná 
dvojkolejná trať). Nová traťová kolej se může přidat hned, zlepší výkonnost jižní části uzlu. Přidání čtvrté koleje z části 
využívá stávajícího spodku a svršku (doplní se několik výhybek) takže stojí jen 0.6 mld. 

Vtip je v jednoduchém přemostění Sokolovy prostým mostkem 
západně vedle stávajících mostovek. Výškově bude o ca 0.5 m 
výše oproti současným, aby bylo dost místa pro automobily 
na prudce stoupající silnici pod mostkem. Jihozápadně od mostku, 
na trati do Střelic, přibude kolej na úseku po výhybky Vídeňská. 
K uvolnění prostoru pro novou kolej se buď posune nákladní kolej 
jižněji (tam jsou jen zahrádky) na úseku ca 300 m, nebo se posune 
oblouk osobní koleje směřující do Střelic severněji (vezme plot 
MTH a několik budek, možná jednu dílnu), nebo obojí trochu podle 

1)
schůdnosti.  Příklad stopy kolejí je vpravo dole. Posunutá nákladní 
kolej drží dnešní výškový průběh (jižněji je povrch ve stejné 
výšce), nová vložená osobní kolej (směr ze Střelic) klesá od 
výhybek Vídeňská na stejnou úroveň jako dosavadní osobní 
a přejde Sokolovu po dnešním mostku dosavadní jediné osobní 
koleje, severní osobní kolej za výhybkami pod Vídeňskou klesá ale 
udrží se o potřebných 0.5 m výše a přejde Sokolovu, načež 
severně klesne na úroveň okolí a pokračuje ve stopě dnešní 
vlečkové/manipulační koleje západně od dosavadních 3 kolejí 
na Střelice a Břeclav. Stavba měří celkem 2.7 km, doplní se 
chybějící úsek (výškově je terén příznivý), upraví se napojení 
vlečky Ferona a zabezpečovací zařízení. 
1)
 Zcela bez výkupů je odbočení nové osobní koleje (jižní) z nákladní koleje

   v polovině mezi Vídeňskou a Sokolovou, načež klesne k mostku nad Sokolovou.

Ověřili jsme výpočtem, že 4 koleje unesou běžný provoz, 
jednoduchá úprava zajišťuje všechny potřeby reálné budoucnosti.

Pokud bude žádoucí rozšířit provoz na 5 kolejí kvůli nárokům VRT 
(unesou ho stabilně), je možno využít východní manipulační kolej 
podél hlavních, stačí k ní doplnit kraťoučký úsek. 
Tato jednoduchá úprava by zajistila současné potřeby. Pokud by 
byl potřeba ještě komfortnější provoz, je možné přidat 6. kolej 
souběžně, jen pokud by se ukázal mimořádný nárůst objemu, 
při stavbě VRT či ztrojkolejnění příměstského úseku, to budou 
rozsáhlé stavby kterých to bude tak jako tak součástí. 
Do té doby plně postačí (v porovnání s různými megalomaniemi) 
úsporné řešení využívající stávající koleje a velmi šetřící peníze, 
které je možno věnovat na jiné užitečné účely. 



Zkrácení cesty o 2,5 minuty ve stanici Židenice: nemusí být demolována a stavěna o kus jinde, za naše miliardy při ODSunu, 
netřeba další nástupiště, to je otázka budoucnosti. Stačí doplnit na jižním konci stávajících nástupišť krátný podchod, cestující 
sejdou přímo k Lazaretní a zkrátí cestu k tramvajím na polovinu. Jednoduché a úsporné řešení. 

Na náspu je už dnes vyšlapaná cesta, lidé hlasují nohama, 
důkaz že přirozená volba je toto místo. 

Dopravce může napomoci cestujícím a zastavovat vlak 
u jižního konce nástupiště.

Zkrácení cestovních časů přitáhne zákazníky na železnici, 
ekologickému a energeticky výhodnému způsobu dopravy.

Náklady ca 40 mil. se zaplatí během 5 let v času lidí, který 
ušetří podchod. 

