
Fáze Etapa

Krok Fáze

VYSVĚTLIVKY: Podkrok 1 2 1 2 3 1 1 1-2 3 4-6 4 7 2 2 4 Krok VYSVĚTLIVKY:

pevně stanovená doba výstavby pevně stanovená doba výstavby

minimální doba potřebná pro výstavbu (v optimální nebo nejpozdější časové poloze) Rok Rok minimální doba potřebná pro výstavbu (v optimální nebo nejpozdější časové poloze)

doba, po kterou lze krok realizovat (nad rámec doby minimální) Měsíc 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Měsíc doba, po kterou lze krok realizovat (nad rámec doby minimální)

Etapa Fáze Krok Stavební objekty Upřesnění Etapa Fáze Krok Stavební objekty Upřesnění

Části ON, které jsou v souladu s nyní platným územním plánem Části ON, které jsou v souladu s nyní platným územním plánem

4 1 Nové kolejové spojky odb. Brno-Vídeňská o víkendech 4 1 Nové kolejové spojky odb. Brno-Vídeňská o víkendech

2-4 kolej 602 2-4 kolej 602

5 kolej 600 5 kolej 600

2-4 kolej 602 2-4 kolej 602

5 kolej 600 5 kolej 600

2-5 VRT Vranovice jižně od křížení se střelickou tratí 2-5 VRT Vranovice jižně od křížení se střelickou tratí

Rozšíření mostu Sokolova a krajní kolej VRT Vranovice okolo něho 5 Rozšíření mostu Sokolova a krajní kolej VRT Vranovice okolo něho

Připojení vlečky Ferona a koleje do motorárny DKV, rekonstrukce koleje 95c 5 Připojení vlečky Ferona a koleje do motorárny DKV, rekonstrukce koleje 95c

3 Vybrané výhybky pro připojení ON 3 Vybrané výhybky pro připojení ON

1 kolej 2 (92) 1 kolej 2 (92)

kolej 1 a 3 (91 a 93) kolej 1 a 3 (91 a 93)

Rekonstrukce (přeložka) spojovací koleje odb. Vídeňská – Horní Heršpice kolej 601a Rekonstrukce (přeložka) spojovací koleje odb. Vídeňská – Horní Heršpice kolej 601a

kolej 601a - 2 kolej 601a - 2

4 2 kolej 600a - 1 4 2 kolej 600a - 1

1 Vložení provizorních spojek Vláry a Přerovky „odb. Komárov“  - kolej Vláry o víkendu 1 Vložení provizorních spojek Vláry a Přerovky „odb. Komárov“  - kolej Vláry o víkendu

2 Vložení provizorních spojek Vláry a Přerovky „odb. Komárov“  - kolej Přerovky o víkendu 2 Vložení provizorních spojek Vláry a Přerovky „odb. Komárov“  - kolej Přerovky o víkendu

1 Vložení provizorních spojek „odb. Špitálka“ uprostřed úseku hl. n. – Židenice - kolej 2 o víkendu 1 Vložení provizorních spojek „odb. Špitálka“ uprostřed úseku hl. n. – Židenice - kolej 2 o víkendu

2 Vložení provizorních spojek „odb. Špitálka“ uprostřed úseku hl. n. – Židenice - kolej 1 o víkendu 2 Vložení provizorních spojek „odb. Špitálka“ uprostřed úseku hl. n. – Židenice - kolej 1 o víkendu

3
Židenice: Vložení provizorní kolejové spojky z koleje 1 od hl. n. do koleje 2 do Blanska za severním 
koncem nynějších nástupišť

3
Židenice: Vložení provizorní kolejové spojky z koleje 1 od hl. n. do koleje 2 do Blanska za severním 
koncem nynějších nástupišť

3
Židenice: Přeložka nákladního průtahu na nový most přes Bubeníčkovu s provizorním napojením krajní 
koleje 6 na stávající stav

3
Přeložka nákladního průtahu na nový most přes Bubeníčkovu s provizorním napojením krajní koleje 6 na 
stávající stav

Židenice: Kolej 52a včetně střední části mostu Bubeníčkova a koleje 2 a 52 včetně mezilehlého 
nástupiště

Židenice: Kolej 52a včetně střední části mostu Bubeníčkova a koleje 2 a 52 včetně mezilehlého 
nástupiště

