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Přehled zkratek
AR

analýza ri zika

AÚ

archeologický ústav

AÚ AV

Archeologický ústav Akademie v ěd

BPEJ
BSK

bonitov aná půdně ekologická jednotka
biologická spotřeba kyslíku

BTE X

benzen, toluen, ety lbenzen a xy leny

Bulv ár

komunikace spojující nov é osobní nádraží s ul. Nádražní

BVV

Brněnské v eletrhy a v ýstavy (Veletrhy Brno, a.s.)

ClU

chlorov ané uhlov odíky

CZT

centrální rozv od tepla

č.h.p.

číslo hy drologického pořadí

ČD

České dráhy

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ
ČIŽP

Český hy drometeorologický ústav
Česká inspekce živ otního prostředí

ČNR

Česká národní rada (býv alá)

ČOV

čistírna odpadních v od

ČR

Česká republika

ČRS

Český ry bářský sv az

ČS

čerpací stanice

ČSN

českoslov enská státní norma

ČSR

Česká socialistická republika (býv alá)

DPMB

Doprav ní podnik města Brna

EIA

Env ironmental Impact Assessment (proces hodnocení v liv ů na živ otní prostředí)

ER
HMÚ

Exposure Ratio (Expoziční koef icient), poměr odhadnuté expozice k příslušnému
Hy drometeorologický ústav

HPV

hladina pod zemní v ody

CHKO

chráněná krajinná o blast

CHOPAV

Chráněná oblast přiro zené akumulace v od

CHSK

chemická spotřeba kyslíku

IAD

indiv iduální automobilov á doprav a

IARC

International Agency f or Research of Cancer (Mezi národ ní agentura pro v ýzkum rakov iny )

IČ

identif ikační číslo

IDS

integrov aný doprav ní systém

IH k
IH r

průměrná půlh odinov á koncentrace znečišťující látky
průměrná roční koncentrace znečišťující látky

IUR

Inhalation Unit Risk (Jednotkov é riziko při v dechov ání škodliv iny )

J

jih

k.ú.

katastrální území

KÚ JMK

Krajský úřad Jihomorav ského kraje

LBC

lokální biocentrum

LTO

lehké topné oleje

LV

limitní hodnoty

MDS

ministerstv o dopravy a spojů

MEFA

program pro stanov ení emisí z limitních zdrojů

MI
MMB

městská inf rastruktura
Magistrát města Brna

MP

metodický poky n

MPR

Městská památkov á rezerv ace Brno

MSK- 64

intenzita zemětřesení podl e meziná rodní stupnice (Medv ěděv - Sponheuer - Kárník)
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MŽP

Ministerstv o živ otního prostředí

N

kategorie odpadu N - nebe zpečný odpad

Natura 2000

soustav a chráněných území (ev ropsky v ýznamných lokalit a ptačích oblastí)

NBK
NEL

nadregio nální biokorido r
nepolární extrahov atelné látky

NKP

národní kulturní památka

NO

nebe zpečný odpad

NOAEL

No Observ able Adv erse Eff ect Lev el (Úrov eň při níž nejsou pozor ov ány žádné nepřízniv é účinky )

NV

nařízení v lády

NVmB

národní v ýbor města Brna (býv alý)

O

kategorie odpadu O - ostatní odpad

OD

obchodní dům

OkÚ

okresní úřad

ONV

okresní národní v ýbor (býv alý)

OO
OODP

ostatní odpad
odbor odpa dů

OOV

odbor ochrany v od

OP

MPR ochranné p ásmo Městské památkov é rezerv ace Brno

OPP

odbor památkov é péče

OPVŽP

odbor posu zov ání v liv ů na živ otní prostředí

OR

Odds Ratio (Prav děpodobnostní koef icient), poměr počtu osob s určitým znakem k počtu osob bez tohoto
znaku v daném souboru

OSF

Oral Slope Factor (Směrnice přímky v ztahu dáv ka - odpov ěď při přív odu škodliv iny potrav ou)

OÚPR
OVLHZ

odbor územního plánov ání a rozv oje
odbor v odního a lesního hospodářstv í a zemědělství

OZKO

oblasti se zhoršenou kv alitou ov zduší

OŽP

odbor živ otního prostředí

OŽPZ

odbor živ otního prostředí a zemědělstv í

p.t.

pod terénem

PAU

poly cyklické aromatické uhlov odíky

PCB

poly chlorov ané bif eny ly

PHM

pohonné hmoty

PHO

pásmo hy gienické ochrany

PPO

protipov odňov á ochrana

PS
PUPFL

prov ozní soubor
pozemky určené k plnění f unkcí lesa

r.č.

rejstříkov é číslo

RBC

regionál ní biocentrum

RBK

regionál ní biokoridor

RD

rodinný dům

Rf C

Ref erence Concentration (Ref erenční koncentrace), tj. koncentrace v ov zduší, která ani při celoživ otním
v dechov ání prav děpodobně nevyv oláv á v populaci (v četně citliv ých podskupin) riziko nepřízniv ých účinků

Rf D
RS

Ref erence Dosis (ref erenční dávka) je denní dáv ka, která ani při celoživ otní expozici prav děpodobn ě
nevyv oláv á v populaci (v četně citlivých podskupin) riziko nepřízniv ých účinků
rozpty lov á studie

RsC

Risk-specif ic Concentration, přijatelná koncentrace látky s bezprahov ým účinkem

RsD

Risk-specif ic Dose, přijatelná dáv ka látky s bezprahov ým účinkem

ř.km

říční kilometr

S

sev er

SAS

Státní archeologický seznam

SDC

Správ a doprav ní cesty

SEA

strategické posuzov ání v liv ů na živ otní prostředí (Strategic Env ironmental Assessment)

SO
SPA

stav ební objekt
stupeň pov odňov é aktiv ity
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SZ

sev erozápad

TKO

tuhý komunální odpad

ÚAN

ústřední autobusov é nádraží

ÚAS
ÚKS P

Ústřední archeologický seznam
Ústřední seznam kulturních památek

ul.

ulice

ÚP

územní plán

ÚPmB

Územní plán města Brna

ÚPN

územní plán

UR

Unit Risk (jednotkov é riziko)

US EPA

United States Env ironmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu živ otního prostředí)

ÚSE S

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prv ek

VMO

v elký městský okruh

VÚV A
WHO

Výzkumný ústav výstav by a architektury (Praha)
World Health Organi zation (Sv ětov á zdrav otnická organizace)

ZPF

zemědělský půdní f ond

ŽS

žele zniční stanice

žst.

žele zniční stanice

ŽUB

žele zniční uzel Br no

CZT

centrální zásobov ání teplem

SSS MI

Studie souboru stav eb městské inf rastruktury

IPO

indiv iduální protihlukov á opatření
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Podklady
Arch.Design-Atelier DoS, s.r.o., 2004/04
Brno

Koncept změny Územníh o plánu města Brna v y plýv ající z přestav by
žele zničního u zlu Brno.

Aunan, K.

1996

Exposure-response f unctions f or health eff ects of air pollutants based on
epidemiolo gical f indings. Risk Analy sis, Vol. 16, No 5, 693 - 709.

Bártov á, I.

2004/08

Hlukov á studie. Přestav ba ŽUB. Studie souboru stav eb.

Basset, W.H. ed.

1995

Clay ´s handbook of env ironmental health. 17th edition, Ch apman & Hall,
London - Glasgo w - Weinheim - New Zork - Toky o - Melbourne - Mad ras.

Bedáň, P.

2004/05

Přestav ba železničního u zlu Brno - Stud ie soub oru stav eb. Model městské
hromadné dop ravy . Brněnské komunikace a.s.

Bedáň, P.

2004/10

Přestav ba železničního u zlu Brno - Studie so uboru stav eb. Modelov ání
dopravy rok 2015. Model i ntenzit AD při změnách komunikační sítě.
Prův odní zpráv a. Brněnské komunikace a.s.

Berglun d B., Lindv all T. (ed.)

1995

Community noise. Stockholm, 231 pp.

Bláha, K., Cikrt, M.

1996

Základy hodnocení zdrav otních rizik. Státní zdrav otní ústav , Praha.

Bosák, J.

2004/07

Průzkumné práce v oblasti přírodních v ěd, pedologický průzkum, Ecological
Consulting, Olomouc.

Bosák, J.

2004/07

Průzkumné p ráce v oblasti přírodních v ěd, dendrologický průzkum, Ecological
Consulting, Olomouc.

Bosák, J.

2004/07

Průzkumné pr áce v oblasti přírodních v ěd, biologický a přírodov ědný
průzkum, Ecological Consulting, Olomouc.

Bosák, J.

2004/09

Přestav ba Železničního uzlu Brno - studie soub oru stav eb, Oznámení dle
zákona č. 100/200 1 Sb. v rozsahu přílohy č.3, Ecological Consulting,
Olomouc

Brněnské komunikace a.s.

2004/10

Mapy doprav ní model - 2 mapy
1.Počet v ozidel v prof ilu, celkový počet vozidel/z toho nákladních (1:20 000)

Bucek, J.

2004/10

Rozpty lov á studie. Přestav ba železničního u zlu Brno.

2.Saturace v procentech (rozdělení), podíl nabídky (kapacity ) a poptávky
Businow, M.

2005/01

Dendrologický průzkum - nacenění dřev in, Ecological Consulting, Olomouc

BVK

2004/10

Studie op atření pro zajištění normov ého prov ozního tlaku v oblasti přestav by
ŽUB.

BVK

2004/10

Hy drotechnická studie kanalizační sítě v oblasti přestav by ŽUB.

Culek, M. a kol.

1996

Biogeog raf ické členění České republiky . Enigma, Praha.

Czudek,T.a kol.

1972

Geomorf ologické členění ČSR. Studia geograp hica 23., Geogr af ický ústav
ČSAV, Brno.

ČHMÚ

1998

SY MOS 97 , metodická příručka ČHMÚ Praha.

2003

SY MOS 9 7v 2003, uživ atelská příručka programu Sy mos 97 v 2003, IDEAENVI s.r.o.

2003

Znečištění ov zduší na území České republiky a chemické složení srážek,
ČHMÚ Prah a.

ČHMÚ
Demek, J. a kol.

1987

Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha.

Dokoupil, J.

2004/07

Přestav ba železničního uzlu Br no - Studie souboru stav eb. Stav ebně
technický průzkum. Arch.Design-Atelier DoS, s.r.o., Brno

Dostál, J.

1989

Nov á kv ětena ČSSR 1,2. Academia, Praha.

Drees&Sommer s.r.o. Praha

2004/05

Přestav ba železničního uzl u Brno. Komplexní studie.

ECO - Managem ent, s.r.o.

2004/05

Plán odpad ov ého hospodářství Jihomorav ského kraje.

Ecological
s r.o.

Consulting,

spol. 2004/09

Přestav ba železničního uzl u Brno - studie soubor u stav eb. Oznámení dle
zákona č. 100/2001 Sb.v rozsahu přílohy č.3.

Facek, Z. - Adamec, V.

1990

Kategori zace půd podle od olnosti proti antropogen nímu znečištění. Tabulka.

Gimun, V.

2003

Náv rh na vy budov ání protipov odňov ého opatření v pov odí řeky Sv ratky nad
Brněnskou údolní nádr ží. Pov odí Moravy, s.p., Brno.

Hanžl, P. a kol.

Geologická mapa Brno a okolí 1:50 000.ČGÚ Prah a.

Hav ránek, J. a spol.

1990

Hluk a zdrav í. Av icenum, Praha, 280 s.

Hav ránek, J., Jandák, Z.

1996

Hluk a v ibrace. In: Manuál prev ence v lékařské praxi. III. Prev ence
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nepřízniv ého působení v liv ů oby tného prostředí na zdrav í. SZÚ, Praha, s. 54 60.
Hejný, S. et Slav ík B.[eds.]

1988

Kv ětena České socialistické republiky . 1.-Ed. Academia, Praha.

Hejný, S. et Slav ík B.[eds.]

1990

Kv ětena České republiky. 2.-Ed. Academia, Praha.

Hejný, S. et Slav ík B.[eds.]

1992

Kv ětena České republiky. 3.-Ed. Academia, Praha.

Hraško, J. a kol.

1987

Morf ogenetický klasif ikační sy stém pôd ČSFR. ÚPÚ, Bratislav a.

Chytrý, M. et al.

2001

Katalog biotopů České republiky . AOPK ČR Praha.

Jansen, G.

1999

Health Concepts and Noise Eff ects. In: 7th International Congress on Noise
as a Public Health Problem. Noise Eff ects ´98 PTY LTD, Sy dney , Australia,
pp. 697 - 701.

Koren, H., Bisesi M., ed.

1996

Handbook of env ironmrntal health and saf ety. Vol. I: Priciples and practises.
Lewis Publishe rs, Boca Raton, New Zork, London, Toky o.

Kotulán, J.

1991

Zdrav í a živ otní prostředí, Praha, Av icenum.

Kubeš, J.

2004/09

Studie přemístění obslužných prov ozů ČSAD holding-ul Rosická Brno.

Lauerman, M.

2004/09

Doprav ně technologická studie autobusov ého nádraží, BKOM, UDI.

Lebo witz, M.D

1996

Epidemiolo gical studies of the rerspiratory effects of air pollution. Eur Respir
J., 9, 1029 - 1054.

Liberko,M.

1991

Metodické poky ny pro výpočet hladin hluku z doprav y. VÚVA Pra ha - prac.
Brno. I.vy dání, nov ela publikov ána v příloze Zprav odaje MŽP ČR č.3 z března
1996.

Mied ema
H.M.,
Passchier- 2003/01
Vermeer W., Vos, H.

Elements f or a position p aper on n ight-time transportation noise and sle ep
disturbance. TNO Inro report 2002-59, Delf t.

Miky ška, R. et. al.

1969

Geobotanická mapa ČSSR. I. České země. Academia, Praha.

Michlíček, E. a kol.

1986

Hy drogeologické rajóny ČSR, sv. 2, pov odí Moravy a Odry, Geotest Brno.

My nář, P.

1996

Praxe posu zov ání v liv ů liniov ých stav eb na živ otní prostředí. Publikov áno v
časopise EIA 1/1996. MŽP Praha.

My nář, P.

1997

Posuzov ání doprav ních nároků stav eb (EIA, č.3/1997).

My nář, P., Salajka, V.

1997

Hodnocení v liv u doprav ních v ibrací na živ otní prostředí (publikov áno v
Planeta 1/1997).

My nář, P.

1997

Posuzov ání doprav ních nároků stav eb. Publikov áno v časopise EIA 3/1997.
MŽP Praha.

My nář,P.

2004/08

Přestav ba železničního uzlu Br no. Oznáme ní koncepce. Zpracov áno v e
smy slu § 10c a přílohy č.7 zákona č.93/2004 Sb. Inv estprojekt NNC, s.r.o.
Brno.

My nář,P.

2004/11

Přestav ba železničního uzl u Brn o. Vy hodnocení koncepce z hl ediska v liv ů na
živ otní prostředí a v eřejné zdrav í. Zpracov áno v e smy slu § 10e a přílohy č.9
zákona č.93 /2004 Sb. Inv estprojekt NNC, s.r.o. Brno.

MŽP

1996

Metodický poky n MŽP ČR k odnímání půdy ze ZPF ze dne 1. 10. 1996 č.j.
OOLP/1067/9 6. Publikov áno v e Věstníku MŽP ČR č. 4/1996

MŽP

2000

Sdělení č.6. z dubna 2000. Oblasti se zhoršenou kv alitou ov zduší.

Neuhäuslov á, Z. et al

1998

Mapa potenciá lní přirozené v egetace České republiky . Academia Praha.

Nov otný, R.

2004/09

Železniční uzel Brno, Studie soub oru stav eb městské inf rastruktury
PODKLADY , ArchDesign.

Nový, R.

1995

Hluk a chv ění. vy dav atelství ČVUT, Praha.

Morav ské zemské muzeum

2004/07

Nabídka předání rešerše entomologické charakteristiky prostoru Brno-jih
v zhledem k výstav bě "ŽUB".

OÚPR MMB

2005/01

Souborn é stanov isko k dokončení náv rhu změny Územního plánu města Brna
vy plýv ající z přestav by železničního u zlu Brn o (ŽUB).

-

Pasák, V. a kol.

1984

Ochrana půdy před erozí. SZN, Praha.

Pospíšil, O., Prov azník, J.

2004/09

Přestav ba žele zničního u zlu Brn o - Studie soubor u stav eb. Hy drogeologický,
sanačně geo logický a in ženýrskoge ologický prů zkum na ú zemí dotčeném
objekty městské inf rastruktury . Záv ěrečná zpráv a. AQUA ENVIRO s.r.o., Brno

Prax, A. a kol.

1995

Půdo znalstv í. MZLU. Brno.

Quitt, E.

1970

Klimatické oblasti ČR. Kartograf ie, n.p., Praha.

Salome, C.M. et al.

1996

Eff ect of nitrogen dioxid e a nd othe r combustion products on asthmatic
subjects in a home-like env ironment. Eur Respir J., 9, 910 - 918.
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Sáňka, M.

2004/06

Pedologický prů zkum a posou zení mocnosti skrýv ky humusov ého horizontu a
níže uložených zúro dnění schopných zemin.

Jiří Sláma, J.

2004/08

Geodetické podklady část 1., ref erenční geodetický prostorov ý rámec ŽUB
kontrolní kresba spec.obsahu digitálních podkladů.

Jiří Sláma, J.

2004/12

Geodetické podklady SVRATKA km 44.1 - 46.1.

Slav ík, B. [ed.]

1995

Kv ětena České republiky. 4.- Ed.Academia, Praha.

Slav ík, B. [ed.];

1997

Kv ětena České republiky. 5.- Ed.Academia, Praha.

Slav ík, B. [ed.]

2000

Kv ětena České republiky. 6.- Ed.Academia, Praha.

Slav íkov á, J.

1996

Ekologie rostlin. SPN, Praha.

Smetana, C. a kol.

1998

Hluk a v ibrace, měření a hodnocení. Sdělov ací technika, Praha.

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2003/06

Koordin ační studie řešení přestav by železničního u zlu Brno a žele zničního
osobního nádra ží včetně průzkumů. Prův odní zpráv a.

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2004/01

Přestav ba železničního uzl u Brno. Studie prov editelnosti stav by.

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2004/05

Oznáme ní záměru ČD, Brno - 1.část odstav ného nádraží v e smy slu zákona
100/2001 Sb. v e znění zákona 93/2004 Sb., zpracov áno dle přílohy č.3.

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2004/11

Přestav ba železničního
inf rastruktury .

uzlu

Brno

-

studie

souboru

stav eb

městské

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2005/01

Přestav ba železničního
inf rastruktury .

uzlu

Brno

-

studie

souboru

stav eb

městské

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

2005/02

Dodatek č.1 k Studie soub oru stav eb městské inf rastruktury, SO 06-4 3-01,
Zabezpeče ní v eřejných zájmů, odpady .

Sulliv an, J.B., Krieger, G.R., ed. 1992

Hazardo us materials toxicology . Williams & Wilkins, Baltimore etc., 1242 pp.

Šarman, J.

1981

Lesnické půdozn alství s mikrobiologií. SPN. Praha.

Šebela, L., Doležel, J.

2004/06

Zpráv a o prov edení archeologické studie pro inv estiční akci Přestav ba ŽUB,
Archeologický ústav akademie v ěd ČR, Brno

Šetřil, J.

2004/07

Přestav ba ŽUB - Studie so uboru stav eb. Korozní pr ůzkum. SUDOP PRAHA,
pracov iště Hradec Králov é.

Turnb ull, R.G.H.

1992

Env ironmental and h ealth impact assessment of dev elopment projects. WHO
- CEMP, Elsev ier Applied Science, London and New Y ork, 282 pp.

US EPA

1987

The Risk Assessment Guidelines of 1986. Washington.

Vlček, V. a kol.

1984

Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon. Academia, Praha.

Vrána, P.

2004/07

Přestav ba železničního u zlu Brno - Studi e soub oru stav eb. Měření hluku
v živ otním prostředí. Měření hluku ze silniční dopr avy . Protokol o měření
hluku č.32/2004

Vrána, P.