Pak už bude ziskový, takže do doby případné rozsáhlé 
přestavby se mnohonásobně vyplatí.

dnesdnesdnes

zkratkazkratkazkratka



Jiné varianty se potýkaly (krom megalomanie 
ODSouvačů) se zdí mocenských zásahů, tímtéž prochází 
můj návrh. Důvod prořekl ministerský náměstek: „Návrh 
se dotýká zájmů privátních investorů.” Když jde o 60 MLD 
Kč k odklánění na karibská konta, jsou schopní ledasčeho.
Úředníci před rokem odmítli návrh: „Neobsahuje parkovací 
plochy” ačkoli parkoviště obkládají nádraží i shora.  
Oproti 60 MLD celkových výdajů megalomanie stačí 9 mld 
v mém návrhu, přesto náměstek píše: „Kvůli finanční 
náročnosti nebude uvažován.”  Z toho zůstává rozum stát. 
Na výdaje 9 mld stačí běžný rozpočet bez EU, ale ministr 
odmítl úsporný návrh: „požadované výdaje vyžadují 
rozsáhlé čerpání fondů EU.” Postavené na hlavu, 
neuvěřitelný nesmysl, ale tady nejde o logiku. 

Náměstek ministra zahazuje řešení "protože řeší víc 
problémů než je očekáváno". Proč z nich tedy nevybere 
podmnožinu řešení, které stát potřebuje? Na otázku 
"Řešení kterých problémů vidí přespočetné, řešené navíc?" 
neodpověděl. V tomtéž pokračoval Prachař: tunelům-aNO.
„Tunely jsou nutnost!” doslovně Babišovo ministerstvo, 
v jeho osobním zastoupení.
Vyhodili řešení oknem s prohlášením: „Potřebuje rozsáhlé 
zábory pozemků,”  ačkoli potřebuje jen minimální výkupy 
soukromých pozemků (v základním provedení).

Náměstek prohlašuje že musí být rozhodnuto okamžitě. 
Totéž tvrdili podplacení byrokrati před patnácti lety: 
„Musí se okamžitě schválit ODSun, jinak se promešká 
lhůta na peníze z EU! Nesmí se věnovat pozornost jiným 
návrhům!“ Dodnes není rozhodnuto a stále jsou €-peníze. 
Ukázka, jak politici celou dobu lhali. Totéž jinak balené 
používají byrokrati stále, prohlašují čas na vyhodnocení 
jako „příliš krátký”, podraz neboť dřív to odmítli úředníci 

pod lživou záminkou a teď se šklebí: "je pozdě." Zájmy 
privátních skupin... z našich peněženek.
Dalším důvodem megalomanií, krom odklánění z 60 MLD, 
jsou spekulace s pozemky v Komárově, s městskými 
pozemky u nádraží které byly prodány tajnými smlouvami 
osobám napojeným na Rusko a banku J&T, financující 
ODS, která dosadila vedení městské firmy která převod 
provedla - do rukou lidí napojených na ODS a Rusko. Za 
tajnou cenu, bez soutěže,...

Další pozemky k ukradení jsou samotné Hlavní nádraží, 
nejlukrativnější pozemky ve středu města, už teď zcizeny 
na 40 let do kyperské firmy funkcionáře ODS Hose 
za asistence Žaludy a chapadla ruské J&T. Formálně 
označeny v územním plánu jako "park", aby zablokovali 
modernizaci nádraží (v dnešním místě výhodném pro lidi) 
a skryli že tam chtějí stavět, plány mají v šuplících. 
Poté, co vysadí pár keřů, změní park na stavební parcely, 
vždyť jediný park u nádraží rozbili ti samí politici, 
lžimagistr hřímá o „nezaměstnaných a podpoře 
podnikání”, s ODS která nemusí říkat nic, protože 
vykutálení straníci vědí o co jim v zákulisí jde.

Pokud megalomaniím na náš účet chcete zabránit, 
ušetřit 220 000 Kč (plátci větších daní i více), 
ušetřit 20 minut života cestujících každý den,
bránit Brno a zachovat mu fungující, bezpečnou 
a levnou dopravu, řešení je zde nabízeno. 
Pokud Vás trochu zaujalo, stačí doporučit přátelům, 
třeba FB na www.PetPe.cz/nadrazi-Brno.php.

Děkuji za pozornost,
Ing. Zdeněk Procházka, 
konstruktér



Vysokorychlostní tratě (VRT, 300 km/h): nové řešení umožňuje 
připojení VRT, povrchové, jednoduché, bez tunelů.  Přitom ve 
středu města, zatímco megalomanie odsunu vzdálená 10 minut 
od uzlu tramvají by promarnila čas, draze našetřený za 
astronomické výdaje na VRT, a sama vzala dalších 60 MLD.
Drahý tunel VRT pod polovinou aglomerace, pod řekou, ražený v 
riskantním geologickém podloží, s obrovskými potížemi další 
Blanky ("pod Petrovem, NvC"), netřeba: v novém řešení stačí 
povrchové vedení, je o pár vteřin delší, ale šetří desítky miliard z 
našich peněženek, je spolehlivé a snadno udržovatelné. 