Židenice: Postupné dokončení nákladního průtahu v celém úseku Židenice: Postupné dokončení nákladního průtahu v celém úseku

Židenice: Kolej 2 v úseku odb. Špitálka – Židenice Židenice: Kolej 2 v úseku odb. Špitálka – Židenice

Židenice: Kolej 1 v úseku odb. Špitálka – Židenice Židenice: Kolej 1 v úseku odb. Špitálka – Židenice

Židenice: Kolej 1 a 2 na mostě Bubeníčkova Židenice: Kolej 1 a 2 na mostě Bubeníčkova

Židenice: Koleje 1 a 51 včetně mezilehlého nástupiště Židenice: Koleje 1 a 51 včetně mezilehlého nástupiště

Odstavné nádraží - část na plochách, kde je nutné změnit územní plán Odstavné nádraží - část na plochách, kde je nutné změnit územní plán

Nový most přes Svratku v jižním zhlaví hl. n. Nový most přes Svratku v jižním zhlaví hl. n.

4-5.1 Kolejiště a nástupiště na ploše opuštěných kusých kolejí mezi kolejemi 9k a budovou Malé Ameriky 4-5.1 Kolejiště a nástupiště na ploše opuštěných kusých kolejí mezi kolejemi 9k a budovou Malé Ameriky

Nová nástupiště a koleje 7–11 na ploše ulice Uhelné, mimo prostor Úzké Nová nástupiště a koleje 7–11 na ploše ulice Uhelné, mimo prostor Úzké

Příprava rozšíření mostu Koliště (podpěry vedle nynějšího mostu) Příprava rozšíření mostu Koliště (podpěry vedle nynějšího mostu)

1-5.1 Konstrukce podzemní skupiny v prostoru Malé Ameriky, které stavebně souvisejí s povrchovou skupinou 1-5.1 Konstrukce podzemní skupiny v prostoru Malé Ameriky, které stavebně souvisejí s povrchovou skupinou

1 Kolej 1 od odb. Špitálka po most Koliště, s provizorním napojením do nynějšího zhlaví 1 Kolej 1 od odb. Špitálka po most Koliště, s provizorním napojením do nynějšího zhlaví

1-6 Provizorní úprava jižního zhlaví – průjezdných kolejí u konců nástupišť 1-6 Provizorní úprava jižního zhlaví – průjezdných kolejí u konců nástupišť 

3,4
Provizorní přepojení koleje 3 v severním zhlaví do koleje 2 (místo do koleje 4; provizorní oblouk a 
výhybka)

3
Provizorní přepojení koleje 3 v severním zhlaví do koleje 2 (místo do koleje 4; provizorní oblouk a 
výhybka)

7 Provizorní připojení nově vybudovaných kolejí 7–10 do kolejí 1a, 2a a 4a (oblouky a výhybky) 7 Provizorní připojení nově vybudovaných kolejí 7–10 do kolejí 1a, 2a a 4a (oblouky a výhybky)

3-4
Rekonstrukce koleje 2 od provizorní odb. Špitálka přes most Koliště a část severního zhlaví s 
definitivním napojením kolejí 7 a 8 a provizorním napojením koleje 6

3-4
Rekonstrukce koleje 2 od provizorní odb. Špitálka přes most Koliště a část severního zhlaví s 
definitivním napojením kolejí 7 a 8 a provizorním napojením koleje 6

1
nástupiště I, kolej 1, část 
koleje 2

1-5
Postupná přestavba průjezdných kolejí od koleje 1 ke koleji 6, včetně definitivního provedení koleje 1 na 
mostě Koliště a odstavného kolejiště u Grandu (ON-S)

ve čtyřech podkrocích

2
nástupiště II, část koleje 2, 
koleje 3-4 most Úzká

3 kolej 3, část koleje 4

4-5
nást. III, část koleje 4, koleje 
5-6, část nást. IV

Odstranění zbývajících provizorií a dostavba kolejí 7-11 Odstranění zbývajících provizorií a dostavba kolejí 7-11

Dokončení zbývající části jižního zhlaví, včetně kusých odstavných kolejí 12+13 a připojení nového 
mostu přes Svratku

Dokončení zbývající části jižního zhlaví, včetně kusých odstavných kolejí 12+13 a připojení nového 
mostu přes Svratku