2004/07

Přestav ba železničního u zlu Brno - Studi e soub oru stav eb. Měření hluku
v živ otním prostředí. Měření hluku ze žel ezniční doprav y. Protokol o měření
hluku č.33/2004

Walace R. B.

1993

Maxcy -Rosenau-Last, Public health and prev entiv e medicine, 14th ed.
Appleton & Lange, Stamf ord, Ct., USA, 1292 pp.

World Health Organi zation
World Health
CEMP

2000

Organi zation - 1992

World Health Organi zation

1999

Air quality guidelines f or Europe. Copenhagen, 426 pp.
Env ironmental and health impact assessment. A handbook f or practitioners.
Elsev ier Applied Science, London and New Y ork, 282 pp.
Hluk a zdrav í. České vy dání SZÚ, Praha, 28 s.

Zajíček, R.

2005

Odborný posudek "Průch odnost mostních konstrukcí pro migraci živ očichů" .

Zmirou D. et coll.

1997

Méta-an aly se et fonctions dose-réponse des eff ects respiratoires de la
pollution atmosphérique. Rev . Epidém. Et Santé Publ., 45, 293 - 304.

MŽP

2004/11

Strategie udržitel ného ro zv oje České republiky . Praha.

MDS

2004/12

Doprav ní politika České republiky pro léta 2005-2013. Náv rh dokumentu pro
v nitroresortním připomínkov ém řízení, který přijala pod bod em 5 pora da
ministra dopravy dne 17.12.2004.

Hřebíček J.

2004/05

Plán od padov ého hospod ářství Jihomoravského kraje, ECO - Ma nageme nt,
Brno
Pro potře by této dokumentace by ly použity dostupné po dklady z v eřejně
přístupných inf ormací uv eřejněných na webov ých stánkách státních institucí a
dalších subjektů
Sbírka zákonů ČR.
archiv zpracov atelů dokumentace
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0. Úvodní část
0.1. Úvod
Dokumentace o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace)
Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
je vypracována ve s myslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v rozsahu př ílohy č. 4 zákona.
Dokumentace byla vypracována řeš itelský m tý mem pod vedením Ing. Stanis lava Postbiegla
(zaměstnanec fir my INV ESTprojekt NNC, s.r.o., Br no), který jako držitel osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽ P/97 dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., vydané Ministerstvem
životního prostředí dne 22. 4. 1997, je současně držitelem autorizac e dle §24 zákona č. 100/2001
Sb., a je tedy oprávněn ke zpr acovávání dokumentac í hodnocení vlivů. Na hodnocení vlivů záměru se
podílela řada odborníků, specializovaných na jednotlivé okruhy životního prostředí a veřejného zdrav í.
Jejich jmenný seznam je uveden v úvodní části (3 list) dokumentace.
Dokumentace je členěna v souladu s os novou uvedenou v př íloze č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzov ání vliv ů na životní pr ostředí. Její rozsah je pak dán jednak obvyklou prax í a požadavky,
které vyplynuly ze zjišťovac ího ř ízení, kter é pr oběhlo na základě oznámení z áměr u dokumentem:
"J. Bosák, Přestav ba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb, oznámení dle z ákona
č.100/2001 Sb., Olomouc, zář í 2004" (podr obněji viz následujíc í kapitola 0.2.).
Cílem pr áce není posouz ení jiných variant řeš ení, než která jsou předkládána oznamovatelem, není
hodnocena platnost souvisejíc ích správních rozhodnutí, nejsou komentovány ekonomické, právní ani
politické souvis losti apod. Dokumentac e k těmto skutečnostem nepřináš í ž ádné podněty nad rámec
předmětu zadání.
Dokumentace o posuzování vliv ů byla zpracovávána na základě podkladů dostupných v době
zpracování. Zejména se jednalo o dokumenty, kter é by ly předány objednatelem ( BKOM, a.s, Brno),
dále infor mace z ískané od projekčních firem (zejména SUDOP Brno, s.r.o.) a zpracovatele z měny
územního plánu (A RCH.Des ign, s.r.o., Brno). Dalš ím zdrojem infor mac í o území byly infor mační
zdroje pracovníků státní správy a samosprávy ( město Brno, Krajský úřad JMK) a veřejně dostupné
www portály relevantních instituc í a or ganizac í a archívu autorů dokumentace. Hlavní podklady, které
byly využity př i zpracování dokumentace jsou uvedeny v př edchoz í kapitole "Podklady". Dalš í údaje
byly zís kány během vlastního průz kumu dotčených míst předpokládané výstavby.
V současné době probíhá proces projekční př ípravy záměru "Př estavba železničního uzlu Br no studie souboru staveb" pr o úz emní ř ízení (dr ážní stavby i městská infrastruktur a). Dle har monogramu
stavby se předpokládá, že tato probíhajíc í etapa bude završena v červnu 2005 dokončením
dokumentace pro úz emní ř ízení. Současně probíhá proces návrhu z měny úz emního plánu města
Brna vyplývajíc í s přestavby železničního uzlu Br no. Oba tyto procesy se ov livňují a docház í tak
k vzájemnému upřesňování. Je zřejmé, že konečné řeš ení dr ážních staveb a nezbytné městské
infrastruktury mus í odpov ídat budouc ímu schválenému úz emnímu plánu města Brna (jeho z měně).
Na druhou stranu i nové návrhy využití území v připr avované z měně územního plánu, které se týkají
drážních a navaz ujíc ích staveb, jsou korigovány jejich možnou technic kou r ealizac í.
Pr oces EIA probíhá v souběhu s touto projekční př ípravou stavby. Nejsou tedy známa detailní řešení
a některá hodnocení jsou prováděna s určitou mírou obecnosti. Na druhou stranu tento postup lépe
odpov ídá s myslu proc esu EIA, kdy výstupy z procesu (posouzení provedené v požadovaných
dokumentech, vyjádření k těmto dokumentům a projednáv ání) vnáš í do projektu nové infor mace, na
které může projektant v předstihu r eagovat.
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0.2. Členění dokumentace
Z požadavků zákona č.100/01 Sb. a ze závěrů zjišťovac ího ř ízení vyplývá, co je předmětem
dokumentace hodnocení vlivů. Dokumentace navazuje na infor mac e uvedené ve vypracovaném
oznámení záměru. Čtenář i jsou pos kytnuty základní údaje o předkládaném záměru, o jednotlivých
dotčených slož kách životního prostř edí a budou posouzeny možné vlivy záměru na tyto slož ky
a veřejné zdr aví. Podrobněji jsou zpracovány zejména ty oblasti, na které byl kladen důraz v závěrech
zjišťovac ího ř ízení.
Členění dokumentace odpovídá požadav kům př ílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzov ání v livů
na životní prostředí. Pr otože osnova neobsahuje samostatnou kapitolu, kter á by sloužila
k požadov anému vypořádání připomínek, je tato kapitola součástí úv odní části.
Vzhledem k tomu, že osnov a dokumentace dle uvedené př ílohy je poměrně rozsáhlá a na první
pohled málo přehledná, uvádíme stručný př ehled její náplně:
-

Úvodní část kromě předchoz ích infor mac í je doplněna o infor mace o stávajíc ím průběhu
posuzování a souvisejíc ích procesech, na konci kapitoly je prov edeno vypořádání př ipomínek
předaných Ministerstvem ž ivotního prostředí (část 0.5).

-

Část A dokumentace obsahuje identifikační údaje o oznamovateli ( investorov i) záměru.

-

Část B dokumentace je rozdělena na podkapitoly:

-

část B.I. obsahuje základní údaje o záměr u, tj. zejména základní pr ojektové údaje o předmětu
dokumentace,

-

část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda, suroviny,
energie a dalš í vstupy) a nároky na dopravu,

-

část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduš í, vypouštění odpadních vod a
produkce odpadů, hlukové a př ípadně dalš í emise.

-

Část C dokumentace obsahuje údaje o současném stavu jednotlivých složek ž ivotního prostředí
v dotčeném území.

-

Část D dokumentace obsahuje výsledky hodnocení vlivů záměru na veřejné zdrav í a jednotlivé
složky životního pr ostředí.

-

Část E dokumentace má sloužit ke posouzení variant záměru v př ípadě ř ešení ve v íce variantách.

-

Část F dokumentace obsahuje s hrnujíc í závěr.

-

Část G dokumentace obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru,
určené pro širš í laickou veřejnost.

-

Část H dokumentace obs ahuje př ílohy, tj. mapy, situace a dalš í materiály, pr ecizujíc í jednotlivé
popisované skutečnosti. Z de jsou též př iloženy dalš í for mální náležitosti dokumentace.

Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře dokumentac e. Zájemcům pouze o všeobecné
infor mace je určena část G. Shrnutí netechnického charakteru, kde jsou uvedeny závěry
dokumentace stručnou a př ístupnou for mou, avšak bez důkazů tam uváděných skutečností. Pro
orientaci v území dopor učujeme shlédnout mapové př ílohy dokumentac e (část H). Podrobnějš í
infor mace lz e pak nalézt v přís lušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít na
paměti for mální členění dokumentace a požadované informace si vyhledat v př ísluš ných kapitolách.
Nejširš í škálu infor mací lze vyhledat v řadě materiálů uvedených v seznamu použitých podkladů
případně v jiných materiálech. Tyto materiály si však zájemce mus í vyhledat sám, není účelem
dokumentace je suplovat nebo uvádět v plném znění.

0.3. Dosavadní průběh posuzování
Př estavba Ž UB je rozsáhlý m a komplexním záměrem obsahujíc ím stav by, či celky, kter é jsou
vyjmenovány v př íloze č.1 zákona č.100/01 Sb. (zákon o posuzov ání vlivů na ž ivotní prostředí).
Rozhodný m je pak bod 9.1. kategorie I "Novostavby železničníc h drah delš í 1 km". Z toho vyplývá, že
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záměr podléhá vždy posouzení v režimu tohoto zákona a př ís lušný m orgánem státní spr ávy v tomto
případě je Ministerstvo ž ivotního prostředí.
Oznamovatel záměr oznámil dokumentem: J. Bosák, Př estavba železničního uzlu Brno - studie
souboru staveb, oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., Olomouc, zář í 2004. Oz námení bylo
vypracováno v rozsahu př ílohy č.3 zákona řeš itelský m kolektivem pod vedením RNDr. Bc. Jar oslava
Bosáka ( osvědčení odborné způsobilosti č.j.14563/1610/OPVŽ P/97).
Dokument byl předán Ministerstvu ž ivotního prostředí.
Dne 5.11.2004 bylo oznámení zveřejněno v infor mačním systému EIA na internetových stránkách
MŽ P (http://www.env.cz/EIA) pod kódem MZ P069. Následně by lo zahájeno z jišťovac í ř ízení (dle §7
zákona). Z jišťovac í ř ízení bylo ministerstvem ukonč eno dne 7.1.2005 vydáním dokumentu pod č íslem
0779/OPV I/04/JP "Z ávěry zjišťov acího ř ízení". Tento dokument, včetně kopií př ipomínek, byl pak
oznamovateli dor učen 21.1.2005.
Na základě závěrů zjišťovac ího ř ízení v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/01 Sb. je vypracována
dokumentace hodnocení vliv ů (tento dokument). Závěry zjišťovac ího ř ízení pak určují, na co je nutné
při zpracování dokumentace klást důrazem. Jedná se o následujíc ích 13 oblastí, viz nás ledujíc í
citace:
CITA CE:
Záměr „Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie
I, přílohy č. 1 k citovanému zák onu. Pr oto b ylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení,
jehož cílem bylo upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úř ad k závěru, že dokumentaci vlivů
záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentac e“) dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu je nutné
zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
-

Vyhodnocení údajů o vlivech na veř ejné zdraví z hlediska hluku a znečištění ovzduší včetně
návr hu protihlukových opatření.

-

Návr h účinných opatření zabraňujících snižování k vality bydlení, jako např. ochrana před
vibracemi a hlukem a minimalizace prašnosti během výstavby.

-

Maximální ochr anu přír odního pr ostředí, zejména lokalit kolem Svratk y během výstavby, zajištění
regenerace těchto lokalit a tvorba dalších území s funkcí krátkodobé rekreace obyvatel. Zajištění
ochrany památných stromů.

-

Hodnocení vlivu záměru na migrační propustnost u mostních objektů pr o živočichy a migrační
propustnost vlastního toku řeky. Návrh a posouzení případných opatření k prevenci, vyloučení,
snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů na floru, faunu a ekosystémy.

-

Vypracování projektové dokumentace sadových úprav.

-

Důsledná sanace starýc h ekologických zátěží před vlastní realizací záměr u, specifikace
konkrétních míst a objemů k ontaminované zeminy, zajištění ekologického dozoru.

-

Vypracování rozptylové studie, která bude řešit stávající imisní situaci a příspěvek všech nových
zdrojů znečištění ovzduší, které jsou předmětem záměru včetně přehodnocení intenzity dopravy a
s tím související opatření na ochranu ovz duší.

-

Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro jednotlivé objekty.

-

Vypracování studie pro posouzení zájmového území z hlediska průchodnosti z výšenýc h průtoků a
dále účinnost navržených protipovodňových opatření.

-

Doplnění hodnocení vlivů na hmotný majetek.

-

Doplnění nakládání s potenciálními odpady tr ansfor mátorů s obsahem PCB.

-

Zapracování závěrů procesu posuzování vlivů koncepce „Přestavba železničního uzlu Brno“ na
životní prostředí (SEA).
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-

Dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uveden y v do šlých vyjádřeních (viz přílohy).

S ohledem na počet dotčených správníc h úřadů a dotčených územních samospr ávnýc h celků
stanovuje příslušný úřad počet dokumentací pro př edložení na 13 k usů.
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná
povolení podle zvláštníc h předpisů.
KONEC CITA CE
Pozn:
V závěru zjišťovac ího ř ízení je požadavek k zapr acování závěr ů procesu posuzování vlivů koncepce
„Př estavba železničního uzlu Brno“ na životní prostř edí (SEA). Úplné znění závěrů tohoto proc esu je
uvedeno v následujíc í kapitole 0.4.
V závěru zjišťovac ího říz ení je zdůrazněný požadavek na vypořádání př ipomínek a podmínek. Tento
požadavek je proveden v dále následujíc í kapitole 0.5.

0.4. Související veřejně projednávané procesy
0.4.1. Změna územního plánu města Br na
Konkrétní ř ešení oznamov aného a posuzovaného záměru vycház í z požadavků daných územním
plánem (jeho připravov anou změnou). Tato př ipravovaná z měna vychází ze zákona č. 50/1976 Sb.
v platném znění, který požaduje postupné projednáv ání s z apojením veřejnosti. Př íprava z měny
územního plánu postupuje následně. Zpracování Urbanistického ř ešení projektu přestavby Ž UB bylo
zadáno pěti architektonický m kancelář ím. Pět návrhů urbanistic ko-dopravních studií bylo dokončeno
15. pros ince 2002, které by ly zveřejněny. Následně byly tyto studie vyhodnoceny a využity jako
podklad pro zadání z měny Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB).
Následně bylo veřejnou vyhláškou zahájeno veřejné projednání Zadání z měny ÚPmB vyplývajíc í
z přestavby Ž UB, do 28.8.2003 mohli občané i dotčené or gány státní správy předat své podněty a
stanovis ka k zadání na Odboru úz emního plánování a r ozvoje MMB. Výsledky veřejného projednání
byly zapracovány do zadání.
27.1.2004 Z astupitelstvo města Br na schválilo Zadání z měny ÚPmB vyplývajíc í z přestavby Ž UB,
výběrové ř ízení na zpracovatele z měny ÚPmB proběhlo v únoru 2004. 19.2.2004 Rada města Brna
vybrala v souladu s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako nejvhodnějš í nabídku
firmy Arch.Des ign-Atelier DoS, s.r.o.
Z měna ÚPmB vyplývajíc í z přestavby ŽUB byla řešena ve dvou variantách. Koncept z měny
Územního plánu města Brna by l na konci května 2004 vystaven a podroben veř ejnému pr ojednání.
Občané i dotčené orgány státní s právy mohli předat své podněty a stanovis ka na Odboru úz emního
plánování a r ozvoje Magistrátu města Brna ( MMB). Tyto připomínky byly zapr acovány do Souborného
stanovis ka, které bylo 25.1.2005 zastupitelstvem města Br na schváleno a následně Magistrátem
města Brna vydáno Soubor né stanovisko k dokončení návrhu z měny územního plánu města Brna,
vyplývajíc í z přestavby Ž UB. V tomto dokumentu se požaduje dále postupov at dle var ianty A, s tím,
že do textové i gr afické části bude zapracov áno 113 pož adav ků úprav a doplnění.
Stávajíc í stav návrhu z měny ÚPmB je uveden v mapové př íloze č.3.
Vzhledem k tomu, že projednáv ání Z měny ÚPmB by lo zahájeno ještě před nabytím účinnosti zákona
č. 93/2004 Sb., nespadá do režimu z ákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
(tzv. SEA).
0.4.2. Posouzení dopravní koncepce ( SEA)
V souběhu s počátkem proces u EIA přestavby Ž UB bylo Krajský m úřadem Jihomoravského kraje
zahájeno projednávání dokumentu "Přestavba železničního uzlu Brno - dopravní koncepce" ve
smyslu ustanovení § 10a odst. 1 pís m. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzov ání vlivů na ž ivotní
prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (proces SEA). Konc epce byla poř izována a posuz ována
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s cílem rozhodnout o konečné podobě přestavby železničního uz lu Br no (dále Ž UB) s ohledem na
požadavky železničního provoz u a urbanistické požadav ky města Br na.
Oznámení koncepce bylo předloženo v rozsahu př ílohy č. 7 zákona Krajs kému úř adu
Jihomoravského kraje dne 31.8.2004 a zveřejněno. Nás ledné zjišťovac í ř ízení ve s myslu ustanovení
§ 10d z ákona bylo ukončeno 21.10.2004 s následujíc ím závěr em: „ Předložená koncepce naplňuje
dikci ustanovení § 10a odst. 1 pís m. b) zákona a bude dále pos uzována ve s myslu zákona. Součástí
návrhu koncepc e mus í být vyhodnocení zpracované autorizovanou osobou v rozsahu podle přílohy
č. 9 zákona.“
Návrh koncepc e včetně vyhodnocení čtyř variant řešení by l předložen krajs kému úř adu dne
16.11.2004, oba dokumenty byly řádně rozeslány dotčený m územním samosprávný m celkům a
dotčený m správním úřadům, infor mace o návrhu koncepce byla zveřejněna podle § 16 zákona.
Př edkladatel koncepce zajistil konání veřejného projednání návrhu koncepce, kter é se us kutečnilo
dne 16.12.2004. Zápis z veřejného projednání předal předkladatel koncepce krajs kému úř adu dne
21.12.2004. Pr oces by l ukončen vydáním Stanoviska k posouzení vliv ů konc epce na životní prostředí
č.j. JMK 30257/2004 OŽ PZ/Kb/4 ze dne 13.1.2005. Následně uvádíme závěr tohoto stanovis ka.
CITA CE
Krajský úř ad Jihomor avského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve s myslu ustanovení
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pr ostředí a o z měně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
vydává na základě návr hu koncepce, vyjádření dotčených územních samosprávných c elků,
dotčených správních úřadů a veřejnosti, výsledku veřejného projednání a dalších infor mací získaných
v průběhu posuz ování ve smyslu ustanovení § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pos uzování vlivů na životní
prostředí) ve z nění zákona č. 93/2004 Sb.
SO UHLASNÉ ST ANO VISKO
k návr hu koncepce
„Přestavba železničního uzlu Br no - dopravní koncepce“
Doporučená varianta:
Ze čtyř posuzovaných variant přestavby Železničního uzlu Brno je z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné z draví nejvýhodnější varianta A - odsunutá. Současně však krajský úřad konstatuje, že
problematiku vlivů na životní prostř edí nelze při výběru realizační varianty považ ovat za rozhodující,
neboť ochrana životního prostředí a veřejného zdr aví je řešitelná ve všech hodnocených variantách
přestavby Ž UB. Rozhodujícími jsou především kritéria dopravní, ekonomická a urbanistická, přičemž
tato kritéria uvádí krajský úřad v abecedním pořadí, nikoli v pořadí důležitosti. K těmto kritériím však
návr h koncepce dává pouze povšechné (kritéria urbanistická) případně žádné (kritéria ekonomická)
informace. J e tedy zřejmé, že pro r ozhodování s amos právných orgánů Statutárního města Br na o
konečném výběru varianty je zejména tř eba shromáždit a vyhodnotit podklady týk ající se těchto
aspektů, kritérium vlivů na životní prostředí pak lze použít spíše jako pomocné. Z proces u posuzování
vlivů koncepce na životní prostř edí vyplynula i upozor nění na další aspekty (aspekt stavebně historický a památkový, zásahy do majetkových práv podnikatelských subjektů atd.).
Podmínky souhlasn ého stanoviska:
Ať bude rozhodnuto o realizaci kterékoli varianty př estavby Ž UB, musí být v dalších etapách přípravy
tohoto záměr u řešeny následující problémové okruhy, které mají dopad na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví:
-

komplexní protipovodňová opatření v širším zájmovém úz emí,

-

sanace star ých ekologických zátěží v zájmovém území,

-

minimalizace zásahů do hor ninového prostředí při stavebních pracích zejména v oblasti mezi
Komárovem a Černovicemi, požadavek zachování maximální mocnosti neogenních krycích jílů
jako izolátoru podzemních vod,
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-

zajištění dostatečných prostorových parametrů skladebných pr vků územního systému ekologické
stability, zejména regionálníc h biokoridorů podél vodních toků Svratky a Svitavy, řešení
přemostění těchto biokoridorů s ohledem na jejich funkci pro živé složky přírody (zejména
prosvětlení mostních konstrukcí),

-

realizace komplexních protihlukových opatření,

-

nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavb y ve smyslu platných př edpisů při vědomí toho,
že se může jednat o odpady potenciálně nebezpeč né v důsledku předc hozího využití území,
skrývky ornice a zemin před dalším využitím vždy ověřit chemickým rozborem na obsah
znečišťujících látek,

-

nové řešení s ystému městské hromadné dopravy (nové trasy, linkování), zajištění návaznosti
všech druhů dopravy (železniční, autobusové, kolejové i nekolejové městské hromadné dopravy,
individuální automobilové dopr avy, pěší dopravy), vytvoření předpokladů pro z výš ení atraktivity a
konkurenceschopnosti železniční dopr avy.