Do Prahy jezdím vlakem, a nejsem skalní fanoušek masového 
automobilismu, ale vzato z nadhledu cesta Praha-Brno trvá VRT 
+ místní MHD stejně dlouho jako autem, z okrajových čtvrtí je to 
rychlejší autem, a je pružnější, toť realita.

Mnohočetná řada dlouhých tunelů VRT skrz Vysočinu je velmi 
drahá záležitost, cena gigantické stavby by byla gigantická. 
Stejně nebudou peníze, stát vyžraný solárníky a parazity (které 
už ekonomika nezvládá táhnout) se ocitne na hraně bankrotu. 
Stát nemá na opravy rozmlácených silnic a dálnic, je zadlužený 
po uši, každý rok je v mínusu, propadá se hlouběji a hlouběji, 
a naráz vytáhne z naší kapsy 800 MILIARD Kč jako iluzionista? 
Daňový výnos VRT mizivý, a pokud by si to dávkaři představovali 
jako Hladovou zeď pro chudé, Tunelostavy by je vyvedly z omylu, 
odkloní na Bahamy libovolnou částku a výnos státu nula. 
Lobby tlačí v Praze aby skupinka firem inkasovala, 
zneužívají nadšení technických hračičků...

Prý se nám "vyhnou VR vlaky z Německa do Vídně" – kudy jede 
německý študentík, který si přeje aby naše krajina zmizela vzadu 
co nejdříve, zajímá koho z reálných plátců našich daní? Nikoho. 
Němec pojede přes Salcburk, pro něj je to nastejno a platit mu to 
nemusíme. Kolikrát měsíčně jedete do Hamburku? Ani jednou.

Kdosi nadhazuje že na trati z Brna do Vranovic „nelze dosáhnout 
traťové rychlosti kvůli kapacitním problémům, musí stavět VRT.“ 
Jednoduchá otázka: proč se pomalý vlak nedá předjet rychlejším 
ve stanici? Odpověď je prostá: staniční koleje v Rajhradě zrušil 

někdo z vysoce postavené kanceláře, vznikl dlouhatánský úsek 
kde se vlaky nemohou předjet. Teď následky jedné chyby 
argumentují k prosazení další chyby, za další peníze. Na 
koridorové trati zmizely desítky miliard a nic moc výsledek, 
ledaskde se to nedomyslelo, úsek Rajhrad je příklad. Mrhání 
peněz na nedomyšlenou záležitost, při úvahách o VRT by ho měli 
mít na paměti. Než začnou snít o gigantických extrabuřtech 
pro skupinku, aby vrátili jednu staniční kolej. 
Mnohde v hospodářství by výdajům zabránilo, kdyby předtím 
nevyhodili peníze na prostoduchou destrukci 
a trochu přemýšleli.  

Extrémně drahá VRT se nevyplatí v naší malé zemi, lidi potřebují 
lepší příměstskou dopravu a osobáky. Rychlíky stačí EC a IC, 
pokud by jezdily 160 km/h, jak za našich 65 MLD Kč slibovala 
ODS když je protahovala korupčním oknem na koridory, 
po kterých se jede často 80 km/h a se zpožděním. 
Na místních tratích se jezdí 40 km/h ale SŽDC s tím nedělá, kvůli 
následným malým tržbám ruší tratě (kvůli nečinnosti své a ČD). 
Zato spekuluje o vyhození 800 MILIARD Kč do VRT ke hrabání 
tunelářských bossů, už přiznali rychlost pouhých 200 km/h, :-D 
místo aby investovali do běžných tratí se 160 km/h, pro většinu 
lidí, přitáhli masu na železnici, užitek za rozumné peníze. 

Místo snění o gigantických VRT pro hrstku se zabývejme normální 
dopravou pro miliony lidí jezdících osobáky na Tišnov, Rosice, 
Vranovice, Ponětovice,... Při nárůstu zájmu cestujících (pokud 
dopravu neparalyzuje ODSun nádraží a nebudou vynalezeny 
levné akumulátory do elektroaut) se prodlouží regionální vlaky 
ze 3 vozů na 4÷5, ale u rychlíků je tendence zkracovat a jezdit 
častěji, vidíme to u Jančury i Leo expresu. 
Dálkový rychlík Hungaria měl 14 vozů a zkrátil se na 9. 
Ale jestli si to úředníci připustí, je ve hvězdách.