Provizorní spojka z prostřední koleje na novém mostě přes Svratku do krajní koleje ON-B Provizorní spojka z prostřední koleje na novém mostě přes Svratku do krajní koleje ON-B 

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

milánské stěny milánské stěny

2-8 strop, povrchové objekty 2-8 strop, povrchové objekty

3 1-5 odtěžení, hrubá stavba 3 1-5 odtěžení, hrubá stavba

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

2 1-5 pilotová stěna 2 1-5 pilotová stěna

1-2.1 milánské stěny 1-2.1 milánské stěny

5 strop, povrchové objekty 5 strop, povrchové objekty

odtěžení, hrubá stavba odtěžení, hrubá stavba

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

pilotová stěna pilotová stěna

2 1-4 odtěžení, pažení, betonáž 2 1-4 odtěžení, pažení, betonáž

3 5 strop, povrchové objekty 3 5 strop, povrchové objekty

odtěžení, hrubá stavba odtěžení, hrubá stavba

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

pilotová stěna, přeložky pilotová stěna, přeložky

2 5 odtěžení, pažení, betonáž 2 5 odtěžení, pažení, betonáž

3 5 strop, povrchové objekty 3 5 strop, povrchové objekty

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

pilotová stěna, přeložky pilotová stěna, přeložky

2 5 5-6 odtěžení, pažení, betonáž 2 5 5-6 odtěžení, pažení, betonáž

3 5 strop, povrchové objekty 3 5 strop, povrchové objekty

odtěžení, hrubá stavba

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

2 5 6 izolované pilotové stěny 2 5 6 izolované pilotové stěny

1 1 odtěžení, pažení, betonáž 1 1 odtěžení, pažení, betonáž

5 strop, povrchové objekty 5 strop, povrchové objekty

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

1 2 izolované pilotové stěny 1 2 izolované pilotové stěny

2 odtěžení, pažení, betonáž 2 odtěžení, pažení, betonáž

5 strop, povrchové objekty 5 strop, povrchové objekty

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

2-3 odtěžení, pažení, betonáž 2-3 odtěžení, pažení, betonáž

5 strop, povrchové objekty 5 strop, povrchové objekty

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

4-5
Koleje podzemní i povrchové skupiny směr Chrlice, přeložená Přerovka, VRT Ostrava a odstavné 
nádraží v rozštěpu tratí mezi ON-B a ON-F

po vybudování tunelů 4-5
Koleje podzemní i povrchové skupiny směr Chrlice, přeložená Přerovka, VRT Ostrava a odstavné 
nádraží

po vybudování tunelů

VRT Ostrava východně od nákladního průtahu VRT Ostrava východně od nákladního průtahu

Přeložka Vláry východně od řeky Svitavy (souběh s VRT Ostrava) Přeložka Vláry východně od řeky Svitavy (souběh s VRT Ostrava)

1 Dokončení ON kromě prostoru stávající koleje do ON-B Dokončení ON kromě prostoru stávající koleje do ON-B

přeložky a provizoria přeložky a provizoria

2 5 7-8 odtěžení, pažení, betonáž 2 5 7-8 odtěžení, pažení, betonáž

1,5 strop, povrchové objekty 1,5 strop, povrchové objekty

vystrojení podzemí vystrojení podzemí

1 1 Břeclavské koleje 91 a 92 od rozštěpu po Horní Heršpice, včetně odbočky do ON 1 1 Břeclavské koleje 91 a 92 od rozštěpu po Horní Heršpice, včetně odbočky do ON

3 Koleje 903-905 (z povrchové skupiny) hl. n. (VRT Vranovice od Svratky po H. Heršpice) Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B 3 Koleje 903-905 (z povrchové skupiny) hl. n. (VRT Vranovice od Svratky po H. Heršpice) Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B

2 Provizorní dvojitá kolejová spojka na nákladním průtahu mezi ulicemi Plotní a Dornych o víkendech
Jednokolejný nákladní provoz v úseku dolní nádraží – 
Židenice

2 Provizorní dvojitá kolejová spojka na nákladním průtahu mezi ulicemi Plotní a Dornych o víkendech
Jednokolejný nákladní provoz v úseku dolní nádraží – 
Židenice