Podle ustanovení § 10g odst. 4 zákona je orgán schvalující koncepci povinen zohlednit požadavky a
podmínk y vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavk y a
podmínk y obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující
orgán povinen svůj postup odůvodnit a takovéto odůvodnění zveřejnit.
Toto stanovisko není r ozhodnutím podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění
(správní řád) a nelze se proti němu odvolat.
Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve s myslu ustanovení § 10g odst. 3 zákona stanovisko
dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a současně jej zveřejňuje
podle § 16 zákona. Žádáme Statutární město Brno a dotčené městské části o zveřejnění informace
o stanovisku a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveř ejnění je
nejméně 15 dní. Zároveň je žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání
písemného vyroz umění o dni vyvěšení této infor mace na úřední desce.
KONEC CITA CE
0.4.3. Oznámení záměru "ČD, Brno - 1. část odstavného nádraží"
Celý záměr přestavby Ž UB je rozdělen do několika etap, které na sebe navaz ují. Do první etapy
realizace přestavby je mj. zahrnuta i stavba první části odstavného nádraž í v lokalitě Horní Heršpice.
Tato stavba je řešena tak, aby v případě časové prodlevy v realizaci nov ého osobního nádraž í mohla
zajišťovat potřebné s lužby i pro soupr avy z dnešního hlavního osobního nádraž í. Vzhledem k tomu,
že výstavba odstav ného nádraž í bude provedena vždy, byla tato stavba vyjmuta a je ř ešena jako
samostatný záměr „ ČD, Brno - 1. část odstavného nádraž í“.
Stavba zahrnuje realizaci nezbytných zař ízení pr o čistění a údržbu soupr av osobních vlaků, protože
dodnes se vše prov ádí v kolejištích na různých místech. V rámci stavby budou provedeny kolejové
úpravy, úpravy silniční komunikace, mostní objekty, pozemní objekty a inženýrské s ítě apod. Ve
smyslu př ílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona 93/2004 Sb. se tedy jedná o záměr, který
spadá do kategorie II, bod 9.2 - Nov ostavby (záměry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce,
elektr izace nebo modernizace železnič ních drah, novostav by nebo rekonstrukce železničních
a inter modálníc h překladišť.
Na základě legis lativních požadavků bylo zpracováno Oznámení z áměr u (J. Bártová, Oz námení
záměru "ČD, Brno - 1. č ást odstavného nádraž í", Brno, květen 2004).
Oznámení bylo zveřejněno 2.7.2004, proběhlo zjišťovac í ř ízení a 5.8.2004 byly KÚ JMK vydány
Závěry zjišťovac ího říz ení se závěrem, že uvedený záměr nebude dále posuzován podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pr ostředí v e znění zákona č. 93/2004 Sb.
Vzhledem k tomu, že záměr na vybudování odstavného nádraž í byl posuzován v samostatném
procesu EIA, nebude tato předkládaná Dokumentace hodnocení vlivů dublovat a dále se
v podrobnostech realiz ací 1. etapy nového odstavného nádraž í zabývat.
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0.5. Vypořádání podmínek vzešlých ze zjišťovacího řízení
Pr o vypoř ádaní požadavku ze z jišťovac ího ř ízení (viz př íloha č. 11) byla v této úv odní části
dokumentace vytvořena tato samostatná kapitola, která slouž í k vypořádání připomínek a podmínek
vzešlých ze zjišťovac ího ř ízení. Z oznamovatelem předaných vyjádření by ly zpracovatelem
dokumentace jednotlivé připomínky vyčleněny tak, aby by lo možno na ně jednotlivě reagov at.
Ke zveřejněnému oznámení se během z jišťov acího ř ízení vyjádřili:
Krajs ká hygienic ká stanice Jihomoravského kraje se s ídlem v Brně, Česká inspekc e životního
prostředí, oblastní inspektorát Br no, Úřad městs ké části města Brna, Brno - Černovice, Městská část
města Brna, Brno - Střed, Městská část města Brna, Br no - Židenice, Úřadu městské části města
Brna, Brno - jih, Statutární město Brno, Magistrát města Br na, odbor životního prostředí, odbor
územního plánování a rozvoje, odbor památkové péče a odbor v odního a lesního hospodářstv í a
zemědělstv í, Krajs ký úřad Jihomoravského kr aje, odbor životního prostředí a zemědělstv í, Čes ký a
Slovenský dopravní klub, Ekostavby Brno, a.s., hejtman Jihomor avského kr aje a Ministerstvo
životního prostř edí, odbor ekologie krajiny a lesa, odbor ochrany vod, odbor ochrany ovzduš í, odbor
zvláště chráněných částí př írody a odbor odpadů. K oznámení se vyjádřila také veřejnost, Občanské
sdružení Děti Země - Brno, Nezáv islé s ociálně ekologické hnutí Nesehnutí a Hnutí Duha.
Dle sdělení př ísluš ný úřad přihlížel i k vyjádřením, kter á obdržel po zákonem stanovené lhůtě.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
vyjádření zn.: BM- 10521/2004- HOK ze dne 24.11.2004
Připomínka č.: 01
Vyhodnocení hlukové zátěže z provozu všech zdrojů hluku stavby a samostatné vyhodnocení hlukové
zátěže z ostatní pozemní dopravy s ouvisející se záměr em.
Vypořádání:
V současnosti není přesně z námo technologic ké ř ešení jednotlivých staveb. Z hledis ka této znalosti
zásadní studie souboru staveb přestavby Ž UB bude dokončena v červnu 2005. V současné době jsou
provedeny odhady působení záměru na hlukovou zátěž, pro stavby městs ké infrastruktury jsou
navrhnuta opatření (i indiv iduální), pr o dr ážní stav by jsou navrženy protihlukové stěny podál tras.
Hlukovou problematiku je nutné dále řeš it v rámci další fáze projektové dokumentace a pro stavební
řízení. Vyhodnocení všech známých hlukových zátěží včetně pozemní automobilové dopr avy je
předmětem Hlukové studie, (autor: Ing. I. Bártová, 08/2004). Zákres výsledků studie a návrh
protihlukových opatření pro drážní stavby je uveden v př íloze č. 10.
Připomínka č.: 02
Zpracování r ozsahu chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb
dotčených záměrem včetně vyhodnocení hlukových příspěvk ů jednotlivých zdrojů hluku k celkové
výhledové hlučnosti.
Vypořádání:
Pr oblematikou hluku se zabývá kapitola C.II.7.1. a D.I.3. Vlivy na hlukovou situac i.
Připomínka č.: 03
Návr h protihlukových opatření, kter ý po realizaci záměru, ale i během výstavby, zajistí především
v chráněném venkovním prostor u a v chráněných venkovních prostorách staveb reálný předpoklad
nepřekročení hygienických limitů hluku.
Vypořádání:
V rámci c itované hlukové studie ( autor: Ing.I.Bártová, 08/ 2004) js ou navrhována jak společná, tak
individuální protihluková opatření. Zákres výsledků studie a návrh pr otihlukových opatř ení pr o drážní
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stavby je uveden v př íloze č. 10. Nutno ale konstatovat, že v mnoha př ípadec h je hluková situace
v chráněném venkovním prostor u nadlimitní již v současnosti. Účinnost realizovaných protihlukových
opatření je tedy vhodné ověř it nezávislý m měřením po dokončení stav by.
Připomínka č.: 04
Vyhodnocení údajů o vlivec h stavby na obyvatelstvo z hlediska zdravotních rizik zpracované
oprávněnou osobou.
Vypořádání:
Členem řeš itelského tý mu zpracovatele dokumentace je Prof. MUDr. J. Kotulán, CSc., který je držitel
osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování v livů na veř ejné zdrav í, vydaného rozhodnutím
Ministerstva z dravotnictv í dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ž ivotní
prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a dle navazujíc í vyhlášky č. 353/2004. Roz hodnutí bylo
vydáno dne 19.11.2004, č.j. HEM- 300-26.8.04/25788, poř adové čís lo osvědčení 1/Z/2004.
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno
vyjádření zn.: 7/Hl/15372/04/On ze dne 26.11.2004
Nemá k Oznámení záměru př ipomínky.
Statutární město Brno, úřad měst ské čá sti města Brna, Brno - Černovice, Odbor správy
majetku, komunikací a životního prostředí, Referát životního prostředí
vyjádření č.j.: 29/2004 ze dne 29.11.2004
Nemá k Oznámení záměru př ipomínky.
Statutární město Brno, měst ská čá st města Brna Brno - střed
vyjádření zn.: ST/04/64347/1 ze dne 24.11.2004
Připomínka č.: 05
Navržení účinných opatř ení zabraňujících snižování kvality bydlení, zejména realizaci protihlukových
opatření, ochranu před vibracemi, zabránění prašnosti apod. během výstavby.
Vypořádání:
V exponov aných mís tech se poč ítá s protihlukový mi opatř eními a individuálními protihlukový mi prv ky tedy zejména vý měna oken, splňujíc ích pr ávě výše uvedené pož adav ky.
Z hledis ka ochrany v období výstavby mus í být tato pr oblematika řešena v projektu organizace
výstavby prováděcí projektové dokumentace, neboť v předchoz ích stupních př ípravy stavby nebudou
známy všechny podrobnosti řešení. Přesto však je třeba po celou dobu projektov é př ípr avy věnovat
organizaci výstavby a jejím vlivům na obyvatelstvo velkou poz ornost.
V současném stupni (tedy hodnocení v livu na životní prostř edí) je možno, s ohledem na hloubku
poznání, navrhovat spíše rámcov á opatření, která budou z ahrnuta do podmínek a dále rozpracována,
případně rozš ířena v dalš ích stupních projektové dokumentace, jejichž součástí je vždy také
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V této fázi př ípravy stavby tedy navrhujeme následujíc í opatření:
Pr ovádět důslednou oč istu voz idel a mec hanis mů vyjíždějíc ích ze staveniště.
Komunikaci v blíz kosti výjezdů ze staveniště prav idelně čistit a kropit.
Skládky sypkých substrátů umis ťovat v dostatečné vzdálenosti od obytných budov.
Př i činnostech s vyšší prašností (např. demolic e, manipulace s prašný mi materiály apod.) zajistit
skrápění povrchu nebo vytvoření vodní clony.
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Připomínka č.: 06
Maximální ochranu lokalit kolem toku ř eky Svratky během výstavby a zajistit regeneraci a funkčnost
těchto území v co nejkratším možném termínu a zároveň vytvořit další území s podobnou funkcí.
Vypořádání:
Budování dalš ích území s obdobnou funkcí není předmětem tohoto záměr u. V okolí Svratky budou
prováděny pouze na levém břehu protipovodňov á opatření a budou prováděny stavební práce při
budov ání železničního a silničního mostu. Návrh opatření vedouc í k ochraně, zachování a obnově
přír odníc h složek v zájmovém území je předmětem kapitoly D.IV. Char akteristika opatření k prev enci,
vyloučení, snížení popř ípadě kompenzac i nepř íznivých vlivů na ž ivotní prostředí.
Připomínka č.: 07
Důslednou sanaci staré ekologické zátěže v zájmovém území před vlastní realizací záměru.
Vypořádání:
Sanace starých ekologic kých zátěž í nebude probíhat plošně, tzn. nebude likvidována zemina
a sanována podzemní voda před samotnou realizac í stavebních a výkopových prací v celém
dotčeném území najednou. Takovýto pož adavek je finančně i strategicky nereálný. Sanace, stejně
jako samotná výstavba, bude pr obíhat v etapách. Území je doposud provedený mi průzkumy poměrně
detailně z mapov áno (s ohledem na znečištěné horninové prostředí). Jsou známa, popř. pr edikována
ohniska kontaminace a s měr jejího š íření. Již od roku 2003 probíhají v zájmovém území speciální
sanačně průzkumné pr ůzkumy, které postupně připravují podrobné podklady pro následné projekční
práce (podrobně viz př íloha č.7a a 7b a př ísluš né kapitoly dokumentace).
Po dokončení podrobných sanačně geologických pr ací (viz kapitola C.I.3. Území hustě zalidněná,
území zatěžovaná nad míru únosného zatíž ení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v
dotčeném území) bude stanoven har monogram odtěžování v rámc i jednotlivých etap výstavby.
Statutární město Brno, M ěst ská část Brno - Židenice
vyjádření zn.: 158/2004 ze dne 9.12.2004
Připomínka č.: 08
Koor dinovat postup prací s postupem řešení procesu posuz ování vlivů koncepce „Př estavba
železničního uzlu Brno“ na životní prostředí.
Vypořádání:
Pr oces SEA byl ukončen 13.1.2005 vydáním stanovis ka (citace viz kapitola 0.3.2.). Požadavek
zapracování závěr ů procesu posuzování vlivů koncepce „ Přestav ba železničního uz lu Brno“ na
životní pr ostředí ( SEA) je součástí závěr u zjišťovac ího ř ízení (citace viz kapitola 0.2.) ze dne
21.1.2005. Zpracovatelé dokumentace hodnocení vliv ů Přestavby Ž UB závěry procesu SEA znali a
pro prác i na dokumentac i využili.
Připomínka č.: 09
Zdůvodnit postup oznámení záměru ve vztahu k procesu SEA koncepce „Přestavba ž elezničního uzlu
Brno“, která je navržena variantně.
Vypořádání:
Oznamovatel předkládá konkr étní záměr, který je pr ocesem EIA posuzován. Je na v ůli oznamovatele,
jaký záměr hodlá r ealizovat a také zda předkládá k posouzení v íce var iant. Projekční práce jsou
prováděny v souladu s souběžně probíhajíc ím procesem Návrhu z měny územního plánu města Brna,
který z hlediska variant staveb drážních a staveb městs ké infrastruktury v podstatném invar iantní.
Tedy i projekt přestavby Ž UB je v podstatném prováděn a tedy i oznámen invariantně. Proc es SEA
proběhl samostatně, jeho snahou bylo v podstatném strategické vyhodnocení možných ekologic kých
střetů a rizik př i teoretic ké realizac i čtyř variant trasování kolejišť a tím i umístění nádraž í při variantní
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přestavbě Ž UB. I když se jednalo o samostatný pr oces, k jeho záv ěrům pak př ihlédlo MŽ P při
vydávání závěrů zjišťovac ího ř ízení.
Připomínka č.: 10
Doplnění a zpřesnění údajů v průběhu dalšího z pracování projektové dok umentace.
Vypořádání:
Pr ojekč ní práce pokračují a zpřesňují stávajíc í podklady. Studie souboru staveb městské
infrastruktury (k projednání) byl vyhotoven k 15.2.2005, dokumentace k územnímu ř ízení celého
projektu ( městská infrastruktura a dr ážní stavby) bude vyhotovena v červnu 2005.
Připomínka č.: 11
Maximální materiálové, energetické a ekonomické využití vz niklého odpadu ve všech fázích projektu.
Vypořádání:
Veškeré nakládání s odpady produkovaný mi při demolici, př ípadné sanaci, výstavbě i v rámci
běžného provoz u jednotlivých staveb železnič ního uzlu Brno, př ípadně při havarijníc h situac ích mus í
být prováděno v souladu zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, s vyhláškou č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a s vyhláš kou č. 23/2001 o nakládání s komunálním a
stavebním odpadem na území Brna v platném znění. Př i z ohlednění maximálního materiálového,
energetic kého a ekonomic kého využití odpadů je tř eba plnit legislativní požadavky a držet se plánu
nakládání s odpady Jihomoravského kraje. Viz. kapitola této dokumentace B.III.3 Odpady. Požadavek
je dále zahr nut do kapitoly D.IV. (charakteristika opatření ...)
Připomínka č.: 12
Upřesnit vstupní údaje z hlediska vlivu hluku na obyvatelstvo v celém zájmovém území pro detailní
řešení a výstavbu železničních pr otihlukových stěn.
Vypořádání:
Je předmětem hlukové studie (autor: Ing.I.Bártová, 08/ 2004), která byla součástí podkladových
mater iálů. V př íloze č. 10 jsou zakres leny návrhy železničních protihlukových stěn. Podrobnějš í
posouzení bude možné až po dokončení plánu výstavby a jednotlivých projektů staveb.
Statutární město Brno, primátor Richard Svoboda
vyjádření č.j.: KP/1455 ze dne 29.11.2004
Připomínka č.: 13
při zpracování dokumentace požaduje klást důraz na regeneraci přírodního prostředí v území
dotčeném přestavbou.
Vypořádání:
Návrh opatření vedouc í k ochraně, zachov ání a obnově př írodních slož ek v zájmovém území je
předmětem kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k pr evenci, vyloučení, snížení popř ípadě
kompenzaci nepř íznivých vlivů na životní pr ostředí.
Magistrát M ěsta Brna, odbor životního prostředí,
oddělení oc hrany a tvorby životního pr ostředí
vyjádření zn.: Ž P/56591/04/Krb ze dne 25.11.2004
Připomínka č.: 14
Z hlediska ochrany ovzduší požaduje zejména projednání rozšíření sítí centrálního roz vodu tepla do
oblastí jižně od ul. Opuštěná a Z vonařka, nesouhlasí s možností využití kogenerace pro výrobu tepla,
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dále nesouhlasí s plynovou kotelnou o celk. výkonu 7 MW a požaduje přednostní využití v lokalitě
založeného a funkčního s ystému centrálního rozvodu tepla a nesouhlasí s variantou s 50% výroby
tepla kogenerací. Dále je vysloven
nesouhlas s rozdělením na zóny, kdy návrhy způsobů
zásobování energiemi jsou v roz poru se zpracovanou Energetickou koncepcí města.
Vypořádání:
S ohledem na stávajíc í úroveň zneč ištění ovzduš í v hodnoceném území (především v prostoru
ul. Zvonař ky) není žádouc í do tohoto prostor u umisťovat další významné zdr oje znečišťování ovzduš í.
Př esto, ž e v době r ealizace hodnocené stavby očekáváme v této oblasti jisté z lepšení (př edevš ím v
důsledku snižování emis í z automobilové dopravy) nedoporučujeme do této oblasti umisťovat nové
bodov é zdroje znečišťování ovzduš í.
V rámci staveb městské infrastruktury se s kogener ačním zdrojem nepoč ítá, projektováno je rozš íření
CZ T dle požadavku. Tyto problematika je mj. projednávána v rámci z měny územního plánu města
Brna.
Připomínka č.: 15
Z hlediska ochrany přírody a krajiny je uvedeno, že nesmí dojít k dotčení ochranných pásem
památných stromů.
Vypořádání:
V zájmovém území záměru nejsou vyhláš eny žádné památné stromy. Nejbližš ími památný mi stromy
jsou:
-

platan javor olistý ( Platanus x hybr ida Brot.), terasy pod Petrovem

-

platan javor olistý ( Platanus x hybr ida Brot.), na rohu ulic Bemešov a a Divadelní