Ať se rozhodne jakkoli, i na VRT je připraveno protažené nádraží 
ve středu města, má 400-metrová nástupiště. 
Úvrať je běžná i v ostatních variantách, ve vzdálené i v NvC.
Mám připravené řešení i bez úvratí. 
Hlavně bez zbytečných tunelů, ve všech smyslech toho slova.



Záminkou úředníků odmítajících vše krom megalomanie 
ODSunu je údajná nemožnost modernizovat nádraží za 
provozu. Proto níže rozepisuji ukázku že to jde 
(důkaz ulhanosti jistých politiků a úředníků), podrobnější 
rozpis jak se koleje přepojí jedna po druhé za plného 
provozu, dokonce se zvýší výkon nádraží již během 
modernizace... :-) Pro běžného zájemce netřeba číst 
podrobnosti, určeno fajnšmekrům (2020: původní návod 
k obejítí Malé Ameriky ze severu, jen analogie k 
současnému uspořádání, které zasahuje přes současnou 
polohy MA, zůstává jen jako ukázka možností):
Dnes provoz probíhá na 6 průjezdných krátkých hranách a 4 kusých, 
během rekonstrukce se počítá s využitím nástupiště na Dolním 
nádraží (za Zvonařkou). Postup přepojení je následující: v klidu 
postavit pod Baštami nové kusé koleje (trošku zkrátí V. nástupiště, 
které ale je dostatečně dlouhé) a západní konce průjezdných kolejí 
s nástupišti, k nim oblouky za MA, postupně připojit do jižního zhlaví 
(s výpomocí Dolního nádraží během víkendového a nočního zúžení 
zhlaví). Nádraží již má o 4 nástupní hrany více. 
Postaví se nová západní část 1. nástupiště, pak se doplní spojovací 
kousek hrany a přepojí kolej 1. nástupiště, což se dá zvládnout během 
víkendu (vlaky vyjíždějící dnes z průjezdného 1. nástupiště na jih 
mohou odjíždět z nových kusých pod Baštami, s případnou pomocí 
nástupiště Dolního nádraží). Pak bude 1. nástupiště sloužit ve větší 
délce, takže o další kousek zvedne výkonnost nádraží.
Následuje přepojení druhé koleje na novou část, opět záležitost dvou 
dní. Cestující mohou nastupovat na dnešní části 2. nástupiště dokud 
se stavebně nespojí s připravenou novou částí. Dokončování hrany 
omezuje provoz na koleji ale dá se udělat rychle, pokud se stavební 
firma správně motivuje a zorganizuje (v každém případě za tu kolej 
máme náhradu). Totéž přepojení třetí koleje během víkendu, po 
navázání obou částí nástupiště se dá využívat v plné větší délce. 
Pak už máme 8 kusých kolejí + 4 původní průjezdné hrany + 3 dlouhé 
průjezdné hrany, víc než dnes a k tomu Dolní nádraží, což umožní 
klidné připojování dalších kolejí.
Další 3 průjezdné koleje a nástupiště se napojí stejným postupem na 
plnou délku. 
Máme nádraží se 6 dlouhými průjezdnými hranami + 8 kusými, větší 
výkon než je teď, již během přestavby, a to teprve přichází klíčový 

prvek rozšíření, doplnění nové průtažné koleje podél 4. nástupiště, 
neomezuje provoz ani na jednom nástupišti a dá se připravit kdykoli, 
jen zapojení koleje do severního zhlaví obnáší víkend, který snadno 
obstará množství ostatních nástupišť, již dlouhých. Vlaky jezdí po 
západní části jižního zhlaví, staré příjezdní koleje z východní části 
původního zhlaví před M.A. končí, v klidu se nahradí novými 400 m 
nástupišti navazujícími na průtažnou kolej, nástupiště se během 
víkendu napojí na jižní zhlaví. 
V ten okamžik má Brno 8 dlouhých průjezdných nástupišť (dají se 
použít pro více vlaků současně), 8 kusých a zálohu Dolního nádraží, 
mnohem větší výkon než je potřeba. Později, opět v klidu, je možno 
torza starých kusých (V. a VI.) nahradit novými dlouhými kusými 
nástupišti, rezervou pro budoucí zvýšení objemu dopravy. 