3 Polovina mostu Plotní nákladního průtahu a provizorní zapojení nové koleje do dol. n. Jednokolejný provoz v severním zhlaví dolního nádraží 3 Polovina mostu Plotní nákladního průtahu a provizorní zapojení nové koleje do dol. n. Jednokolejný nákladní provoz přes dolní nádraží

Dokončení ON v prostoru stávající koleje do ON-B Dokončení ON v prostoru stávající koleje do ON-B

Přeložka koleje 606 nákladního průtahu od jihu po nové jižní napojení vlečky Kovošrot Přeložka koleje 606 nákladního průtahu od jihu po nové jižní napojení vlečky Kovošrot

Provizorní přeložka severního napojení vlečky Kovošrot na nákladní průtah pod Přerovkou Provizorní přeložka severního napojení vlečky Kovošrot na nákladní průtah pod Přerovkou

Provizorní elektrizace průjezdu nákladních vlaků přes vlečku Kovošrot Provizorní elektrizace průjezdu nákladních vlaků přes vlečku Kovošrot

Nákladní průtah od Přerovky po Dornych, včetně druhé poloviny mostu Plotní Nákladní průtah od Přerovky po Dornych, včetně druhé poloviny mostu Plotní

Nákladní průtah od jihu po Přerovku (včetně mostu přes koleje 101, 102 a 403, kromě již přeložené části 
koleje 606

Nákladní průtah od jihu po Přerovku (včetně mostu přes koleje 101, 102 a 403, kromě již přeložené části 
koleje 606

Přeložka střelické tratě okolo ONJ, včetně propojení s nákladním průtahem Přeložka střelické tratě okolo ONJ, včetně propojení s nákladním průtahem

3 Most nákladního průtahu přes stávající Přerovku 3 Most nákladního průtahu přes stávající Přerovku 

Přerušení starého nákladního průtahu pod Přerovkou, propojení kolejí 101, 102 a 403 Přerušení starého nákladního průtahu pod Přerovkou, propojení kolejí 101, 102 a 403

Dokončení nákladního průtahu u ulice Plotní, zrušení dolního nádraží Dokončení nákladního průtahu u ulice Plotní, zrušení dolního nádraží

2-4 Napojení vybudované přeložky střelické tratě na rekonstruované koleje na mostě přes Svratku 2-4 Napojení vybudované přeložky střelické tratě na rekonstruované koleje na mostě přes Svratku

5,6 Nová Přerovka od křížení s ON-B po Svitavu, včetně napojení směr Chrlice 5,6 Nová Přerovka od křížení s ON-B po Svitavu, včetně definitivního napojení směr Chrlice

Etapa Fáze Krok Stavební objekty Upřesnění Etapa Fáze Krok Stavební objekty Upřesnění

5

2

5

Postupná přestavba průjezdných kolejí od koleje 1 ke koleji 6, včetně definitivního provedení koleje 1 na 
mostě Koliště a odstavného kolejiště u Grandu (ON-S) ve čtyřech podkrocích

postupně o 7 víkendech

Zastávka Brno-Vídeňská

5

tramvaj Husova

o víkendech tramvaje Husova, Hybešova, Nové sady

Jednokolejný provoz v rozsahu prázdninového GVD (takt 30‘ na linkách S2, S3) v úseku 
odb. Špitálka – Židenice.

VI. nástupiště zrušeno, náhradou se využívá kolej 701

Jednokolejný provoz hl. n. – odb. Špitálka

o víkendech tramvaje Husova, Hybešova, Nové sady

Provoz vlaků směr Č. Třebová vždy v jednom směru přes žst. Brno-Maloměřice

Jednokolejný provoz hl. n. – Brno-Židenice 

Mimoúrovňové křížení kolejí povrchové a podzemní skupiny a komunikací v rozštěpu mezi břeclavskou a 
přerovskou tratí

Hloubený tunel pod ulicí Poříčí - část pod nynějším jízdním pásem od Ronda, kterým se jede přímo do 
Opuštěné, a pod vlečkou BVV 

Hloubený tunel pod Svratkou - severní polovina

Hloubený tunel od Svratky po ON-A včetně

Hloubený tunel pod Svratkou - jižní polovina

Rok 5

Rekonstrukce žst. Horní Heršpice od křížení střelické tratě, včetně napojení VRT Vranovice, po nynější 
křižovatkové výhybky v km 140,9 (mimo)

Zdvoukolejnění střelické tratě od odb. Vídeňská před budoucí napojení na nákladní průtah

Rok 1

2

Podjezd VRT Vranovice pod střelickou tratí

Rok 3 Rok 4

73

Úsek hl. n. – Komárov vyloučen, tj. vlaky směr Blažovice 
odkloněny přes Brno-Židenice a v úseku hl. n. – Chrlice 
zavedena NAD.