-

dva platany javorolisté ( Platanus x hybr ida Br ot.), na ulic i Masná

Tyto stromy se nacház í v těsné blíz kosti hranic zájmového území. S ohledem na tuto skutečnost
připomínáme nutnost dodržení ochranných pásem v kapitole Char akteristika opatření k prev enci,
vyloučení, snížení popř ípadě kompenzac i nepř íznivých vlivů na ž ivotní prostředí.
Připomínka č.: 16
Z hlediska ochrany a tvorby zeleně je požadováno z pracování projektové dokumentace s adových
úprav.
Vypořádání:
Pr ojekt sadových úprav již byl zpr acován v r ámci staveb městské infrastruktury a je součásti Studie
souboru staveb městské infrastruktury, Přestavba železničního uzlu Brno. Str učný přehled návrhu
sadových úprav uvádíme v kapitole D.7.1. Vlivy na flóru a faunu. Pr ojekt sadových úprav drážních
staveb bude předmětem dalš í stupně projektové dokumentace.
Připomínka č.: 17
Z hlediska odpadového hospodářství a hydr ogeologie je nutno zpracovat podrobný inženýrskogeologický průzkum pro jednotlivé objekty. Ve fázi výstavby je nutný tr valý ekologický dozor, při
výstavbě by nemělo dojít k poškození monitorovacích vrtů, pokud bude nutné vrt zrušit, musí být
nahrazen jiným, vytěžená kontaminovaná zemina musí b ýt likvidována jako NO , při zkrápění je nutné
zabránit šíření kontaminace. Do dokumentac e bude nutné specifikovat konkrétní místa a objemy
kontaminované zeminy, kterou bude tř eba odtěžit a likvidovat.
Vypořádání:
Souhlas íme, vypracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu je nutnou podmínkou k
stavebnímu ř ízení. Plnění této připomínky je legis lativně zakotveno v příslušném zákoně, není tedy
uvedena v návrzích opatření.
FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 17 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Požadavek na trvalý ekologický dozor je součástí návrhu opatření, r ovněž tak př ipomínka týkajíc í se
náhrady za zrušené nebo poš kozené monitor ovac í vrty.
Pr o zkr ápění povrchu př i stavebních prac ích bude použita voda z cister en. Vodou odčer pávanou ze
stavební jámy lze pouz e výjimečně a za předpokladu, ž e bude prokázána její nezávadnost
(provedenou laboratorní analýzou). Pož adavek je uveden v návrhu opatř ení.
Konkrétní místa a objemy kontaminované zeminy, kterou bude třeba odtěžit a likvidovat jsou z míněny
v kapitole této dokumentac e B.III.3.1. Druhy odpadů, které vzniknou př i výstavbě.
Magistrát M ěsta Brna, odbor územního plánování
vyjádření zn.: OÚPR/57767/04/Del ze dne 24.11.2004
Připomínka č.: 18
Ve s vém vyjádření požaduje při zpracování dokumentace vlivů na životní pr ostředí klást důraz na
obnovu přírodních složek v území.
Vypořádání:
Pr inc ipem posuzování v livů je posoudit působení záměru na jednotlivé slož ky životního pr ostředí.
Dokumentace se tedy zabývá i posuzov áním z áměr u na biotu. Návrh opatření vedouc í k ochraně,
zachování a obnově př ír odníc h složek v zájmovém území je předmětem kapitoly D.IV.Charakter istika
opatření k pr evenci, vylouč ení, s nížení popř ípadě kompenzaci nepř íznivých vlivů na životní prostředí.
Magistrát M ěsta Brna, odbor památkové péče
vyjádření zn.: OPP/57298/04/BL/D ze dne 24.11.2004
Připomínka č.: 19
Upozorňuje, že předmětné území může být územím s archeologickými nálezy a požaduje předložení
jednotlivých stupňů dokumentace k posouzení z hlediska státní památkové péče.
Vypořádání:
Možnost archeologic kých nález ů oznamov atel záměru předpokládá a je si vědom zákonné pov innosti,
na kterou tato připomínka upozor ňuje. I př es určitou duplicitu uvádíme tento požadav ek v kapitole
D.IV.Char akteristika opatření k prevenc i, vyloučení, snížení popř ípadě kompenzaci nepř íznivých vlivů
na životní prostředí.
Magistrát M ěsta Brna, odbor vodního a lesního ho spodářství a zeměděl ství
vyjádření zn.: VLHZ-6560/04- Te,Vo,Mat/Dr ze dne 23.11.2004
Připomínka č.: 20
Požaduje zejména dle možností snížit odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do
recipientu a upoz orňuje na nutnost povolení k nakládání s podzemními vodami a povolení
k nakládání s vodami při odběru povrchové vody z recipientu.
Vypořádání:
Řešení možností snížení odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do rec ipientu bude
součástí dalš í projektové dokumentace. Prv ní část připomínky chápeme jako požadavek na s nížení
odtoku sráž kových vod z území. To by bylo možné pouze za př edpokladu zabezpečení vsaku těchto
čistých srážkových vod, což lze využ ít jen omezeně. V rámc i pos uzovaného záměr u bude postupně
docházet k naplnění př edpokladů využití území dle ÚPmB. Předpokládáme ale dalš í vývoj a konečný
stav bude znamenat zastavění určených ploch, tedy nárůst zpevněných ploch v území a tím i zvýšení
odtoku srážkových vod z území na úkor vsaku. Požadav ek na snížení odtoku čistých srážkových vod
z území je uveden v kapitole D.IV. "Charakteristika opatř ení..."
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Povolení k nakládání s podzemními a povrchový mi vodami je zákonnou pov inností oz namovatele
(zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o z měně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění) .
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření č.j.: JMK 38040/2004 OŽ PZ/Ri/2 ze dne 29.11.2004
Připomínka č.: 21
Upozorňuje na pravděpodobnost nutného čer pání k ontaminované podzemní vody za účelem snížení
její hladiny v souvislosti s výskytem staré ekologické zátěže v zájmovém úz emí.
Vypořádání:
Popisem a posouzením starých ekologic kých zátěž í se zabývá kapitola č. C.I.3., ve které jsou mj.
komentovány pr ůzkumné práce prováděné v dotčeném území. V připomínce uvedené upozor nění je
zpracovateli projektů i dokumentace hodnocení vliv ů známo. Při podrobných sanačně geologic kých
průzkumech budou konkrétně stanovena mís ta s pr okázanou či předpokládanou kontaminac í
podzemní vody. V místech, kde bude nutné při zemníc h prac ích odčerpávat vodu (např. ze stavební
jámy) bude tato pravidelně kontrolována a její likvidace bude prováděna v souladu s přís lušný m
vodoprávním r ozhodnutím. Upozor nění je součástí návrhu opatření.
Český a Sloven ský dopravní klub, Brno
vyjádření ze dne 1.12.2004
Připomínka č.: 22
Požaduje přerušení procesu EIA do doby ukončení procesu posuzování vlivů koncepce „Př estavba
železničního uzlu Brno“ na životní pr ostředí (SEA), ve kterém je posuzováno několik variant koncepcí
řešení př estavby železničního uzlu.
Vypořádání:
Požadavek je ner elev antní, jedná se o nezávis lé pr ocesy, není tedy legislativní důvod k jeho
přerušení. Př esto č asový har monogram pr ac í probíhá tak, že výsledky hodnocení SEA js ou ve
značném předstihu před ukončení procesu EIA a je tedy možné je do dokumentů pr ocesu EIA
zahrnout.
Připomínka č.: 23
Požaduje doplnění studie změn cestovních dob z jednotlivých částí města k nové poloze hlavního
nádraží, kvantifikované vyhodnocení vlivu změn celkových jízdních dob veřejnou dopravou v její síti
na dělbu přepravní práce a nárůst intenzit automobilové dopravy a potřeb y parkovacích ploch a
kvantifikované posouzení vlivu nárůstu intenzit automobilové dopravy, které vyplývá z přesunu
nádraží na životní prostředí v celém městě včetně návr hu kompenzačních opatření.
Vypořádání:
Tyto analýzy jsou provedeny v části D dokumentace. Detailnějš í analýzy není možno v současné fázi
přípravy záměr u provést - k dispoz ici není dostatek podkladů (např íklad není z námo linkov ání ani
intervaly městské hromadné dopr avy a systém zapojení nových vlakových zastávek do IDS a MHD).
V dokumentac i je zároveň pr ovedena analýza potenciálního ovliv nění automobilové dopravy z měnami
železniční dopravy. Podíl železniční dopravy na dělbě dopravní práce je poměrně malý. Z toho
vyplývají i malé z měny intenz it individuální automobilov é dopravy na z měnách podílu ž elez niční
dopravy na dělbě dopravní práce.
Připomínka č.: 24
Je požadována kvantifikace psychos ociálních vlivů celého záměru na sociálně-ekonomickou situaci
v historickém centru města, zejména s ohledem na změny ve struktuře obchodu a služeb a z toho
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vyplývající míru zaměstnanosti a k vantifikované posouzení vlivů dlouhodobé výluky komunikace
Opuštěná na životní pr ostředí v době její přestavby včetně návrhu kompenz ačních opatř ení.
Vypořádání:
Pr ocesem EIA posuzov aný záměr se tý ká výstavby a pr ovozu dr ážních stav eb a staveb městské
infrastruktury (komunikace, s ítě ap.). V připomínce požadované posouzení s ociálně- ekonomic ké
situace v historickém c entru města s ohledem na z měny ve struktuř e obc hodu a s lužeb a z toho
vyplývajíc í míru zaměstnanosti souv isí s budouc ím využitím úz emí, což je předmětem
projednávaného návrhu z měny ÚPmB (vyplývajíc ího z přestavby Ž UB).
Není zřejmé, odkud vyplývá infor mace o dlouhodobém uzavření ulice Opuštěná. Pokud jde o vlivy
v průběhu výstavby (objízdné tr asy apod.), u komunikac í tohoto řádu je nemys litelné, aby by ly beze
zbytku přesunuty (byť dočasně) do jiné trasy. Výstavba proto bude probíhat tak, aby provoz byl
v daném pr ofilu z achován. Místní podmínky to prakticky bezproblémově umožňují, možný je např.
postup: realiz ace ramp a obslužných komunikac í - přev edení pr ovozu na ně - r ealizace z ahloubeného
úseku.
Ekostavby Brno, a.s.
vyjádření zn.: 282/VK/2004 ze dne 30.11.2004
Připomínka č.: 25
ve svém vyjádř ení společnost konstatuje nesoulad ve vymezení zájmového území a stavbou
dotčeného území, chybí naznačení nové trasy propojující přerovskou trať po levém břehu Svitavy do
severního z hlaví nového osobního nádraží.
Vypořádání:
Pr ojekt přestavby železničního uzlu Brno a bude pro fázi územního ř ízení dořešen až v polovině roku
2005, tedy ani v době zprac ování oznámení, ani v současné době nejsou některá ř ešení jednoz načně
rozhodnuta. Obdobně není dokonč en proces z měny územního plánu (v době zpracování oz námení
byly řešeny 2 varianty). Uvedený nesoulad je již v současnosti napr aven. Stále ale není jednoz načně
dořešeno napojení př erovské trati na Komárovskou spojku, trasování se dále projednává.
Připomínka č.: 26
a dále upozorňuje, že v kapitole Vlivy na hmotný a majetek a kulturní památky je v oznámení řešena
pouze problematika kulturních památek, jiný dotčený majetek právnických a fyzických osob není
zmíněn.
Vypořádání:
Souhlas íme s připomínkou, tato problematika je v Dokumentaci podr obněji řeš ena v kapitole D.9.1.
Vlivy na hmotný majetek. Konkrétní řešení demolic v oblasti Černovic v ulici U Svitavy nebylo v době
zpracování dokumentace hodnocení vlivů rozhodnuto.
Připomínka č.: 27
Oznámení vykazuje značné nepřesnosti a závěrem je vysloven nesouhlas s oznámením
v předložené podobě mající značné negativní dopady při možnostec h řešení levnějším a šetrnějším
způsobem.
Vypořádání:
Vzhledem k rozsahu záměru je pochopitelné, že proces posuzování je poněkud obecnějš í a tedy
může obsahovat zjednodušujíc í nepř esnosti. Vyřešení této konkr étní problematiky bude zřejmě
účelnějš í v procesu územního (stavebního) ř ízení záměru a projednávaného návrhu z měny úz emního
plánu.
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Ministerstvo životního prostředí, odbor ekologie krajiny a lesa
vyjádření č.j.: 640/3572/04 ze dne 16.11.2004
Nemá k Oznámení záměru př ipomínky.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
vyjádření č.j.: 3580/OOV/2004 ze dne 15.11.2004
Připomínka č.: 28
Dopor učuje vypracovat samostatnou studii, která komplexně posoudí z ájmové území z hlediska
průchodnosti zvýšení průtoků a dále účinnost navržených pr otipovodňových opatření.
Vypořádání:
V lednu 2005 byla fir mou ATELIER FONTES, s.r.o., Brno zpracov ána studie "Koncepce
protipovodňové ochrany železničního uzlu Brno". Tato koncepce byla vyprac ována primárně pro
rozhodování o protipovodňov é ochraně území dotčeného stavbami dopravními i stavbami městské
infrastruktury - vše v rámci řešení Ž UB. Studie posuzuje 4 var ianty a navrhuje řešení pr otipovodňové
ochrany území variantou "Komplexní". Nic méně s oučástí stavby Ž UB, tedy i předmětu dokumentace
o posouzení vlivů, je var ianta "levobřežní - provizor ní" kter á z "komplexní" přejímá stavby pouze na
levém břehu Svratky v blíz kosti nádraž í a dále pr oti proudu. Doplnění protipovodňové ochrany
v rozsahu "komplexní" varianta "pr ovizorní" umož ňuje, časový rámec tohoto doplnění není znám.
Stavby př estavby Ž UB, které lež í v území dnešního Q100 budou budovány nad touto linií ( např.
vyvýšení komunikac í nad okolní ter én o 0,5-2 m).
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
vyjádření č.j.: 4488/740/04 ze dne 1.12.2004
Připomínka č.: 29
Požaduje zpracování rozptylové studie řešící stávající emisní situaci a příspěvek všech nových
zdrojů znečištění ovzduší, které jsou př edmětem záměru. Dále upozorňuje na nedostatečný popis
současného stavu ovzduší v Brně a nejasnou for mulaci v oznámení související s automobilovou
dopravou.
Vypořádání:
Součas ný stav imisní zátěže v hodnoceném území byl v dokumentaci popsán na základě výsledků
měření imis ní zátěže na nejbližš ích stanic ích imisního monitoringu a dále na základě modelových
výpočtů provedených pro účely této dokumentace a také výpočtů provedených v rámci Krajského
programu snižování emis í.
Př ís pěvek nových zdrojů znečišťov ání ovzduš í byl v rámci této dokumentac e vyhodnoc en na základě
výpočtů dle metodiky SY MOS 97.
Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných čá stí přírody
vyjádření č.j.: 620/5383/04 ze dne 9.11.2004
Připomínka č.: 30
upozorňuje na nutnost posouzení vlivu záměru na lokality cenné z hlediska ochrany přírody a
hodnocení vlivu na migrační pr opustnost mostních objektů pro živočichy a migrační pr opustnost
samotného toku. Na základě zjištěných skutečností požaduje vypracovat návrh a posouzení
případných opatření k pr evenci, vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na floru, faunu
a ekosystémy.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 21 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Vypořádání:
Pr o potřeby zpracování dokumentace byl vypracov án odbor ný posudek "Průc hodnost mostních
konstr ukc í pr o migraci živoč ichů" ( Ing. Roman Z ajíček, 2005) posuzujíc í problematiku průchodnosti
mostů v zájmové lokalitě. Podr obnějš í údaje jsou uvedeny v kapitole D.7.1. Vlivy na flóru a faunu.
V zájmov ém území není jak v současnosti, tak ani v budoucnu př edpokládaný pohyb větš ích s avců
(srnec, prase divoké), pro které by mus ely být parametry mostních konstrukc í, zajišťujíc í jejich
úspěšnou migrac i, upravovány.
Stanovit obecně podmínky, za kterých budou ještě jednotlivé druhy živoč ichů využ ívat prostor pod
mostní konstrukc í k migraci a od jakých par ametrů je již migrac e vyloučena, je velmi obtížné a závis í
vždy na celé řadě faktorů. Aby byla zachována možnost migrace pro většinu živočichů, je v prvé ř adě
nutné vytvoření zemníc h, v horš ím př ípadě kamenných lavic na obou břez ích toku a to optimálně
v šíři alespoň polov iny toku.
Jedním ze základníc h faktorů, kter é ovlivňují migrační prostupnost jednotlivých mostních konstr ukc í,
je jejich světlá výška nad ter énem a délka podchodu. Většina živočichů jen velmi nerada vstupuje do
tmavých, dlouhých prostor. Optimálním ř ešením širokých mostních konstrukc í by tedy bylo jejich
technologic ké rozčlenění na několik samostatných objektů, kter é by tak umožnily přir ozené
prosvětlení pr ostor pod mosty a tím by výrazně zvedly migrač ní prostupnost. Tady pak záleží jen na
technických par ametrech, kladených na jednotlivé mostní objekty, jestli je takové řeš ení vůbec
technicky na daném mís tě možné.
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
vyjádření č.j.: OODP/4866/04 ze dne 30.11.2004
Připomínka č.: 31
Požaduje zvážit, zda se bude v případě vzniklých skrývkových materiálů a výkopových zemin jednat
o odpady nebo materiály, pokud je vážný předpoklad kontaminace ropnými látkami. Dále požaduje
upřesnit způsob nakládání s odpady s obsahem PCB (tr ansfor mátory).
Vypořádání:
S veškerou výkopovou zeminou bude nakládáno jako s potenciálně kontaminovanou. Př i výkopových
pracíc h budou prováděny pravidelné odběry vzorků zemin (př ípadně podzemní vody). Dle výsledků
laborator ních analýz bude zemina nás ledně buď v mís tě využita, nebo likv idována př edepsaný m
způsobem (biodegradace, skládkov ání).
Konkrétní místa a objemy kontaminované/nekontaminov ané z eminy, kter ou bude třeba odtěž it a
likvidovat jsou z míněny v kapitole této dokumentace B.III.3.1. Dr uhy odpadů, které vzniknou při
výstavbě.
Níž e uvádíme doporučený z působ nakládání s odpady s obsahem PCB (transformátory). Dle
dostupných infor mac í není známo, že by v dotčeném území by la zař ízení, či odpady obsahujíc í PCB.
Vzhledem k tomu, že konkrétní stav v objektech, které budou demolov ány, není znám, není toto
vyloučeno. Považujeme za nezbytné ověř it možný obsah PCB v zař ízeních, které by PCB mohly
obsahovat. Př i manipulaci s vyřazovaný mi transformátory bude nez bytné zamezit úniku olejové
náplně. V případě zjištění PCB je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění, vyhláškou MŽ P č.384/2001 Sb. o nakládání s polychlor ovaný mi bifenyly…
v platném z nění a dále pak v souladu s Plánem odpadového hospodářstv í Jihomoravského kraje ze
dne 7.5.2004, kapitola 2.11.14 Analytic ké části, kapitola 8.1 Závazné části a kapitola 8 Směr né části
plánu. A to hlavně s ohledem na inventarizac i a nás ledné nakládání. Je třeba zajistit jeho odstranění
v přís lušném zař ízení. V ČR je jediný m zař ízením, které může odstraňovat PCB spalovna NO
SPOV O s.r.o. v Ostrav ě. V př ípadě možného vzniku odpadů s obsahem PCB je tedy možnost je
odstraňovat mimo území kraje v intenc ích výše zmíněných legislativních př edpisů. Pr o nakládání s
nimi je třeba s ouhlasu př íslušného orgánu státní správy. V iz. kapitola této dokumentace B.III.3.1.
Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě. Vyplývajíc í požadavky jsou uvedeny v kapitole D.IV.
Charakter istika opatření...
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Drbal Miloš
vyjádření ze dne 29.11.2004
Připomínka č.: 32
Pisatel, uvádí na základě vlastních zkušeností (20 let zaměstnán u DPMB jako řidič a 20 let na řízení
dopravy), že současný stav železniční trati vlastně tvoří hradbu a brání rozvoji jižní části města. Další
problém vidí ve vlastním nádraží bez rovnýc h kolejí, v nepřehledném nástupišti a vlastním přístupu
k nádraží. Podle něj je stavba nového brněnského nádraží v odsunuté poloze nutností.
Vypořádání:
Zpracovatel dokumentace děkuje za kladné vyjádř ení z řad veřejnosti. Není př íliš běžné, aby se
v procesu EIA k záměr u (jakémukoliv) vyjádřil i jeho př ízniv ec. Obvyklý postoj veřejnosti je buď mlčíc í
většina, nebo postoj záporný. Tím ovšem nechci nijak snižovat význam ostatních vyjádření.
Ing. Jan Toufar
vyjádření ze dne 1.12.2004
Připomínka č.: 33
Požaduje přerušení pr ocesu EIA do doby, než budou známy výsledky strategického posouzení
koncepce „ Přestavba železničního uzlu Br no“ z důvodů:
-

záměr uvaž uje pouze jedinou variantu

-

ve studii není zdůvodněno umístění staveb drážní infr astruktury

-

V žádném případě nelze souhlasit se závěr ečným tvrzením, že navrhovaný záměr je z hlediska
vlivů přijatelný a proto jej lze doporučit v navržené lokalitě k realizaci.