Žádné větší výluky, jen pár dní bude několik vlaků zastavovat 
na Dolním nádraží, všechny ostatní vlaky pojedou přes Hlavní 
nádraží. Snažil jsem se o hladké a elegantní řešení 
a domnívám se že se povedlo.

Výlukou trvalou je odsun, nádraží údajně „u řeky”, v bažině.

I kdyby brněnské nádraží zablokoval Onderka a budou se 
kvůli tomu muset nástupiště o metr zúžit, při výluce jedné 
koleje během jejího posunu, nahradí ji Dolní nádraží 
a přibývající kusé koleje, poradíme si. 

Pozn. na okraj: 400 m nástupiště je dlouhé. Dokud na něm 
budou zastavovat běžné vlaky (6 vozů) na severním konci 
u podchodu k tramvajím tak je to v klidu, ale v dálné 
budoucnosti u dvojitých souprav délky 400 m by bylo 
užitečné pomoci nepohyblivým cestujícím ze vzdáleného 
konce k pohodlnému přesunu. Jedoucí chodník (něco jako na 
letištích) je možný, ale na venkovním nástupišti by nebyl 
trvanlivý a při řídkosti extra dlouhého vlaku by se nevyplatil, 
leda při chiméře VRT každou čtvrthodinu. Dalo by se uvažovat 
o pneumatikovém vláčku na akumulátory, něčem jako 
ještěrce nebo výletním vláčku z amerických parků. 
Pomůže strojvůdci rychle přejet na druhý konec VR soupravy 
při úvrati, pomůže cestujícím se zavazedly. :-)
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Zde vidíte počátky myšlenky, náčrty PROtažení a postupného přepojení kolejí původního uspořádání pro ilustraci, 

dnešní přesná kolejová schémata jsou poněkud odlišná, ale princip přepojení zůstává.

Výchozí stav:

            Žlutě proudy cestujících

1 od parkoviště Grand

2 od trolejbusů ul. Benešova

3 od tramvají ul. Nádražní, proud do památné budovy

4 od tramvají pod Baštami do nových prostor

5 z parkoviště Úzká

6 od autobusů MHD Úzká

7 od autobusů Zvonařka (budou přesunuty pod vlakové (8))

8 od autobusů Nové sady (místo vzdálené Zvonařky a Grandu).



A

1

2

3

4

6

G

7

Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 1: odklizení MA, stavba nosiče jižního zhlaví a západní poloviny nástupišť, kusých kolejí pro náhradu V. a VI. nástupiště.

Nosič kolejiště (železobetonová deska na sloupech) slouží jako strop autobusového nádraží a zázemí (parkovišť, dílen, opraven). 
Patky v nástupištích procházející na rostlou zem ponesou v budoucnu na sloupech stavby nad kolejištěm (parkoviště, obchodní dům).

Rozmístění výhybek ve zhlaví, jak bylo naznačeno dříve, 
vycházelo z potřeby umožnit rychlý vjezd k nástupištím i vozidlům 
nevybaveným ETCS. 
Pokud taková potřeba nebude (všechna vozidla budou mít ETCS 
nebo se provozovatel u zřídkavých pomocných strojů spokojí s 
menšími rychlostmi), mohou být  výhybky přesunuty, dát více 
prostoru přechodnicím, použít výhybky s vyššími rychlostmi do 
odbočné, doplnit další pro provozní pohodlí, záleží na 
požadavcích majitele dráhy.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 2a. Položení kusých kolejí pod Baštami, zapojení nových průjezdných kolejí, jedné po druhé. Nové koleje v provozu během přestavby 
a modernizace, při provozu zbylých nástupišť.

Doplněny nástupištěm na Dolním nádraží obvyklým 
způsobem, pro některé vlaky, jen po dobu modernizace.

Místo výluky na věky, odsunu všech vlaků na Dolní nádraží 
trvale.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 2b. Dokončení dostatečné nové sítě průjezdných kolejí v požadovaném rozsahu. 
               (Požadavky později zvýšeny na 8 kolejí okamžitě. Také vyřešeno - viz další strany.)
               Zprovoznění nádraží, základní kolejové sítě nádraží, dostatečné k samostatnému provozu.