Jednokolejný nákladní provoz v úseku dálnice D1 – 
Dornych, v žst. Brno dolní nádraží lze křižovat. Vlaky 
Střelice – hl. n. po povrchových kolejích VRT Vranovice a 
po spojce do odb. Brno-Vídeňská.

Vlečka Ferona a kolej do motorárny DKV během připojování (na konci kroku) krátce 
vyloučeny

Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B; některé nákladní vlaky od dol. n. do Modřic 
proto mohou být vedeny protisměrně a přes žst. Brno-jih.  
Provoz hl. n. – Modřice přes žst. Brno-Horní Heršpice je zachován jednokolejně, v případě 
potřeby mohou být některé vlaky odkloněny rovněž přes nákladní průtah a ON-B. 

V úseku hl. n. – Komárov v 
provozu pouze Vlárská kolej. 
Některé vlaky směr Blažovice 
odkloněny přes Brno-Židenice. 
Nesmí dojít k žádné výluce 
úseku hl. n. – Židenice (včetně)

Vlaky z hl. n. do Horních Heršpic jednosměrně přes 
zbývající kolej opuštěného ON-A. V opačném směru 
vlaky z Modřic a Střelic jednosměrně přes ON-B. 
Nákladní vlaky v úseku dálnice D1 – dolní nádraží jedou 
jednokolejně po koleji 606 a směrem do Modřic navíc 
přes žst. Brno-jih. 

o víkendech tramvaje Hybešova, Nové sady

IV. nástupiště uzavřeno a kolej 6 vyloučena

Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B

Výstavba po výběru varianty přestavby ŽUB, před schválením změny územního plánu

Jednokolejný provoz v úseku odb. Státní silnice – Střelice, zaveden výlukový GVD

Rok 2

Výluky

o víkendech tramvaje Hybešova, Nové sady

Hloubený tunel pod ulicí Poříčí - část pod nynějším jízdním pásem od Ronda, kterým se odbočuje do 
Uhelné

6

1

1

2

Podzemní skupina hl. n. - severní polovina ulice Nádražní

Podzemní skupina hl. n. - jižní polovina ulice Nádražní a prodloužená Husova, ulice Hybešova, prostor 
budovy Malá Amerika a prostor od ní po dvojitý klednutý podjezd z ulice Uhelné do uhelného nádraží 
(včetně)

Podzemní skupina hl. n. - prostor od budovy Malá Amerika po dvojitý klednutý podjezd z ulice Uhelné do 
uhelného nádraží (včetně)

Podzemní skupina hl. n. - prostor uhelného nádraží a severní část křížení s ulicemi Křídlovická a Poříčí

4

5

2

6

1

1 2 3 4 1

7

2

2

5

8

5

3

2 3 4

1 31

1

1

Provoz vlaků směr Č. Třebová vždy v jednom směru přes žst. Brno-Maloměřice

Jednokolejný provoz nákladního průtahu v úseku Dornych – Židenice

Na konci kroku během připojování koleje 602 do koleje 600 krátká výluka koleje 600

Výluky

Jednokolejný provoz v úseku odb. Státní silnice – Střelice, zaveden výlukový GVD

Podjezd VRT Vranovice pod střelickou tratí a VRT Vranovice dále na jih

Jednokolejný provoz v rozsahu prázdninového GVD (takt 30‘ na linkách S2, S3) v úseku 
odb. Špitálka – Židenice.