Vypořádání:
Požadavek je ner elev antní, jedná se o nezávis lé pr ocesy, není tedy legislativní důvod k jeho
přerušení. Přesto časový har monogr am pr ací probíhá tak, aby proces SEA byl ukončen
v dostateč ném předstihu př ed ukončení proc esu EIA, aby bylo možné závěr SEA do dokumentů
procesu EIA zahrnout.
Připomínka č.: 34 .
Požaduje proto doplnění předložené studie o tyto další studie:
-

posouzení vlivu nové polohy nádraží na atrakti vitu integr ovaného s ystému veřejné hr omadné
dopravy (IDS) - posouzení vlivu prodlouž ení celkových jízdních dob veřejnou dopravou v její síti
na dělbu přepravní práce a z toho vyplývající vlivy na životní pr ostředí v celém městě (nárůst
intenzit dopravy, zvýšení hluku a emisí, bilance dopravy v klidu).

-

vliv celého záměru (tj. drážní infrastruktur y i souboru staveb městské infrastruktur y včetně
navazující výstavby obchodně - administrativně - obytné čtvrti k.ú. Trnitá) na sociálně ekonomickou situaci v historickém centru města.

Vypořádání:
Tyto otázky jsou v dokumentac i dis kutov ány. Pro detailnějš í analýzy (podrobné studie) však není
v současné fázi přípravy záměru dostatek podkladů (např íklad není známo linkování ani intervaly
městské hromadné dopravy, zapojení uzlů IDS vázaných na železniční zastávky do MHD).
V každém př ípadě však nov é nádraž í nabídne pro provoz integrovaného dopravního systému vhodné
podmínky, a to zejména možností z avedení pravidelných (taktových) regionálních spojů ze všech
směrů. Lze proto odhadnout, že využití železniční dopravy spíše stoupne než poklesne.
V dokumentac i je zároveň pr ovedena analýza potenciálního ovliv nění automobilové dopravy z měnami
železniční dopravy. Podíl železniční dopravy na dělbě dopravní práce je poměrně malý. Z toho
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vyplývají i malé z měny intenz it individuální automobilov é dopravy na z měnách podílu ž elez niční
dopravy na dělbě dopravní prác e. Z toho vyplývají i celkově malé vlivy změn (ať již negativních nebo
pozitivních) na celkovém vlivu silniční dopravy na životní pr ostředí.
Ing. Alois Ro secký
nedatováno
Připomínka č.: 35
Pisatel ve s vém vyjádř ení polemizuje o různých názorech na přestavbu Ž UB (o existenci projektu D.
Nedvěda s přestavbou nádraží v současné poloze, atd.) Nadpis vyjádření, více ale článk u určeného
zřejmě pro presentaci v denním tisku, případně na internetových stránk ách zní: "Skuteč nosti kolem
nádraží, o kter ých se nemluví, nepíše a nesmí jinak informovat stejně jako v dřívějších dobách".
Vypořádání:
Jedná se ale o návrhy, jejichž vyhodnoc ení je nad rámec posuzov ání vlivů a není proto
v dokumentaci řešeno. Toto vyjádření bylo předáno oznamovateli i projektantovi záměru.
Ing. Radek Pirochta, Praha
vyjádření č.j.: 7079/OPV I/04 ze dne 1.12.2004
Připomínka č.: 36
Zástupce veř ejnosti předkládá návrh na posouzení dopravních a stavebních úprav v rozsahu, které
by měly být brány v úvahu při posuzování stávající a odsunuté varianty.
Vypořádání:
Vážíme si aktivity pisatele a př ípravy návrhů ř ešení různých problematických mís t přestav by Ž UB.
Jedná se ale o návrhy, jejichž vyhodnoc ení je nad rámec posuzov ání vlivů a není proto
v dokumentaci řešeno. Toto vyjádření bylo předáno oznamovateli i projektantovi záměru.
Občanské sdružení Děti Země - Brno
vyjádření ze dne 2.2.2004 (zřejmě překlep pisatele)
Dopor učují vyhodnotit tyto vlivy:
Připomínka č.: 37
-

Očekávané změny cestovních dob z jednotlivých směrů k vybraným cílům v Br ně a současně
provést odhad vlivu posuzovaného záměru na změnu dělby přepravní práce, z vláště pak mezi
IDS kraje a individuální automobilovou dopravou (IAD), včetně eliminace negativních vlivů.

Vypořádání:
Tyto otázky jsou v dokumentac i dis kutov ány. Pro detailnějš í analýzy (podrobné studie) však není
vsoučasné fázi př ípravy záměr u dostatek podkladů (např íklad není známo linkování ani intervaly
městské hromadné dopr avy). Z měny cestovních dob k "vybraný m c ílům" proto nelze ser iózně
posoudit.
V každém př ípadě však nov é nádraž í nabídne pro provoz integrovaného dopravního systému vhodné
podmínky, a to zejména mož ností zavedení pravidelných (taktových) regionálníc h spojů. Lze proto
odhadnout, ž e využití želez niční dopravy spíše stoupne než poklesne.
V dokumentac i je zároveň pr ovedena analýza potenciálního ovliv nění automobilové dopravy z měnami
železniční dopravy. Podíl železniční dopravy na dělbě dopravní práce je poměrně malý. Z toho
vyplývají i malé z měny intenz it individuální automobilov é dopravy na z měnách podílu ž elez niční
dopravy na dělbě dopravní prác e. Z toho vyplývají i celkově malé vlivy změn (ať již negativních nebo
pozitivních) na celkovém vlivu silniční dopravy na životní pr ostředí.
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Připomínka č.: 38
-

Očekávané změny hladin hluku, koncentrací emisí a dopr avních intenzit na území Br na během
výstavb y a fungování záměru, vč etně eliminace negativníc h vlivů. Očekávané změny ve stávající
struktuře a počtu obchodů, kulturníc h zařízení a bytového fondu v současném centru města v jeho
blízkém okolí během výstavb y a fungování záměru (až po dobu 10 let) s cílem zjistit
socioekonomické efekty záměr u jednorázovou masivní výstavbou nové obchodně-společenské
"čtvrti" u odsunuté polohy uvažovaného nádraží, včetně eliminace negati vních vlivů.

Vypořádání:
Očekávané z měny hladin hluku by ly vyhodnoceny na základě stávajíc ích podkladů (viz přís lušné
kapitoly a př íloha č.10). Podr obnějš í výpočty bude možné pr ovést po dokončení studie souboru
staveb Ž UB, kter á má být dokončena v červnu 2005.
Př ís pěvek nových zdrojů znečišťov ání ovzduš í byl v rámci této dokumentac e vyhodnoc en na základě
výpočtů dle metodiky SY MOS 97.
Otáz ka celkového rozvoje města Brna není spojená pouze s realizac í Ž UB, proto je zřejmé, že ke
změnám ve stávajíc í dopravě, struktuře a počtu obchodů, kultur ních zař ízení a bytového fondu
v současném centru města v jeho blízkém okolí bude v následujíc ích letech docházet.
Připomínka č.: 39
-

Očekávané změny koncentrací emisí a prachu, hlíny hluku, vibrace a organizace veřejné dopravy
a IAD na ulici Opuštěné a v jejím blízkém okolí během výstavby záměru, vč etně eliminace
negativníc h vlivů.

Vypořádání:
Podr obně mus í být tato problematika řeš ena v projektu organizace výstavby pr ováděc í projektové
dokumentace, neboť v předchoz ích stupníc h př ípravy stavby nebudou známy všechny podrobnosti
řešení. Přesto však je třeba po celou dobu pr ojektové př ípravy věnovat organizaci výstavby a jejím
vlivům na obyvatelstvo velkou pozor nost.
V současném stupni (tedy hodnocení v livu na životní prostř edí) je možno, s ohledem na hloubku
poznání, navrhovat spíše rámcov á opatření, která budou z ahrnuta do podmínek a dále rozpracována,
případně rozš ířena v dalš ích stupních projektové dokumentace jejichž součástí je vždy také
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V této fázi př ípravy stavby tedy navrhujeme následujíc í opatření:
-

Pr ovádět důslednou oč istu voz idel a mec hanis mů vyjíždějíc ích ze staveniště.

-

Komunikaci v blíz kosti výjezdů ze staveniště prav idelně čistit a kropit.

-

Skládky sypkých substrátů umis ťovat v dostatečné vzdálenosti od obytných budov.

-

Př i činnostech s vyšší pr ašností ( např. demolice, manipulace s pr ašný mi materiály apod.) zajistit
skrápění povrchu nebo vytvoření vodní clony.

Připomínka č.: 40
-

Všechny exter ní vlivy nákladní dopravy během výstavby záměru (emise, hluk, nehody, zábor
ploch, vibrace, dopravní tras y, doba a časnost jízd apod.), a to včetně vlivů kumulati vních, včetně
eliminace negativních vlivů.

Vypořádání:
Nákladní doprava je běžný m doprovodný m jevem staveb a není tř eba ji démonizovat. V dokumentaci
je provedena úvaha porovnáv ajíc í zatížení komunikač ní sítě dotčeného území jednak poz aďovou
("stávajíc í") dopravou, jednak stavební dopravou. Zatímco na hlav ní komunikační s íti lze očekávat
podíl stavební dopravy v úrovni jednotek procent poz aďových intenzit (což je z hledis ka dopravního i
z hlediska životního prostř edí prakticky málo významné), na méně zatížených komunikac ích by mohl
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tento poměr být podstatně vyšší. Tato skutečnost je proto řešena uložením podmínky směrování
stavební dopravy př ímo na hlavní komunikační s íť, s vyloučením průjezdu klidový mi resp. obytný mi
zónami. Plán organizace výstavby v současné době není vypracován, mus í však tuto podmínku
zohledňov at.
Připomínka č.: 41
-

různých variant z áměr u, tj. včetně nulové varianty v poleze podél Nádr ažní ulice (modernizace a
rozšíření nádraží na současném místě), pokud nebude pr oces EIA přerušen do doby zjištění
výsledk ů procesu EIA ve variantách.

Vypořádání:
Varianty byly vyhodnoceny již v několika procesech (zejména v rámc i komplexní studie přestavby
ŽUB fir mou Dress & Sommer 07/ 2002 a napos ledy v procesu posouzení dopravní konc epce (SEA),
které doporučuje variantu "odsunutou". Pr oto MŽ P v rámc i zjišťovac ího ř ízení žádnou dalš í variantu
k posuzování nepožadovalo.
Připomínka č.: 42
-

Závěr em je uveden požadavek na přerušení procesu EIA do doby ukončení procesu
posuzování vlivů koncepce „Př estavba železničního uzlu Brno“ na životní pr ostředí ( SEA).

Vypořádání:
Požadavek je ner elev antní, jedná se o nezávis lé pr ocesy, není tedy legislativní důvod k jeho
přerušení. Př esto č asový har monogram pr ac í probíhá tak, že výsledky hodnocení SEA js ou ve
značném předstihu před ukončení procesu EIA a je tedy možné je do dokumentů pr ocesu EIA
zahrnout.
Hnutí DUHA, Brno
vyjádření č.j.: 7079/OPV I/04 ze dne 1.12.2004
Ve svém vyjádř ení požadují:
Připomínka č.: 43
-

Podr obné vyhodnocení očekávané změny cestovních dob z jednotlivýc h směrů k vybraným cílům
ve městě Brně, na jehož základě by byl učiněn odhad vlivu posuzovaného záměru na z měnu
dělby přepravní práce mezi jednotlivé druhy dopravy, zvláště pak mezi IDS Jihomoravského kraje
a individuální automobilovou dopravu.

Vypořádání:
Tyto otázky jsou v dokumentac i dis kutov ány. Pro detailnějš í analýzy (podrobné studie) však není
v současné fázi přípravy záměru dostatek podkladů (např íklad není známo linkování ani intervaly
městské hromadné dopr avy). Z měny cestovních dob k "vybraný m c ílům" proto nelze ser iózně
posoudit.
V každém př ípadě však nov é nádraž í nabídne pro provoz integrovaného dopravního systému vhodné
podmínky, a to zejména mož ností zavedení pravidelných (taktových) regionálníc h spojů. Lze proto
odhadnout, ž e využití želez niční dopravy spíše stoupne než poklesne.
V dokumentac i je zároveň pr ovedena analýza potenciálního ovliv nění automobilové dopravy z měnami
železniční dopravy. Podíl železniční dopravy na dělbě dopravní práce je poměrně malý. Z toho
vyplývají i malé z měny intenz it individuální automobilov é dopravy na z měnách podílu ž elez niční
dopravy na dělbě dopravní prác e. Z toho vyplývají i celkově malé vlivy změn (ať již negativních nebo
pozitivních) na celkovém vlivu silniční dopravy na životní pr ostředí.
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Připomínka č.: 44
-

Promítnutí výsledků posouzení popsaného v př edchozím bodě do odhadů hlukové a emisní
zátěže dotčeného území i území Statutár ního města Br na a provedení odhadu vlivu na vyvolaný
nárůst potřeby parkovacích míst v centru Br na a návr h odpovídajících opatř ení, kter á případné
negativní důsledk y omezí.

Vypořádání:
Ovlivnění emisní zátěže vyplývá ze z měny dopravních intenzit, popsané v př íslušných kapitolách.
Vytvořením nových par kovac ích míst v blízkosti nádr aží poc hopitelně vznikne nový zdroj znečišťování
ovzduší, na dr uhé straně však možnost parkování (ať už kr átkodobého č i dlouhodobého)
pravděpodobně zvýší atraktiv itu cestování vlakem č i autobusem na dlouhé vzdálenosti i pro už ivatele,
kteř í dnes s ohledem na pohodlí a úsporu času dávají př ednost individuální automobilové dopravě.
Jízda městskou hromadnou dopravou může pro určitou skupinu uživatelů působit jako bar iéra a to
nejenom s hledem na vyšší požadavky na pohodlí, ale také z hlediska množstv í zavazadel, jejich
fyzickou kondic i (stáří, zdravotní potíž e) díky nimž je cestování, spojené s několika přestupy a určitou
nutnou docház kovou vzdáleností, vážný m problémem. Tento efekt se pravděpodobně pr ojev í
předevš ím u cest na větš í vzdálenosti, kde přinese odpov ídajíc í ús poru emis í. Např íklad při jedné
cestě dlouhé 200 km ( Brno- Praha) vyprodukuje osobní automobil následujíc í množstv í emis í
(g/vozidlo):
Tuhé látky

SO2

NOx

CO

Org. látky

1

1

118

212

23

Připomínka č.: 45
-

Doplnění kvantifikace předpokládaného sociálního efektu (uvedeno v Oznámení) zajištění nových
pracovních míst v průběhu výstavby.

Vypořádání:
V rámci dokumentace není podr obněji hodnoceno.
Připomínka č.: 46
-

Doplnění dokumentace o studii, která by posoudila a kvantifikovala vliv plánované mohutné
veřejné investice do rozvoje nové městské části na změny ve struktuře obchodů a služeb
poskytovaných v historickém jádru města, a to včetně kvantifikace případného úbytku pracovních
příležitostí.

Vypořádání:
Obdobná připomínka jako č.24 od Čes kého a Slovens kého dopravního klubu, Brno, vypořádání viz
č.24.
Připomínka č.: 47
-

Podr obné zhodnocení vlivu změn v dopravě, vyvolaných zapuštěním ulice Opuštěné, na životní
prostředí ve městě Brně a navržení odpovídajících opatření, která by negativní důsledky omezila.

Vypořádání:
Vyhodnocení v livu dopravy v důs ledku zapuštění ulice Opuštěné bylo vyhodnoceno v rozptylové
studii (Bucek 2004) v rámci celkového vyhodnocení dopravy v řešeném území. Bylo též provedeno
posouzení hlukových emis í a v rámci dokumentu studie souboru staveb městské infrastruktury byla
dopor učena protihluková opatření. Pr oblematikou hluku se zabývá kapitola C.II.7.1. a D.I.3.
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Připomínka č.: 48
-

Podr obnější posouz ení vlivu nákladní dopravy spojené s výstavbou na životní prostředí včetně
kumulace jednotlivých vlivů, stanovení tr asy pohybu těchto nákladních vozidel s ohledem
na minimalizaci dopadů na kvalitu životního prostředí obyvatel města Brna

Vypořádání:
Podr obně mus í být tato problematika řeš ena v projektu organizace výstavby pr ováděc í projektové
dokumentace, neboť v předchoz ích stupníc h př ípravy stavby nebudou známy všechny podrobnosti
řešení. Přesto však je třeba po celou dobu pr ojektové př ípravy věnovat organizaci výstavby a jejím
vlivům na obyvatelstvo velkou pozor nost.
V současném stupni (tedy hodnocení v livu na životní prostř edí) je možno, s ohledem na hloubku
poznání, navrhovat spíše rámcov á opatření, která budou z ahrnuta do podmínek a dále rozpracována,
případně rozš ířena v dalš ích stupních projektové dokumentace jejichž součástí je vždy také
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
V této fázi př ípravy stavby tedy navrhujeme následujíc í opatření:
-

Pr ovádět důslednou oč istu voz idel a mec hanis mů vyjíždějíc ích ze staveniště.

-

Komunikaci v blíz kosti výjezdů ze staveniště prav idelně čistit a kropit.

-

Skládky sypkých substrátů umis ťovat v dostatečné vzdálenosti od obytných budov.

-

Př i činnostech s vyšší pr ašností ( např. demolice, manipulace s pr ašný mi materiály apod.) zajistit
skrápění povrchu nebo vytvoření vodní clony.

Připomínka č.: 49
-

Závěr em je uveden požadavek na doplnění dokumentac e o další varianty záměr u nebo přerušení
procesu EIA do doby ukončení procesu posuzování vlivů koncepce „Přestavba železničního uzlu
Brno“ na životní prostředí (SEA).