               Přeměna původního jižního zhlaví na přívod ke kusým kolejím na jihu (J), násep jižního příjezdu dál nese koleje, odstavné i živé 
               pro Přerov a Veselí. (Břeclav a Střelice odjíždí ze severních kusých pod Baštami.)
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 3: dokončení podchodů pod kusými kolejemi (J) v původním tělese, dokončení autobusového nádraží Nové sady (A).
V autobusovém nádraží se dokončí pokladny vedle schodů vozících nahoru na jednotlivá nástupiště a již může přijímat cestující.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 3B: Rychlý výjezd směr Tišnov – Havlíčkův Brod zkratkou "Ponava” přímo do nádraží Královo pole zrychluje jízdu o 10 minut,
               volitelný, rozšiřuje severní zhlaví a odlehčuje trati do Židenic-Maloměřic, která se nemusí rozšiřovat ani při dvojnásobném provozu.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 4a: dokončení podchodů v původním tělese. 

Volitelný nosič severního zhlaví: pokud bude mimořádná potřeba ještě delších nástupišť před hlavní budovou (krom 430 metrových před M. A.), 
je možno zastropit část křižovatky Dornych-Křenová, jinak zůstává současný viadukt nad Nádražní-Křenovou, zadarmo. 
Při požadavku větších poloměrů severního zhlaví je možné ho položit na podobnou desku vedle stávajícího mostu, který se ponechá pro zkratku 
"Ponava" (nebo ta se též odvine z nového mostu, to by ale byly peníze navíc, 0.4 mld, a není to nutné).

1 Sjezd do tunelu Ponava zakrytovaný, na něm zelená střecha 
nebo kanceláře a byty ve vyšších podlažích obchodně / 
užitkového domu otevřeného do Benešovy, aby se vyšetřilo 
místo pro parčík Grand.

Ukázka zachování objektů pod kuratelou Pam. úřadu (fádních 
budek u viaduktu). 
Současný viadukt nad Nádražní-Křenovou zůstává, dílčí prvek 
možný u všech uspořádání, i když je u nich třeba zakresleno 
zhlaví procházející dál a příměji, po novém mostě přes Dornych 
souběžném se starým (jen volitelné, není nutné).
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

Krok 4b: rozšíření o páté nástupiště (dlouhé a průjezdné), nové zastřešení nástupišť, oprava podchodů pod východní částí kolejiště     
               (z památné budovy), pokladny na jižním vstupu, parkoviště PaJ Uhelná pro autobusy i železnici

Průsvitné zastřešení kolejiště v celé šířce a délce brání větru, prosvětluje prostor. Stačí lehký PMMA (plexisklo). 
                                  Snadno se sejme při případné výstavbě obchodní a kancelářské budovy. 
                                                                                    Příchod z parkoviště Grand úrovňově po mostě, nad silnicí, odděleně a klidně.

Upřesněné kolejové schéma je na straně 6 (mírně odlišné kvůli 
neochotě Onderky uvolnit prostor brněnskému nádraží).
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

5. nové pokladní prostory a čekárny, podchody pod střední částí kolejiště, pokladny na jižním vstupu, zkracují lidem cestu. 
    Úplný přesun autobusů ze Zvonařky a Grandu na nádraží Nové sady - Uhelná (pod železniční nádraží). 

Bytová výstavba,
kanceláře 
a zeleň

Prázdná část budovy Pošty, která je hezká a zajímavá 
(dívám se že opět můj oblíbený Fuchs) a je dobré ji zachovat, 
její západní přepážky, až dojde k útlumu poštovních služeb, 
se dají využít jako pokladny na vstupu do nádraží pod Baštami, 
zadarmo a ještě se zajistí údržba hodnotné budovy.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

6. podchod Masarykova-Úzká a užitkové prostory pod stávajícím kolejištěm (výnosné), odstavné koleje a dílny, nakládací koleje autovlaků:
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

7. krytá stanoviště autobusů městské dopravy Úzká, obchodní a parkovací dům Úzká (pokud bude v budoucnu přínosem pro obch. dům Tesco II 
     a nebude počítáno s rozsáhlým parkovištěm nad nádražím), zázemí MHD

G

1
Ke kapacitním potížím v okolí velkých měst – trochu ulehčí ETCS 
(elektronické podrobné řízení vozidel na žel. dráze), ale nemusí 
dostačovat. V okolí velkých uzlů (Praha-Kolín, -Kralupy) je stavba další 
koleje rozumná, usnadní soužití rychlé a pomalé dopravy, spolehlivě 
zajistí rychlost průjezdu běžných rychlíků 160 km/h. Takže otupí nátlak 
megalomanií s 200 km/h, předražených „Rychlých spojení” (mediální 
kamufláž VRT jenže s nižší rychlostí). 