3

Rok 8Rok 6 Rok 7

Zastávka Brno-Vídeňská

vlaky směr Blažovice obousměrně odkloněny přes Brno-Židenice, popř. některé směr 
Vyškov mohou být odkloněny po přerovce

zavedena NAD v úseku hl. n. - Chrlice

Jednokolejný provoz hl. n. – Brno-Židenice 

Zdvoukolejnění střelické tratě od odb. Vídeňská před budoucí napojení na nákladní průtah

1-5

Vlečka Ferona a kolej do motorárny DKV během připojování (na konci kroku) krátce 
vyloučeny

Rekonstrukce žst. Horní Heršpice od křížení střelické tratě, včetně napojení VRT Vranovice, po nynější 
křižovatkové výhybky v km 140,9 (mimo) Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B; některé nákladní vlaky od dol. n. do Modřic 

proto mohou být vedeny protisměrně a přes žst. Brno-jih.  
Provoz hl. n. – Modřice přes žst. Brno-Horní Heršpice je zachován jednokolejně, v případě 
potřeby mohou být některé vlaky odkloněny rovněž přes nákladní průtah a ON-B. 

vlaky směr Blažovice obousměrně odkloněny přes Brno-Židenice, popř. některé směr 
Vyškov mohou být odkloněny po přerovce

6-7

Výluky
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6
2

1

2

4

zavedena NAD v úseku hl. n. - Chrlice

2

2

Jednokolejný provoz nákladního průtahu v úseku Dornych – Židenice

Na konci kroku během připojování koleje 602 do koleje 600 krátká výluka koleje 600
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4-5.2
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6 1 2

3 4

IV. nástupiště uzavřeno a kolej 6 vyloučena

VI. nástupiště zrušeno, náhradou se využívá kolej 701

Jednokolejný provoz hl. n. – odb. Špitálka

postupně o 7 víkendech

5

6-7

Podzemní skupina hl. n. - severní polovina ulice Nádražní

o víkendech tramvaje Husova, Hybešova, Nové sady

tramvaj Husova

o víkendech tramvaje Husova, Hybešova, Nové sady

Podzemní skupina hl. n. - jižní polovina ulice Nádražní a prodloužená Husova, ulice Hybešova, prostor 
budovy Malá Amerika a prostor od ní po dvojitý klednutý podjezd z ulice Uhelné do uhelného nádraží 
(včetně)

o víkendech tramvaje Hybešova, Nové sady

3
o víkendech tramvaje Hybešova, Nové sady

2

1-2

Podzemní skupina hl. n. - prostor od budovy Malá Amerika po dvojitý klednutý podjezd z ulice Uhelné do 
uhelného nádraží (včetně)

Podzemní skupina hl. n. - prostor uhelného nádraží a severní část křížení s ulicemi Křídlovická a Poříčí

Hloubený tunel pod ulicí Poříčí - část pod nynějším jízdním pásem od Ronda, kterým se odbočuje do 
Uhelné

Hloubený tunel pod ulicí Poříčí - část pod nynějším jízdním pásem od Ronda, kterým se jede přímo do 
Opuštěné, a pod vlečkou BVV 

3

Hloubený tunel pod Svratkou - severní polovina

Hloubený tunel pod Svratkou - jižní polovina

Hloubený tunel od Svratky po ON-A včetně

4

Vlaky Střelice – hl. n. obousměrně přes ON-B

V úseku hl. n. – Komárov v 
provozu pouze Vlárská kolej. 
Některé vlaky směr Blažovice 
odkloněny přes Brno-Židenice. 
Nesmí dojít k žádné výluce 
úseku hl. n. – Židenice (včetně)

1-5

Vlaky z hl. n. do Horních Heršpic jednosměrně přes 
zbývající kolej opuštěného ON-A. V opačném směru 
vlaky z Modřic a Střelic jednosměrně přes ON-B. 
Nákladní vlaky v úseku dálnice D1 – dolní nádraží jedou 
jednokolejně po koleji 606 a směrem do Modřic navíc 
přes žst. Brno-jih. 

Mimoúrovňové křížení kolejí povrchové a podzemní skupiny a komunikací v rozštěpu mezi břeclavskou a 
přerovskou tratí

Výluky

Výstavba po změně územního plánu

5

3

2

3
Jednokolejný nákladní provoz v úseku dálnice D1 – 
Dornych, v žst. Brno dolní nádraží lze křižovat. Vlaky 
Střelice – hl. n. po povrchových kolejích VRT Vranovice a 
po spojce do odb. Brno-Vídeňská.

4-5.2

5

Úsek hl. n. – Komárov vyloučen, tj. vlaky směr Blažovice 
odkloněny přes Brno-Židenice a v úseku hl. n. – Chrlice 
zavedena NAD.
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