Vypořádání:
Tedy i pr ojekt přestavby Ž UB je v podstatném prováděn a tedy i oznámen a posuzován invar iantně.
Pr oces SEA proběhl samostatně, jeho snahou by lo v podstatném strategické vyhodnocení mož ných
ekologic kých střetů a r izik při teoretické realizac i čtyř variant trasov ání kolejišť a tím i umístění nádraž í
při variantní přestavbě Ž UB. I když se jednalo o samostatný proces, k jeho závěrům pak př ihlédlo
MŽ P při vydáv ání závěr ů zjišťovac ího ř ízení.
Nezávislé Sociálně Ekologické Hnutí Nesehnutí, Brno
vyjádření č.j.: 7079/OPV I/04 ze dne 2.12.2004
Připomínka č.: 50
-

Doslova stejné jako vyjádření Hnutí DUHA.

Vypořádání:
Hnutí Nesehnutí s e nevyjádřilo nezávis le, pouze okopírov alo doslovně (včetně chyb) vyjádř ení Hnutí
Duha. Vypořádání je tedy uvedeno tam (připomínky 43 a dále).
Hejtman Jihomoravského kraje
vyjádření č.j.: JMK 38040/2004 OKH ze dne 24.11.2004
Připomínka č.: 51
-

Uvést z áměr do souladu s územním plánem města Brna.

Vypořádání:
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Př íprava záměru probíhá souběžně s projednáváním Návrhu z měny územního plánu města Brna
(ÚPmB). S pos ledním zněním, je dle našeho názoru, v souladu. Konečná studie souboru staveb
přestavby železničního uzlu Brno bude dle posledníc h infor mac í dokonč ena v červnu 2005, tedy
zřejmě v době, kdy již bude známo detailní řešení některých problémových míst př ípr avy změny
ÚPmB a tedy lze předpokládat, že záměr v souladu s ÚPmB bude.
Připomínka č.: 52
-

Zachovat návaznost procesu posuzování vlivů záměr u „Přestavba železničního uzlu Brno - studie
souboru staveb“ na pr oces posuzování vlivů k oncepce „Př estavba železničního uzlu Brno“ na
životní prostředí.

Vypořádání:
Návaznost je zachována, závěry zjišťovac ího ř ízení v procesu EIA by ly vydány po vydání stanov iska
k procesu SEA. Závěry zjišťovac ího ř ízení požadují zapr acovat do dokumentace hodnocení vlivů
závěry z procesu SEA.
Připomínka č.: 53
Zohlednit návrh Severojižního kolejového diametru.
Vypořádání:
Severojižní kolejový diametr není součástí posuzovaného záměru, z hledis ka vlivů na životní
prostředí se k němu proto nemůžeme vyjádř it.
Připomínka č.: 54
Vyhodnotit vliv zvýšení dopravy během provádění stavby.
Vypořádání:
V dokumentaci je provedena úvaha porovnáv ajíc í zatížení komunikační sítě dotčeného území jednak
pozaďovou ("stávajíc í") dopravou, jednak stavební dopravou. Zatímco na hlavní komunikační s íti lze
očekávat podíl stavební dopravy v úrovni jednotek proc ent pozaď ových intenzit (což je z hlediska
dopravního i z hlediska živ otního prostředí pr aktic ky málo významné), na méně zatížených
komunikac ích by mohl tento poměr být podstatně vyšší. Tato skutečnost je proto řešena uložením
podmínky s měrování stavební dopravy př ímo na hlavní komunikační s íť, s vyloučením průjezdu
klidový mi resp. obytný mi zónami. Tím budou v livy na životní prostředí minimalizovány. Plán
organizace výstavby v současné době není vypracován, mus í však tuto podmínku zohledňovat.
Připomínka č.: 55
Upřesnit údaje fr ekvence železniční dopravy, které byly použity pro posouzení hluku či plynných
emisí.
Vypořádání:
Pr o posouzení emis í železniční dopr avy byly použity stejné výchozí podklady jako v př ípadě
vyhodnocení hluku.
Připomínka č.: 56
Opravit nedostatky ve specifikaci železničních koridorů.
Vypořádání:
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Není zřejmé, o jaké nedostatky jde. V České republice jsou postupně modernizovány 4 hlavní
železniční koridory, Brnem procház í I. železniční koridor, který je součástí IV. trans evropského
multimodálního koridoru.
Úřad měst ské části města Brna, Brno - jih
vyjádření zn.: 127/04/Pa ze dne 10.12.2004
Připomínka č.: 57
Nemá zásadních př ipomínek k posuzovanému záměru a doporučuje, aby v dokumentaci byl kladen
zvýšený důraz na:
-

Prověření vlivu na životní prostředí navrhovaného přesunu závodu ČSAD do ul. Pražákova, jako
výz namného zdroje znečišťování ovz duší, půdy a podzemních vod, včetně prověření dopravní
dosažitelnosti a nárůstu dopravy v ř ešeném úz emí.

Vypořádání:
Také z důvodu této připomínky byly v dokumentaci ve všech kapitolách zvlášť vyčleněny jako
samostatné podkapitoly části týkajíc í se přesunu závodu ČSA D do ul. Praž ákova a této stavbě byla
věnována zvýšená pozornost.
-

Posouz ení vlivu hluku na zdraví obyvatel a návrh protihlukových opatření.

Vypořádání:
V blíz kosti plánovaného oprav árens kého závodu ČSA D nejsou hlukově chráněné objekty a většina
technologií je umístěna v interiéru opravárens kých hal. Vzhledem k těmto skutečnostem
neočekáváme v souvislosti s jeho pr ovozem takové hlukové výstupy, které by vedly ke vzniku
nadlimitních stavů. Hluk vyvolaný provozem autobusů (plánovaná intenzita je do cca 200 autobusů
denně) lze vzhledem k současné dopravě v území (vedení V MO, zásobování obchodních domů
HORNBA CH a BA UHA US) a provozu nového odstavného nádr aží označ it za nevýznamný.
-

Zábor zemědělské půdy vzhledem k tomu, že cca 85% zemědělské půdy v zájmovém území
patří do I. třídy ochr any.

Vypořádání:
Zemědělská půda v území bude po provedení skrývky or nice, hloubku určuje pedologický průzkum,
využita k ozelenění a sadový m úpravám v území. Je třeba přihlédnout ke zvýšenému riz iku zneč ištění
uvedených půd. Území proš lo výrazný m rozvojem dopravy v 19. století. Zábory těchto půd budou
prováděny převáž ně v intr avilánu města Brna na územích, které jsou dle územního plánu převážně
určeny k doprav nímu využití (železniční dopr ava) a tedy jsou podmíněně vyjímatelné. Rozsah záborů
bude pravděpodobně menš í, než bylo známo v době zpracování oznámení. K významnému
zmenšení docház í zejména u ar eálu SDC u Př ízřenic.
-

Vliv dopravy ve fázi výstavby.

Vypořádání:
V dokumentaci je provedena úvaha porovnáv ajíc í zatížení komunikační sítě dotčeného území jednak
pozaďovou ("stávajíc í") dopravou, jednak stavební dopravou. Zatímco na hlavní komunikační s íti lze
očekávat podíl stavební dopravy v úrovni jednotek proc ent pozaď ových intenzit (což je z hlediska
dopravního i z hlediska živ otního prostředí pr aktic ky málo významné), na méně zatížených
komunikac ích by mohl tento poměr být podstatně vyšší. Tato skutečnost je proto řešena uložením
podmínky s měrování stavební dopravy př ímo na hlavní komunikační s íť, s vyloučením průjezdu
klidový mi resp. obytný mi zónami. Tím budou v livy na životní prostředí minimalizovány. Plán
organizace výstavby v současné době není vypracován, mus í však tuto podmínku zohledňovat.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Pro stavby městské infrastruktury:
Obchodní firm a

Statutární město Brno

IČ

44 99 27 85

Sídlo (byd liště)

Dominikáns ké náměstí 1
601 67 Brno

Jm éno, příjm ení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznam ovatele
Opráv něný zástupce:

Brněnské komunikace a. s.

Sídlo:

Rennens ká tř ída 1a, Brno, PSČ 657 68

Pověřený pracovník:

Ing. Josef Luňáček - technický ředitel

Telefon:

543 213 462

A.2. Pro stavby drážní
Obchodní firm a

Správa ž elez niční dopravní cesty, s.o.

IČ

70 99 42 34

Sídlo (byd liště)

Prv ního pluku 367/5
186 00 Praha

Jm éno, příjm ení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznam ovatele
Pověřený pracovník:

Ing. Kar el Janků - náměstek pro investice

Telefon:

972 623 750
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru
Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Př estavba železničního uz lu Brno (Ž UB) zahrnuje dva velké soubory stav eb. První z nich je soubor
drážních staveb, druhý m pak soubor staveb městs ké infrastruktury. Celý záměr přestavby
Železničního uz lu Brno je pak rozdělen do 6 stav eb. Z toho stavby č. 1 - 5 jsou stavby dr ážní a
komplex staveb městské infrastruktury je specifikován jako šestá stavba. Stavbou dotčené území má
rozlohu cca 415 ha.
Jednotliv é drážní stavby v rámc i př estavby Ž UB js ou pr opracovány v „Koordinační studii řešení
přestavby železničního uzlu Brno a železničního osobního nádr aží včetně průz kumů“, vypracováno
06/2003, autor SUDOP BRNO. Stavby městské infrastruktury jsou propracovány v dokumentu
Př estavba Z UB Br no - studie souboru staveb městs ké infrastruktury, SUDOP Brno, 01/2005.
Všechny uvedené stavby budou realizovány v provázanosti v etapách. Předpokladem bylo zahájení
prací v lednu 2005 a ukončení poslední etapy drážníc h staveb v pr osinci r oku 2015 - viz kapitola
B.I.7.
Výčet jednotlivých staveb:
Stavba č.1.
Stavba č.2.
Stavba č.3.
Stavba č.4.
Stavba č.5.
Stavba č.6.

Odstavné nádraž í - 1. část
Osobní nádraž í - 1. část
Nákladový průtah
Odstavné nádraž í - 2.část - dostavba
Osobní nádraž í - 2. část - dostavba
Soubor staveb městské infrastruktury

Stavba č. 1

Odstavné nádraží - 1. část

Stavba je řešena samostatně, pr oběhl proc es EIA, k datu leden 2005 je zpracována dokumentace
DÚR, proběhl institut místního šetření v rámc i Územního ř ízení vedeného místně př ís lušný m
Stavebním úřadem. V nejbližší době se očekává vydání Úz emního rozhodnutí. Tato stavba není
součástí tohoto posuzování vliv ů.
Stavby č. 2 - 5 Drážní stavby
Soubor drážních staveb realizovaných v rámci přestav by ŽUB bude obsahovat předevš ím nás ledujíc í
provozní celky:
-

nové osobní nádr až í v prostoru stávajíc ího Dolního
nádraž í - ul. Rosic ká, včetně
protipovodňových opatření na levém břehu Svratky,
nové zaústění železniční tratě Př erov - Brno do s everního zhlav í nádraž í nový mi oblouky
s využitím stávajíc í Komárovs ké spojky,
napojení ostatních tratí na nové os obní nádraž í (úpravy stávajíc ích tratí ze s měr u Břeclav,
Střelice, Čes ká Třebová, Havlíč kův Brod, Veselí nad Morav ou),
nové železniční z astávky Br no - jih, Brno - Židenice a Brno - Čer novice, které budou řešeny jako
přestupní uzly integr ovaného dopravního systému ( IDS) s úzkou návazností na městskou
hromadnou dopravu ( MHD) ,
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-

zbudování nové trasy nákladového průtahu,
výstavba nového ar eálu udržovac ích traťových jednotek (ar eál SDC)
realizace 2. etapy výstavby nového odstav ného nádraž í.
nové zapojení v leček,

Součástí výstavby či moder nizace výše uvedených provozníc h celků bude i výstavba, či moder nizace
některých mostních objektů, podchodů, komunikac í a zpevněných ploch.
Stavba č.6.

Soubor staveb městské infrastruktur y

Soubor staveb městské infrastruktury je konc ipov án jako soubor investic potřebných pro zajištění
přístupu př íchodu a př íjezdu k nově budovanému osobnímu nádr až í včetně technické infrastruktury
pro území, na jehož dalš ím využití má město Brno eminentní zájem. Stavba umožní rozvinutí všech
aktivit pro dostavbu doposud opomíjeného území.
Součástí stavby jsou:
-

příprava území a demolice
pozemní komunikace, chodníky, cyklistic ké stezky, par kovac í plochy
tramvajové tr atě
mostní objekty, umělé stavby, pr otihluková opatření
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury: měnírny, tr ansfor movny,..)
infrastruktura: kanalizace, vodov ody, plynov ody, horkovody, parovody, s ítě, kolektory, ...
silnoproudá a slaboproudá zař ízení a technologie
provozní technologie (dle potřeb jednotlivých částí a dílů)
terénní úpravy a rekultiv ace
sadové a vegetační úpravy
aj.

Přemístění provozu s ervisu ČSAD Brno
V době zpracování dokumentace bylo rozhodnuto o změně zařazení stavby "Přemístění provozu
servisu ČSA D Br no" ze staveb Městské infrastruktury do staveb drážních. Je zřejmé že tato stavba
bude realizována v období realizace drážní Stavby č.1, není ale známo, zda se bude jednat o
samostatnou stavbu, či z da bude součástí stavby č.1. V rámc i dokumentace hodnocení vliv ů není tato
stavba přiřazena ani k stavbám drážním ani k stavbám městs ké infrastruktury, ale je popisována a
posuzována zvlášť.

Jedná se z áměr, který svou kapac itou naplňuje hned několik kritérií stanov ených v př íloze I. z ákona
č. 100/2001 Sb.
Z hlediska určení postupu posuz ování a určení př íslušného úřadu, který bude zabezpečovat
posuzování, je rozhodné že záměr spadá pod:
kategorii I, bod 9.1 „ Novostavby želez ničních drah delší než 1 k m“.
Dle § 4 odstavce (1), pís mene a, zákona č. 100/2001 Sb. se jedná o záměr, který podléhá vždy
posouzení v livu na životní prostředí. Př ís lušný m or gánem státní správy je v tomto konkrétním př ípadě
Ministerstvo ž ivotního prostředí ČR.
Dále záměr splňuje následujíc í kritéria, na z ákladě kterých spadá dle př íloz e I. zákona č. 100/2001
Sb. do kategorie II:
kategorie II., bod 1.4. „Úpravy toků a opatření proti povodním výz namně měnící charakter toku a ráz
krajiny“.
kategorie II. bod 9.1 „Novostavby a rekonstrukce silnic o šíři větší než 10 m nebo místních
komunikací o čtyřec h a více jízdních pr uzích delších než 500 m.“,
kategorie II. bod 9.2. „Novostavby (záměry neuvedené v kategorii I), rekonstr ukce, elektrizace nebo
modernizace železničních drah; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních
zařízení a překladišť.“
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kategorie II. bod 9.3 „Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy vč etně lanovek.“,
kategorie II. bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměř e nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo gar áže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Jihomoravský

Okres:

Brno město

Obec:

Brno

Městské části: Brno jih
Brno střed
Černovic e
Židenice
Záměrem "Přestavba železničního uzlu Brno" budou dotčena následujíc í katastrální území
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.

Město - Brno
Štýř ice
Staré Brno
Trnitá
Komárov
Horní Heršpice
Dolní Heršpice
Př ízřenice
Černovice
Židenice
Zábr dovice