U Brna ke zvýšení propustnosti pomůže doplnění spojek v Rajhradu 
mezi současnými dvěmi kolejemi. Představuje to posunout jednu kolej 
a nástupiště, jelikož předtím někdo nedomyslel zrušení staničních kolejí, 
zato penězovody ano.

Nový úsek z Komárova do Ponětovic (směr Přerov - Ostrava, Veselí) by 
zkrátil jízdní časy vykrácením smyčky Slatina i při stávající rychlosti 
vlaků, zajistil vysokou propustnost z města na východ a sever. 
Ale i to obnáší 6 miliard, to je hodně peněz. 
Podobně by zkrátila jízdní časy a zvýšila propustnost v Brně originální 
rychlospojka Ponava (ve směru Tišnov - Havlíčkův Brod) dnešními vlaky 
po běžném kolejovém svršku, rychleji do práce. :-)
Ve směru Havlíčkův Brod na trati 250 se dá ušetřit dalších 8 min. 
jízdního času druhou stavbou za poměrně malých nákladů vůči užitku, 
dohromady 16 minut ušetřeného života každý den, nápad nechám na 
dobu kdy mne přestanou cenzurovat.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

8. možné pokračování: rozšíření nádraží o šesté průjezdné nástupiště (může být 10 průjezdných kolejí)   

                                                                                                                               VRT úrovňově s ostatní železnicí (bez tunelu)

VRT vnucovali propagandou "300 km/h!” jenže po čase zjistili, že to nezvládají. 
Tak tiše snížili na 200 km/h, a když se lidé smáli "vysokorychlostnosti”, 
přejmenovali je na „Rychlá spojení”. Nejpomalejší vysokorychlostní trať na světě. 
Za příšernou cenu, další předražená megalomanie, vyhození astronomického 
objemu peněz do černé díry tunelů.

Přitom spoje Praha-Ostrava jezdí přímo přes Třebovou, takže zajížďka přes Brno 
nemá důvod, nesmysl kvůli ní stavět VRT, vyhodit 800 MILIARD Kč, roční výdělek 
celé země, zdvojnásobit zadlužení. Na této trase vyžadovat bezúvraťový průjezd 
Brnem je bezmyšlenkovité kvůli omylu trasy samotné. 
Vazeb dál do Polska je málo, není reálná poptávka.

Jinou otázkou je průjezd Brnem na trase Berlín-Praha-Brno-Vídeň, 
kde je teoretická představa poptávky, i když Němec může jet přes Salzburg 
německými dráhami. Teoreticky se průjezd Praha-Brno-Vídeň nedá vyloučit, je na 
místě věc vyjasnit předem, protože napoví o potřebách řešení brněnského 
Hlavního nádraží:

A) průjezd Brnem od jihu s úvratí, bere jako samozřejmý odsunutá varianta i 
     protažené nádraží ve středu města

B) průjezd bezúvraťový by musel přivést VRT buď: 

   a) ze severu od Č. Třebové povrchově přes Maloměřice, komplikované a pomalé 

   b) od východu gigantickým tunelem "Pod Petrovem" pod půlkou aglomerace, 
     s náklady silně zatěžujícími projekt, cenově přestal být alternativou k ODSunu

   c) rychlou zkratkou Ponava z Králova pole přímo na nádraží ve středu města.

d) mám jedno nové řešení, které nechávám v zásuvce. Mohu prozradit že je rychlé 
   bezúvraťové a přesto levné, zjednodušuje dopravní poměry průjezdu VRT.
 Dá se stavět dodatečně. Napovím šifrou "V-H", uvidíme komu to dojde prvnímu :-)
 Zde představená provedení protaženého nádraží Brno-střed vyhovují tomu řešení.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

9. teoretická legrácka, vzdálená budoucnost, volitelné: rozšíření o další 2 průjezdné koleje, mimořádně dlouhé s rovným výjezdem na jih. 

                                                                                                                                

Pokračování teorie VRT: vzdálenost Praha-Brno je malá, nejsme Čína (zatím), ani 
Francie. Připomínám, že USA nestaví VRT (ačkoli byly bohatá země) a vědí proč. 
Tam o investicích přemýšlí racionálně dle výnosů, tam staví soukromník který ví že 
VRT je ztrátová. Žel v ČR jsou běžné ztráty peněz státními úředníky napojenými 
na betonáře. ČR je rarita s nejhustší železniční sítí na světě a tu chtějí zahušťovat, 
stavět tři železniční tratě paralelně. Železnice bojuje s vysokými náklady a polyká 
mnoho miliard které připlácíme k jízdnému přes daně... Pokud do něčeho 
investovat tak chytře, i do železnice, do návratných věcí, které nebudou zatěžovat 
pracovité lidi na věky věků. 
Stejně nebudou peníze (zvlášť pokud bychom vtáhli primitivy z celé zeměkoule), 
ale ve fiktivní představě že by se VRT někdy začala stavět, může počet kolejí přes 
jižní zhlaví zůstat dle dříve uvedených nákresů, pokud se využije varianta "V-H". 
Pokud bude Přerov a Veselí vyjíždět jižním zhlavím a úředníci zakážou variantu 
"V-H" a vymyslí si počet chimérických vlaků nad propustnost 8 kolejí vedle sebe, 
je možné přidat dvojici kolejí na jižním zhlaví, prostor tam je. 
Další možností je VRT přes severní zhlaví: spojku Ponava - Královo pole - Tišnov 
nebo Maloměřice - Česká Třebová. 

Připomínám znovu, že vzdálenost Praha-Brno je příliš malá na VRT, je nesmysl 
stavět VRT v naší situaci, vyhodit 800 MILIARD Kč, roční výdělek celé země, 
zdvojnásobit dluh soc-dávkového státu, který bude upadat sám o sobě. 
Pak není divu, že není na nemocnice a školství.

Ke splnění požadavků VRT mám podvariaty s úvratí i bez úvrati, s dříve uvedeným 
počtem kolejí v jižním zhlaví i s rozšířeným, přitom spolehlivě nejlevnější řešení. 

Nejvýhodnější bude, když Němec pojede z Berlína do Vídně přes Salzburg. 
Nepožadovat předražené chiméry, držet se rozumných řešení.
Dát do pořádku naše stávají koleje – to je způsob jak vyjít s penězi a přitom zajistit 
lepší železniční dopravu. 
Základem je PROtažené nádraží ve středu města, úsporné a bezpečné.

(r. 2020:) Vytáhli další slib, aby nalákali osoby mdlého rozumu: VRT bude pomalu 
zastavovat za každým bukem, s množstvím slepých uliček.
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Nové řešení nádraží ve středu města, skvěle propojené s MHD, téměř zadarmo.

10. Rozsáhlé parkoviště pro auta v jednom nebo více podlažích: přibudou místa uprostřed města, ušetří se pozemky, jednoduchá dostupnost 
z okruhu (vjezd z Křídlovické, nebo Nových sadů, Úzké, Dornychu). Může ležet nad středovou nebo východní částí, nad nástupišti, takže příchod 
od vlaku během několika vteřin. Může být stavěno i dříve a nahradit část zastřešení. Auta přímo u vlaků, k odvozu babiček.

Volitelné: Rozsáhlá komerční budova s obchody, restauracemi, kancelářemi, hotelem, byty, zelenou střechou, na půdorysu nádraží. Mimo 
rozpočet nádraží. Nákupní ulice Vaňkovka – Tesco II pokračuje přechodem do této budovy, nákupní galerií (p) uvnitř která vystupuje na 
ul. Nádražní, naproti ul. Masarykově.

p: průchod obchodně-administrativní budovou nad kolejištěm, 
    od Vaňkovky-Teska na Nádražní před ul. Masarykovu.
    Budova např. stupňovitá, na té ať si smlsnou architekti.

Budou-li nástupiště autobusů nad nádražím před Baštami 
(dokonalé pro cestující), budou mezi zde naznačenou polohou 
autoparkoviště a západní části obchodní budovy.

Připomínám že tyto nákresy zobrazují delší variantu, protažení 
kolejiště nad Dornych, ale dostatečné je ponechat severní konec 
na současných mostech Křenová a Koliště (úspora, jednodušší). 

Aby se brněnské nádraží vešlo do malého prostoru vnuceného 
blokádou ODS-Onderky, bylo upraveno toto původní širší pojetí, 
novější kolejová schémata jsou na str. 5 a 6 i s popisem jak si 
poradíme.