Záměrem dotč ené území nezahrnuje celá katastrální území, celková rozloha dotčeného území je
přibližně 415 ha.
Pr o potřeby dokumentace hodnocení vlivů je záměr rozdělen na tř i části: drážní stavby, stavby
městské infrastruktury a stavbu pr ovozu servisu ČSA D Brno. Následně uvádíme k.ú. dotčené těmito
částmi záměru.
Katastrální území dotčená drážními stavbami:
Dotčená k.ú. jsou shodná s dotčený mi k.ú. celého záměru.
Katastrální území dotčené stavbami městské infrastruktury:
k.ú. Horní Heršpice
k.ú. Štýř ice
k.ú. Trnitá
k.ú. Komárov
k.ú. Staré Brno
k.ú. Město Brno
Katastrální území dotčené stavbou servisu ČSAD Brno.
k.ú. Horní Heršpice
k.ú. Štýř ice
Umístění staveb a c elkový rozsah záměr u je patrný z př ílohy č.4.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Př estavba Ž UB včetně výstavby nového osobního nádraž í v odsunuté poloz e spolu s přestavbou
rozsáhlého území mezi historic ký m jádrem města a centr em Komárova je již dlouhodobý m záměrem
města, který v současnosti dostává novou upřesněnou podobu. Toto upřesnění je zapracováváno do
změny územního plánu města Brna ( ÚPmB) , která navrhuje konkrétní z měny v dopravě, funkčním
využití a ochranných režimech v území ovlivněném přestavbou Ž UB (průběh projednávání viz kapitola
0.4.1.).
Př edmětem posuzovaného záměru je pak konkr étní inv estice "Přestav ba železničního uz lu Brno studie souboru staveb", kter á bude do části tohoto z měnou ÚPmB dotčeného území vložena. Nutno
doplnit, že projekční práce na př ípravě záměru Přestavby Ž UB a práce na Návrhu z měny ÚPmB
probíhají souběžně a jsou vzájemně koordinov ány.
Př estavba železničního uz lu Brno - studie souboru staveb, je rozsáhlý soubor staveb zasahujíc ích
značnou část města Brna, s předpokládanou dobou trvání výstavby více než des et let. Stavební
činnost se bude týkat jednak železničníc h tratí a objektů, jednak navazujíc ích městských komunikac í,
tratí městské dopravy, veřejných pr ostor a inženýrských s ítí (souhrn viz B.I.2.).
Rozsah pr ac í je zřejmý již z pouhého výčtu významnějš ích dílč ích prac í. Z drážníc h staveb to bude
rozšiřování stávajíc ích železničních tratí na území města a zčásti i budování jejich nových spojek,
nové zapojení vleček, stavba nového velkokapacitního osobního nádraž í, nových železničních
zastávek (Br no - jih, Brno - Židenice a Brno - Čer novice), výstavba ar eálu správy drážní cesty (dílny,
sklady, garáže aj.), stav ba r esp. rekonstrukce železničních mostů ( přes Svratku, ulici Plotní, Dornych,
mlýns ký náhon, ulici Masnou, řeku Svitavu, ulici Char bulovu, Olomouckou, Nezamyslovu, Táborskou,
Jílkovu, Filipínského, a Bubeníčkovu), protipovodňových zdí, hráz í a dalš ích z ař ízení, vegetační
úpravy, zpevněné plochy, podchody, komunikace aj.. Na druhé straně pak demolice rozsáhlých částí
tratí na území města včetně mostů (přes nákladový průtah Br no - dolní nádr až í Brno - Heršpice, přes
ulic i Kš írovu, ulici Hněv kovského, řeku Svratku a ulici Lomenou), dvou zastávek (Br no - Černovice a
Brno - Heršpic e), demolic e řady budov mez i ulic í Dornych a židenický m nádraž ím aj.
Navazujíc í stavby městs ké struktury budou zahrnovat nové resp. nově upr avené komunikace (celkem
cca 10 km, ulice Opuštěná, Uhelná, Spěšná, Ros ická a Pr ažákova a nově vytvořený Bulvár, a to
včetně nových křižovatek, nájezdových ramp, chodníků a cyklostezek), mosty (přes Svratku na
Rosické ulici, nad ulicí Vodařskou, na Bulv áru přes ulic i Opuštěnou, přes ulici Heršpickou, přes V MO
na Pražákově ulic i, pod vleč kou na téže ulici, most k napojení areálu udržovac ích jednotek v prostoru
dnešní železniční stanice Brno - jih), par kovac í plochy, inž enýrské s ítě (vodovody, plynovody, rozvody
elektr ické energie, kanalizace, teplovodní potrubí) , pozemní objekty (měnír ny, rozvodny, protihluková
opatření), tr amvajové tratě (nově plánováno 2500 m dvojkolejných tr atí - Bulvár, Rosická, Vodařská, a
dále rekonstrukce 850 m dvojkolejných tratí na ulic ích Nádr ažní, Nové Sady a řešení tř í křižovatek
kolejních tratí) , demolice a ter énní úpravy. Významnou akcí bude i přemístění opravárenského
závodu ČSA D, který se nacház í př i ulici Ros ické v těsné blízkosti budouc ího osobního nádraž í, na
vyhrazené pozemky př i ulic i Pr ažákova.
Realizac í stavby z miz í v blízkosti centrální časti města Br na železniční doprava z histor ických tras a
bude soustředěna do jedné trasy, založené na stávajíc ím průtahu pro nákladní vlaky. Nové osobní
nádraž í, které se postav í cca 800 m dále od dnešního hlavního nádr až í, bude mít dostatek kolejí a
nástupišť pro odbavování prav idelné příměsts ké železniční dopravy, rychlíků ze všech s měr ů a
expresních vlaků prvního ž elez ničního kor idor u. Dále bude vytvořen prostor pro odbavování vlaků
budouc ích vysokorychlostních tratí. Výškové řešení osobního nádraž í je navrženo o úr oveň výše než
je dnešní ter én a bude z větš í části na mostních konstrukc ích, č ímž se docílí pr ostupnosti
železničního tělesa pr o městské komunikace a trasy městské hromadné dopravy. Do osobního
nádraž í bude zapojeno všech 7 dnešníc h železničních tratí a to 4 od severu (z Tiš nova, České
Třebové, Veselí nad Moravou a Př erova) a 3 od jihu (z Bř eclavi, Znojma a Jihlavy). Nový m zapojením
železničních tratí od Veselí nad Moravou a Přer ova se dosáhne uvolnění části dnešní trasy za řekou
Svratkou a tím možnosti pro využití z ískaných ploch. Př ed nový m osobním nádr až ím bude dostatečný
prostor pro výstavbu doplňujíc ích zař ízení a zastávek městs ké hr omadné dopravy. Kromě toho se
doc ílí návaznosti na centrální autobusové nádraž í, které by lo v tomto pr ostoru vybudováno již dř ív e.
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Obs lužné dráž ní provozy budou soustředěny do celků ( areál SDC, odstavné nádraž í), č ímž se
výrazně zvýší už itnost zař ízení a zracionaliz uje jejich provoz. Nově umís těné v lakové zastávky budou
mít př ímou návaznost na MHD a tedy budou fungovat jako přestupní uz ly IDS.
Celý záměr přestavby Ž UB, který by sám o sobě zahr noval pouze reorganizaci kolejí a drážních
objektů, je rozš ířen o řadu dílč ích staveb dotvář ejíc ích funkční a estetické charakteristiky zájmového
území. Z hledis ka kumulace těchto dílč ích „záměrů“ pravděpodobně dojde k určitému navýšení
negativníc h charakter istik v době realiz ace (hluk, v ibrace, emise, odpady atp.). Také je nutné si
uvědomit, že celý záměr je vložen do území, kter é je již dnes velmi ov livňováno okolním městem
(emise, hluk), tedy bude docházet ke kumulaci vlivů. Celá území je připr avováno na výstavbu dalš ích
objektů (rozsahu a funkce dle ÚPmB) , které budou svou existenc í a provozem ovlivňovat okolí a tyto
vlivy se budou kumulovat s vlivy posuzovaného záměru.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
V rámc i mezinárodních dohod se Česká r epublika zavázala modernizovat trasy železnič ních tratí na
našem území z důvodu usnadnění průjezdu mezinárodních vlakových souprav. Město Brno lež í na
trase dvou mezinárodníc h železničních kor idor ů:
IV. kor idor: Hambur k - Ber lín - Praha - Brno - V ídeň
VI. kor idor: Pobaltí - Varšava - Ostr ava - Př erov - Br no - Bratislava - Budapešť
V roce 1993 započaly práce na projektu ČD - Modernizace vybraných ž elez ničních koridorů. V roce
2001 by lo přijato Vládní usnesení č. 145 o dodržení hlavního r ozvojov ého záměru - dokončit základní
modernizac i celé dopravní infrastruktury do roku 2010. Moder nizace tratí V I transevrops kého koridoru
(Berlín - Praha - V ídeň) je na území ČR praktic ky dokončena, provoz dosud komplikují
nerekonstruované uzly - mez i nimi také železnič ní uzel Br no, jehož technic ká životnost v současné
době konč í a jeho přestavba je nezbytná a také hlavní nádr až í je na samém pokraji způsobilosti a je
vyčerpána jeho kapacita. Tyto s kutečnosti byly impulsem k ř ešení letitého problému přestavby Ž UB.
V celém pr ůběhu minulého století byla několikrát prověřována možnost nového řešení Ž UB.
V posledním desetiletí pak by ly s ohledem na požadované parametry osobního nádraž í
(12 průjezdních per ónníc h kolejí, z toho min. 4 o délce 400 m, š ířka nástupišť min. 10 m, dostatečné
prostory pro přestup, parkovac í místa atd.) vypracovány studie k porovnání výhod a nevýhod dvou
základníc h var iant koncepce - přestavby dnešního hlavního nádr až í a nebo výstavby nového
osobního nádraž í v tzv. “odsunuté“ poloze. Tzn. že bylo hledáno nejen s ituov ání osobního nádraž í,
splňujíc í požadované par ametry, ale také umístění souv isejíc ích kolejišť, zař ízení, zaústění tratí,
rozvoje úz emí a s tím souv isejíc í budování městské infrastruktury atd.
Př ípravné práce zahájené koncem minulého století by ly završeny usnesením v lády čís lo 457 ze dne
6.5.2002, který m v láda schválila př estavbu Ž UB v odsunuté poloze.
Př estavba želez ničního uz lu Br no není jen přesunem hlavního nádraž í, ale jde o přestavbu a
zjednoduš ení celého chaoticky rozvětveného systému železničních tratí a drážníc h staveb na území
Brna a o zrušení některých z nich jako nežádoucíc h bariér v území ( např. zrušení tzv. přerovky na
jihu umožní jednodušší výstavbu velkého městského okr uhu). Součástí projektu je také celkové
konc epční a urbanistické řešení, které ov livní podobu jižního sektoru města Brna na velmi dlouhou
dobu.
Takto koncipovaný projekt umožní otevření centr a města k jihu a možnost jeho dalš ího rozvoje. Může
tak dojít k s loučení drahami uv olněných pozemků s plochami v jejich sousedstv í, které byly doposud
předevš ím extenzivně, či ležely ladem. Předpokládá se, že na z míněných pozemc ích dojde
k investiční činnosti a tím k oživení a rozvoji celé této oblasti tzv. Jižního centra.
Cíle přestavby lze zahrnout následovně:
-

řešení nádraž í na nejvyšší technické úrovni s dostatečnou kapac itou, včetně zapojení
vysokorychlostníc h tratí,
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-

dokončení modernizace železničního koridoru ( Děč ín - Pr aha - Česká Třebová - Brno - Břeclav)
na území města Brna

-

rozvoj integrovaného doprav ního systému (dostateč ná kapac ita nádraž í, nově umístěné
železniční zastáv ky) ,

-

realizace zázemí potřebného pro pr ovoz železničního uzlu,

-

soustředění železničních zař ízení a tratí na minimální plochy,

-

zachování plného pr ovozu na stávajíc í železnici a stávajíc ím nádraž í do doby vybudování
nového nádraž í,

-

vytvoření impulsu pro rozvoj města v příštíc h desetiletích a využití výhodné polohy města Br na
v síti evrops ké infrastruktury

-

odstranění bariér v rozvoji jižního segmentu města Br na, rev italizace a zís kání nových
rozvojových ploch,

-

dokompletování struktury města,

-

zvýšení kultury cestování,

-

nové využití budovy starého nádraž í a nově upr avený pr ostor Nádražní ulic e s náměstím pod
Petrovem dostane opět tvář městské tř ídy,

-

před nový m os obním nádraž ím bude dostatečný prostor pr o výstavbu doplňujíc ích zař ízení a
zastávek městs ké hromadné dopravy.

Př estavba železničního uzlu zároveň naplňuje dvě základní priority doprav ní politiky České republiky:
-

dosažení vhodné dělby př epravní práce zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu a

-

zajištění kvalitní dopravní infrastruktury.

Dělba přepravní pr áce se v Čes ké republice dopos ud vyv íjí nepř íznivý m s měr em. Přepravci se
orientují stále více na silniční nákladní č i osobní dopravu. Zkv alitňování silniční infrastruktury probíhá
rychlejš ím tempem, než infrastruktury železniční. To vede k nepřiměř enému negativnímu v livu na
životní prostředí na str aně jedné, nedostatku tržeb a př ílišné záv islosti na dotac ích na straně druhé.
Na tento vývoj by měla reagovat nabídka rychlé a kvalitní železniční dopravy, kterou bude Ž UB po
dokončení př estavby umožňovat.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
V první č ásti této kapitoly budou popsány jednotlivé stavby, tak jak budou r ealizovány v etapách,
následně bude proveden podr obnějš í popis technic kého řešení.
B.I.6.1. Stavby a jejich provázanost
Př estavba železničního uz lu Brno (Ž UB) zahrnuje dva velké soubory stav eb. První z nich je soubor
drážních staveb, druhý m pak soubor staveb městs ké infrastruktury. Celý záměr přestavby
Železničního uz lu Brno je pak rozdělen do 6 stav eb. Z toho stavby č. 1 - 5 jsou stavby dr ážní a
komplex staveb městské infrastruktury je specifikován jako šestá stavba. Stavbou dotčené území má
rozlohu cca 415 ha.
Záměr se skládá z nás ledujíc íc h 6 staveb.
Stavba č.1.
Stavba č.2.
Stavba č.3.
Stavba č.4.
Stavba č.5.
Stavba č.6.

Odstavné nádraž í - 1. část,
Osobní nádraž í - 1. část
Nákladový průtah
Odstavné nádraž í - 2.část - dostavba
Osobní nádraž í - 2. část - dostavba
Soubor staveb městské infrastruktury

V době zpracování dokumentace bylo rozhodnuto o změně zařazení stavby "Přemístění provozu
servisu ČSA D Br no" ze staveb Městské infrastruktury do staveb drážních. Je zřejmé že tato stavba
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bude realizována v období realizace drážní Stavby č.1, není ale známo, zda se bude jednat o
samostatnou stavbu, či zda bude součástí stavby č.1.
V rámc i dokumentac e hodnoc ení vlivů není tato stavba přiřazena ani k stavbám drážním ani
k stavbám městské infrastruktury, ale je popisována a posuzována zvlášť. Toto řešení je pr ovedeno i
vzhledem k požadav ku Úř adu městské části města Brna, Brno - jih, na samostatné posouzení
přesunu servisu ČSA D do ul. Pražákova.
Jednotliv é stavby v rámc i přestavby Ž UB jsou propr acovány v dokumentu „Koordinační studie řešení
přestavby železničního uz lu Brno a železničního osobního nádraž í včetně průzkumů, SUDOP Brno,
06/2003. Tato studie je v současnosti jediný dokument, který obsahuje souhrnné infor mace o
drážních stavbách. Stav by městs ké infrastruktury jsou propracovány podr obněji v dokumentu
Př estavba ŽUB Brno - studie souboru staveb městs ké infrastruktury, SUDOP Br no, 01/2005.
V současné době byly zahájeny práce na dokumentu, který doplní infor mace o drážních stavbách na
stejnou úroveň a obě tyto části s louč í. Jedná se o studii Přestavba Ž UB Brno - studie souboru staveb,
SUDOP Brno, předpokládaný ter mín dokončení 06/2005. Lze očekáv at, že dojde k upřesnění
detailního trasování tr atí a př ípadně i počtu kolejí v určitých pr ofilech. Neočekáváme podstatné z měny
proti infor mac ím z koordinační studie z 06/2003.
Všechny uvedené stavby budou realizovány v provázanosti v etapách. Předpokladem bylo zahájení
prací v lednu 2005 a ukončení poslední etapy drážníc h staveb v pr osinci r oku 2015 - viz kapitola
B.I.7.
Stavba č. 1

Odstavné nádraží - 1. část

Tato stavba byla původně zahrnuta do první etapy přestavby Ž UB. Vzhledem k tomu, že stavba bude
provedena vždy, byla vyjmuta a je řešena jako samostatný záměr „ ČD, Brno - 1. část odstavného
nádraž í“. Vzhledem k tomu, že rámci stavby budou mj. provedeny kolejové úpravy, jedná o záměr,
který ve s myslu př ílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona 93/2004 Sb. posuzování vlivů
spadá do kategorie II, bod 9.2 - Nov ostavby (záměry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce,
elektr izace nebo modernizace železnič ních drah, novostavby nebo r ekonstrukce železničních a
inter modálních překladišť. Stavba byla oz námena dle zákona 100/01 Sb. a na z ákladě z jišťovac ího
řízení by lo KÚ JMK r ozhodnuto (5.8.2004), že uv edený záměr nebude dále posuzován. K datu leden
2005 je zpracována dokumentace DÚR, proběhl institut místního š etření v rámci Úz emního ř ízení
vedeného místně př íslušný m Stavebním úřadem. V nejbližš í době se očekáv á vydání Úz emního
rozhodnutí. Tato stavba není souč ástí tohoto posuzování vlivů.
Pr o úplnost uv ádíme základní specifikaci této stavby.
Stavba př edpokládá výstavbu první části odstavného nádraž í v lokalitě Horní Heršpice v této skladbě:
kolejové úpr avy a silniční komunikace, mostní objekty a umělé stavby, pozemní objekty a inženýrské
sítě, zabezpečovac í a sdělovac í zař ízení, trakč ní vedení a silnoproudá zař ízení, automatizovaný
systém dispečerského ř íz ení.
Stavba zahr nuje realizaci nezbytných zař ízení pro čistění a údržbu souprav osobníc h vlaků. Tím se
nahradí stávajíc í stav, kdy se údržba provádí v kolejištích na různých mís tech Ž UB. V rámc i stavby se
vybudují koleje pro venkovní a vnitřní čistění vagónů, hala s kolejemi pro údržbu a minimální počet
odstavných kolejí. Dosáhne se soustředění odpadních vod, jejich neutralizace a čistění před
vypuštěním do kanalizace. Tím se vytvoř í moderně vybavené pracoviště soustředěné do jednoho
mís ta. Tato stavba je řešena tak, aby v případě časové prodlevy v realizaci nového osobního nádraž í
mohla zajišťovat potřebné služby i pr o soupravy z dnešního hlavního osobního nádraž í a
k odstavování se využ ije dnešní odstavné nádraž í „B“. Z odstaveného nádraž í do osobního nádraž í
budou př istavovány sestavené a provozně odbav ené vlakové soupr avy osobní dopravy odjíždějíc í
z Brna a tažené vlakovou lokomotivou. Končíc í osobní vlaky budou po minimálním pobytu u perónní
hrany přesunuty v lakovou lokomotivou na odstavné nádraž í.
Pr o osobní doprav u zůstane v provozu stávajíc í žst. Hor ní Heršpice, která bude doplněna provozní
budov ou pr o ř ízení technologických procesů rozš ířené dopravy. Objekty a technologie zajišťujíc í
kulturu cestování jsou uvaž ovány v plochách kolejiště nově navrženého. Centrem odstavného nádraž í
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bude š estikolejná hala provoz ního ošetření souprav, elektric kých jednotek a opravny osobních vozů,
dále se navrhují halový umývač vozových skř íní, hala č ištění interiérů a hala fekálního čištění.
Př edpokladem realizace je př elož ka nákladov ého průtahu, střelické nákladové koleje a obs lužné
koleje dvou vleček. Tím se uvolní celý prostor od stávajíc í trati Brno-Břeclav a sudé kolejové skupiny
žst. Brno- H.Heršpice až po ar eál Centrokovu včetně nákladiště Brno- Nový jih.
V souvislosti s přelož kou nákladového průtahu bude zrušen stávajíc í úrovňový přejezd na ulici
Sokolova a nahrazen silničním podjezdem včetně chodníků pro pěš í. Stáv ajíc í lávka pro pěš í př es
trať Brno - Břec lav bude zrušena, stávajíc í přemostění střelic ké nákladové koleje př es tuto tr ať bude
rekonstruováno.
Silniční napojení odstavného nádraž í je konc ipováno z ulic e Košuličova, kde se při výstavbě přelož ky
nákladového pr ůtahu vybuduje silniční podjezd.
První část os obního nádr aží
Obsahuje koleje a nástupiště nahrazujíc í dnešní kapacitu hlavního nádraž í. Vybudováním této stavby
se umožní ukončení provozu hlav ního nádr aží a převedení osobní dopravy a odbavování cestujíc ích
na nové osobní nádraž í. Jedná s e o stavbu, kter á bude respektovat trasu stávajíc ího nákladního
průtahu a která dále vyžaduje nové zapojení želez ničních tratí z Veselí nad Mor avou („Vlárská trať) a
Př erova („přerov ka“). Dokončením této první části osobního nádraž í a jejím uvedením do provoz u se
doc ílí uvolnění znač né části historic ké trasy želez nice. Nové osobní nádraž í bude z velké části
v prostoru na dnešním nádraž í Brno dolní a niveleta kolejí bude o úrov eň výše než je dnešní terén a
kolejiště místního nákladov ého nádr až í. Odbavování cestujíc íc h bude prováděno v prostorách pod
nástupišti a kolejištěm. Př ístupy na nástupiště budou zajištěny schody, pojízdný mi rampami a výtahy.
Pr o podobu nádražní budovy a její okolí byla vyhlášena architektonická soutěž. O architektonickém
řešení není v současné době roz hodnuto. Je ale znám požadavek na technické řešení.
Úprava tras y nákladního průtahu
Pr o uvolnění staveniště dostavby osobního nádraž í a doc ílení definitivní tr asy nákladního průtahu jak
půdorysně, tak zejména výškově, bude vybudována od mostu přes ulici Plotní až do Horních Heršpic
nová trasa nákladního průtahu. Průtah pr o nákladní vlaky bude veden za osobním nádraž ím a bude
v prostoru os obního nádraž í oddělen provozně i vizuálně.
Druhá část odstavného nádraží
Př edstav uje dokončení potřebného r ozsahu kolejí a zař ízení pro č istění a údržbu souprav osobních
vlaků, pr otože budou uvolněny pozemky železnice v histor ické trase kam část této stav by zasahuje.
Vybudováním této stavby se doc ílí definitivního stav u odstav ného nádraž í pro osobní dopr avu. Na
odstavném nádr až í budou sestavov ány vlaky a vypraveny do osobního nádraž í a zas e naopak
konč íc í vlaky se z osobního nádraž í př esunou na odstavné. Odstup a nástup lokomotiv umožní př es
osobní nádraž í samostatná průjezdná kolej mimo nástupištní hranu. Tím se doc ílíme co nejkr atš ího
pobytu osobních souprav v os obním nádraž í.
Druhá část osobního nádraží
Závěrečná stavba osobního nádraž í zahrnuje dobudování požadovaného počtu kolejí a nástupišť.
Stavba bude realizována na ploše uvolněné trasy po nákladním průtahu. Tato stav ba umožní
zavedení výhledových vysokorychlostníc h vlaků do nové brněnské stanice.
Městská infrastruktur a
Soubor staveb městské infrastruktury je konc ipov án jako soubor investic potřebných pro zajištění
přístupu př íchodu a př íjezdu k nově budovanému osobnímu nádr až í včetně technické infrastruktury
pro území, na jehož dalš ím využití má město Brno eminentní zájem. Stavba umožní rozvinutí všech
aktivit pro dostavbu tohoto území.
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Součástí stavby jsou:
-

příprava území a demolice
pozemní komunikace, chodníky, cyklistic ké stezky, par kovac í plochy
tramvajové tr atě
mostní objekty, umělé stavby, pr otihluková opatření
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury: měnírny, tr ansfor movny,..)
infrastruktura: kanalizace, vodov ody, plynov ody, horkovody, parovody, s ítě, kolektory, ...
silnoproudá a slaboproudá zař ízení a technologie
provozní technologie (dle potřeb jednotlivých částí a dílů)
terénní úpravy a rekultiv ace
sadové a vegetační úpravy

Stavba bude prováděna v nás ledujíc íc h etapách
-

1. etapa část A: realizace a budování komunikační s ítě, tramvaj a inženýrské s ítě pro ulice
Bulvár, Rosická, Opuštěná, Trnitá, Praž ákova - propojení pro obs luhu servisu ČSA D Brno. Tato
etapa bude dokončena s dokončením stav by první části osobního nádraž í.

-

1. etapa část B: r ealizace a budování komunikační s ítě a inženýrské s ítě v prostor u pod za
nový m nádraž ím a na jihozápadní straně nádraž í. Tuto etapu bude možné v plné míře
dobudovat po dokončení úpr avy nákladního průtahu a dostavby dr uhé č ásti osobního nádraž í.

-

2. etapa: realizace a budování komunikační s ítě, tramvaj a inženýrské sítě po snesení drážního
těles a, res p. jeho části r eprezentuje napojení tram z ul. Husova, budování ul. Úz ká, Vodařs ká a
propojení s ul. Pražákova, Rosická, Opuštěná, Trnitá, Pr ažákova. Tato etapa může být
zahájena po dokončení první části osobního nádr aží.

-

3. etapa - výhled: realizace a dobudování komunikační s ítě a inženýrských s ítí v souladu s
plánem zástav by území jiný mi investory, před nádraž ím - plochy mezi komunikacemi Uhelná,
Bulvár, Trnitá a dobudování území Komárova za nádražním dle urbanistických představ a
regulativů (není součástí záměru)

Vzájemná posloupnost etap č. 2 a 3. není specifikována v časové os e, je možné je při aktuální situaci
přiměřeně přiz působit podmínkám a potřebám.
Opravárenský z ávod ČSAD
Součástí výstavby nového osobního nádraž í je i přemístění opravárenského závodu ČSA D, který
přímo sousedí se současný m autobusový m nádr ažím Zvonař ka. Pozemky stávajíc ího
opravárenského z ávodu je třeba uvolnit již pr o II. Etapu př estavby Ž UB (výstavba 1. části osobního
nádraž í). Na uvolněných plochách je zčásti plánováno kolejiště, z části tramv ajov á komunikace
a veřejná prostr anstv í. Nové umístění servisního závodu je plánováno do prostoru ulic e Pražákova
mezi jejím nově plánovaný m pr odloužením a vleč kou ČD do podniku Fer ona. Všechny pozemky (s
jedinou výjimkou p.č. 2012/1 - k.ú. Horní Heršpice) se nacházejí v katastrálním území Štýřice.
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B.I.6.2. Soubor drážních staveb
Nové osobní nádraží a provozní budova
Obr. Plánované kolejiště nového osobního nádraží

V rámci výstavby nového osobního nádr až í je třeba nově vybudovat či rekonstruovat: svazek kolejí a
nástupišť, výprav ní budov u, prov ozní budov u a napojení př ípojných tratí do osobního nádraž í.
Svazek kolejí a nástupišť osobního nádraž í je z velké části s ituován na pozemek ČD, stávajíc ího
kolejiště žst. Br no dolní nádraž í. Z důvodu vyrovnání „pr opadu“ nivelety dnešního kolejiště nákladního
průtahu budou nástupiště a převážná část kolejiště situovány na mostní konstrukc i, č ímž bude
umožněno propojení úz emí na obou stranách nádraž í. Průběh nivelety je takový, že umož ní od
kř ížení ulic e Dornych a Plotní až po kř ížení ulice Sokolovy v H.Heršpic ích řešit kolejiště nového
osobního nádraž í a odstavného nádraž í včetně spojovac ích kolejí s niveletou stejnou na výšce
206,00 m n.m. Tím se nové osobní nádraž í „ dostane“ o úroveň výše než je dnešní terén (cca 199 m n
m.). Umístěním tělesa nového osobního nádraž í na letmé předpjaté betonové konstrukci na kótě
temena hlavy kolejnic 206,0 m n.m se také docílí prostupnosti železničního tělesa pr o městské
komunikace a trasy městské hromadné dopr avy.
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Svazek osobního nádraž í bude sestávat z 14 pr ůjezdných kolejí určených pro os obní dopravu.
12 kolejí bude vybaveno nástupištní hranou.
Tab.: Nástupiště nového osobního nádraží
Číslo nástupiště:
nástupiště u koleje 11

Délka nástupiště:
350m

Typ nástupiště:
jednostranné

nástupiště I u A1, A2, 9

180m, 130m, 380m

ostrov ní

nástupiště II u 7, 5

400m, 400m

ostrov ní

nástupiště III u 3, 1

400m, 400m

ostrov ní

nástupiště IV u 2, 4

400m, 400m

ostrov ní

nástupiště V u 6, 8

400m, 400m

ostrov ní

nástupiště VI u 10,12

400m, 400m

ostrov ní

Středem mezi nástupištními kolejemi č. 1 a 2 budou vedeny 2 koleje, které budou využívány jako
koleje objízdná pro jízdy lokomotiv, posunovac ích dílů, průjezdu tranz itních vlaků, které zde nezastav í
apod. Tento svazek kolejí bude doplněn na jižní straně dv ěma kolejemi nákladového pr ůtahu.
Nové řešení tak zabezpečí, že bude mož né osobní v laky z hlavníc h nejz atíženějš ích s měr ů se budou
sjíž dět na hlavní nádraž í, kde po minimálním pobytu na př estup cestujíc ích budou ve většině př ípadů
pokr ačovat dále v jízdě jako tranz itní vlaky, aniž by bylo nutno manipulov at se soupravami.
Př edpokládá se nárůst počtu osobních tranzitních vlaků až na v íce než polovinu jejich celkového
počtu, což se př íznivě promítne v obsazení dopravníc h kolejí a tím i v jejich potřebném počtu.
Vzhledem ke čtyřem nejzatíž enějš ím s měrům z Brna hlavního nádr aží lze předpokládat rozvoj
příměsts ké taktov é dopravy v hodinovém taktu s jeho zhuštěním na půlhodinový v době ranní a
odpolední š pič ky. V nejzatíženějš ích s měr ech se poč ítá u některých tratí i s taktem čtvrthodinový m.
Základní takt je hodinový, ve špičkách zahuštěn takto:
-

trať 250 trať 260 trať 240 trať 244 trať 300 trať 340 -

Břeclav - Havl. Br od
Brno - Čes ká Třebová
Brno - Jihlava
Brno - Hrušovany n.J.
Brno - Přerov
Brno - Uhers ké Hr adiště

15-30 minutový takt,
15-30 minutový takt
30 minutový takt
30 minutový takt
30 - 60 minutový takt
30- 60 minutový takt

Z pohledu řešení konfigurace osobního nádr aží s e v odsunuté poloze nabíz í varianta taktové
přepravy ve s měrech Žď ár nad Sáz avou - Břec lav a Letov ice - Břeclav popř. Z astávka u Brna,
případně Kyjov - Moravský Kr umlov. Směr Př erov by byl samostatný (ale i z něj lze pokračovat
prakticky do všech s měrů zaústěných do Brna). V této konfiguraci dojde k níz kému kř ížení s měrů.
Výhledově se uvažuje s následujíc ími počty vlaků:
Tab.: výhledové počty vlaků
Druh vlaku
Os v ýchozí

Počet vlaků
32

Os cílov ý

33

Os tranzitní

186

EC tranzitní

26

IC tranzitní

12

R,Sp v ýchozí

28

R,Sp cílový

30

R,Sp tranzitní

28

R Post tranzitní

4

Rn,Pv tranzitní

8

Celkem

387 v laků
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K uvedené tabulc e je třeba dodat, že u osobních vlaků docház í k podstatnému nár ůstu počtu
osobních vlaků (zavedení systému IDS) a mění se jejich struktura. Ve výhledu je předpokládáno
s nárůstem tranz itních osobních vlaků na v íce než polovinu celkového počtu osobních vlaků. Pr oti
současnému stavu přibude zejména počet EC a IC vlaků a tranzitních rychlíků. Výhledově se
předpokládá, ž e vlaky kategorie Sp přejdou do kategorie dálkových osobních vlaků a převážná
většina dálkových rychlíků kategorie IC,EC se stane vlaky, jedouc ími po vysokorychlostních tr atích.
Členění pr ostoru výpravní budovy nového osobního nádraž í stejně jako tvar zastřešení osobního
nádraž í, hmotové a objemové zpracování výpravní budovy bude předmětem architektonic ko urbanistic ké soutěže, níže uvádíme předpoklady z koor dinační studie. Př ípadné odlišnosti mohou mít
jen nepodstatný dopad stavby na ž ivotní prostředí. Lze očekávat optimální řešení (funkčnost, estetika,
vlivy na Ž P apod.). Je uvažováno se zastřešením v celé délce ostrovního nástupiště vlaštovkami. Pro
příchod cestujíc ích na nástupiště bude slouž it centrální halový podchod pod kolejištěm osobního
nádraž í, který je součas ně uvažován jako odbavovac í hala. Př ístup na nástupiště je navrhován
mimoúr ovňový mi schodišťový mi rameny s eskalátory a os obními výtahy.
Nájezd sanitních vozů k nástupištím bude umožněn souběžnou komunikac í na mostní konstrukci
osobního nádr až í přes ř eku Svratku. Tato komunikace bude r ovněž sloužit jako spojení osobního
nádraž í a odstavného nádr aží pro zaměstnance ČD, elektr ické vozíky a také pro urgentní vjezd
hasičského nebo policejního vozidla.
Veřejná část výprav ní budovy je navržena převážně v prostoru pod mostní konstrukc í kolejiště
nádraž í. Tato konstr ukce spoč ívá na kr uhových ocelových sloupech s podélný m rozpětím v modulu
30m. V př íčném s měru jsou sloupy navrženy hustěji ve vazbě na uspoř ádání neseného kolejiště.
Světlá výška kolejí činí 5,0 m, pod nástupištěm 7,1m. Kromě veřejné části budou v tomto prostoru
i nev eřejné provozy majíc í př ímou vazbu na cestujíc í nebo kolejiště. Jsou to např. pokladny
zavazadlovny, úschovy, neveřejné podchody (zavazadla, personál, tělesně postižení) majíc ích vazbu
na výtahy na jednotlivá nástupiště. Z dopravní služby je to denní místnosti pro zaměstnance. Dále
zde mus í být situováno zázemí restaurac í, hygienické zaříz ení zaměstnanců, úklid a instalační
prostory pro napojení technologie umístěné v hor ních částech výpravní budovy apod. V neposlední
řadě mus í být pamatováno na služby cestujíc ím (noviny, kadeřník, květiny).
Budova osobního nádraž í je dimenzována na 5 000 cestujíc ích/hod ve špičce, průchoz í frekvenci
300 cest/hod a frekvenční roz ptyl 2000 cest./hod.
Pod mostní konstrukc í se mohou umístit i plochy pro par kování osobních voz idel, vozů tax islužby,
autokar ů cestovníc h kanc elář í. Př edpokládají se rovněž vstupy do odbavovac í haly z podpovrchové
trasy severojižního tramvajového diametru, jehož trasa by měla být vedena také pod podchodem
s těsnou vazbou na odbavovac í halu osobního nádraž í. Dále zde bude zanechán prostor, který bude
určen pro př ípadné přes unutí autobusového nádraž í.
Veřejná část výpravní budovy bude realizována ve dvou etapách, což je podmíněno etapizac í
výstavby kolejiště. Nejprve bude zř ízena 1.část do hl. cca 93m a bude obsahovat nezbytně nutné
prostory pro provoz ČD (čekárny, pokladny, úschovny, zavaz adlovny apod.). Na závěr bude prostor
dobudován a vzniknou zde r estaurac e, bufet, služby apod.
Neveřejná část výpravní budovy je navržena převážně v provozní budově osobního nádraž í.
Jedná se o dvoupodlažní budovu se spodním podlaž ím v úrovni kolejiště. Budova je navržena podél
obslužné komunikace u 1.nástupiště a tvoř í okr aj c elého nádraž í s měrem k centru města. Budova má
výrazně podélný charakter (cca 60x7m) nižší podlaž í je rozděleno do sekc í, mezi nimiž jsou volné
prostory prosklené s měrem na město. Tyto pr ostory souž í jako př ístřeš ky pro cestujíc í a současně
umožňují optic ký kontakt se siluetou města Brna. Př ístup do budovy je z úr ovně 1. nástupiště.
Pr ovozní budova os obního nádraž í bude r ealizována ve dvou etapách.
Budova bude sloužit jako kanceláře, denní místnosti, hy gienic ká zař ízení, sklady dílny, nocležny atd.
pro zaměstnance drah. Hmotově obdobný objekt s e uvažuje na straně ke Komárovu, ten však bude
určen pro komerční využití a předpokládá se jeho financování z prostř edků investorů, není součástí
záměru. V novém nádraž í bude zaměstnáno 520 zaměstnanců.
Zásobování teplem bude řeš eno napojením na stávajíc í zdroje CZ T.
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Areál Správy dopravních cest (areál SDC)
V souvislostí s výstavbou železničního uzlu v odsunuté poloze dojde k rušení několika areálů
provozních středisek Správy dopravních c est, kolejí, dílen, skladů, garáž í, skladových prostor,
manipulač ních ploch a dalš ích zař ízení sloužíc ích k údržbě dopravní c esty.
Bude pr oto vybudován nový areál SDC Brno, který je umístěn na jižním okraji zájmového území při
obci Př ízřenice. Areál udržovac ích jednotek je kolejově napojen do výtažné koleje žst. Brno - jih.
Touto polohou je oper ativně př ístupný celému železničnímu uzlu Br no. Silniční napojení je od nového
nadjezdu ulice Mor avans ká. Celý areál je propojen páteřní obslužnou komunikac í s chodníky a
parkovišti osobních vozidel zaměstnanců. Vzhledem k dostatku kolejí je rovněž možno uv ažovat se
zaměstnanec kou železniční dopravou. Budou z de s oustředěny všechny výkonné jednotky udržujíc ích
jednotek, které budou nová kolejiště udržovat v provozu. Budou zde koleje pro odstavení stavebních
vlaků, gar áže pro udržovac í a nehodov ou techniku, MUV, jakož i s kladové pr ostory a menš í
montážní základna. V provozní budově budou adaptovány prostory pro sociální a administrativní
centrum tohoto areálu.
Nejdelš í koleje 901 a 902 s přilehlý mi s kládkový mi plochami mostních provizorií budou sloužit
Mostnímu středis ku Br no. Kromě toho budou mít na východní straně areálu největš í dílens ké,
garážovac í, údržbové a skladovac í provozy ze všech výkonných jednotek: kolej 918 ke skladu
vahařských závaž í, kolej č. 919 - k zámečnic ké a vahařské dílně, kolej č. 920 do haly pro opravy
mostních prov izorií, kolej č. 921 k úložišti OK. Koleje č. 903 až 905 bude sloužit Středis ku svrškového
mater iálu včetně zpevněných ploc h 19 000 m2. V blízkosti těchto kolejí je umís těn také dvůr tohoto
střediska s garážemi, s klady, soc iálním a administrativním zázemím.
Dalš ím přilehlý m areálem je sloučený TO Brno a Židenice s kolejemi č. 906 - 908 s př ilehlý mi
skládkový mi plochami a přilehlý m dvorem s garážemi, sklady a zázemím. Kolejové garáže TO jsou na
kolejích 907 - 908.
Areál Mechanizač ního střediska Brno obsahuje odstavné koleje 909, 910, kolejové garáže na kolejích
611 a 912 a halu SHV na koleji 913. Kolejové provozy doplňuje dvůr se s klady, dílnami, svařovnou,
garážemi, zpevněnou plochou a sociálním a administrativním zázemím. Celý areál bez kolejových
provozů doplňuje Středis ko autodopravy SEE, dále Odloučené pracoviště Elektrodílny.
Př edpokládá s e, že zde bude zaměstnáno 162 pracovníků
Obr.: Situace SDC
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Mostní objekty, podchody
Pr ostorové ř ešení mostníc h objektů bude sledov at u stávajíc ích objektů prostorovou průchodnost na
mostních objektech. Ponechané mostní objekty budou posouzeny pro tř ídu zatíž itelnosti D4 při
rychlosti do 160km/hod. Nové mosty budou navrženy na větší z účinků - zatěžovac í vlak T nebo SZS
při rychlosti do 160 km/hod. Pod mosty v kř ížení s komunikacemi je navržena výška podjezdu 4950
mm, to je v souladu s nor movou hodnotou pro dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. a II. tř ídy. V
mís tě kř ížení tratě s vodotečemi bude respektována hladina Q100 a nor mou stanovená volná výška
nad hladinou 50 c m.
Pr o vlastní nádraž í (v rámci výstavby osobního nádraž í) se vybudují mosty v délce cca 344 m, šíř ka
mostů budovaných v této části je cca 75 m. Nosná konstr ukce bude ocelová plnostěnná spojitá
spřažená s betonovou deskou. Opěry jsou betonové založené na pilotách, mezilehlé pilíře jsou
samostatné stojky vždy pod každý m ložis kem konstrukce se založením na pilotách. Na těchto
mostech je vedeno 9 kolejí, 4 nástupiště a obs lužná komunikace. Prostor pod mosty bude využit pro
odbav ování cestujíc ích, př íjezd a zastávky městské a autobusové dopravy a pro parkování vozidel. Z
tohoto prostoru v úrovni terénu budou pro př ístup na nástupiště vybudována schodiště, rampy a
výtahy. Předpokládá se vybudování městského diametru se schodištěm v místě 1. otvoru.
V rámci poslední etapy vybudování osobního nádraž í se vybudují mosty v délc e cca 344 m, šíř ka
mostů budov aných v této části je cca 63 m. Typ mostu a jeho prostorové uspoř ádání je shodné s
mosty budovaný mi ve II.etapě. V této části se budují mostní konstrukce pr o dalš ích 6 kolejí a 3
nástupiště v osobním nádraž í a dále láv ka pro zaměstnance a lávka ke střelic kému nástupišti v
Horních Heršpic ích. Současně bude vybudován rámový podchod š íř ky 3,0m k břec lavskému
nástupišti v Horníc h Heršpic ích.
Pr o napojení tr atí k osobnímu nádr aží je třeba vybudovat most přes Svratku, a dále mosty přes ulice
Plotní, Dornych, přes mlýnský náhon, přes ulic i Masnou, přes řeku Svitav u, přes ulic i Charbulovu,
Olomouc kou, Nez amyslov u, Táborskou, Jílkovu, Filipíns kého, Bubeníč kov u. Pr o omez ení záborů
pozemků bude podél tratě od osobního nádraž í s měrem k Židenic ím vybudovány opěrné zdi.
Realizace této stavby vyžaduje nov é zapojení železnič ních tratí z Veselí nad Moravou („Vlárská“ trať)
a Přerova („přerovka“). Pro tyto tratě budou postav eny nové mosty přes ulici Masnou, přes řeku
Svitav u a u napojení. Pr o napojení posvitavských vleček bude souběž ně s tratí v prostor u Židenic
vedena nová kolej, která nejprve kř íž í ulici Zábrdovic kou a Lazaretní pak klesá podél zár ubní zdi,
šikmo podcház í pod traťový mi kolejemi na opačnou stranu a po stoupání podél zárubní zdi kř íž í ulici
M.Kuncové a Svatoplukovu, za ní se napojuje do stávajíc ích kolejí. Mosty přes uvedené s ilnice budou
pro tuto kolej rozš ířeny, kř ížení s traťový mi kolejemi je nový m železničním mostem.
Most př es Svratku je navržen ocelový plnostěnný spojitý vyztužený obloukem se spřaženou des kou
ze železobetonu s průběžný m kolejový m ložem, rozpětí 14,7 + 50,6 + 14,7 m. Př es Svratku bude
překlenutí vlastního toku jedním mostním polem (bez podpor v toku) s respektováním hladiny Q100.
Na mostě je vedeno 6 kolejí a obslužná komunikace k osobnímu nádr až í. Ostatní mosty budou
navrženy ocelové plnostěnné se spřaženou železobetonovou deskou s kolejový m ložem. Mosty přes
ulic e budou prostorově navrženy na výhledové požadavky městs ké dopravy.
Zaústění železniční tratě Přerov - Brno
Výhodou nové polohy osobního nádraž í v prostoru stávajíc ího žst. Brno - dolní je skutečnost, že toto
řešení umožňuje uvolnění stávajíc ího tělesa přerovské a vlárské trati z prostoru mezi řekou Svitavou
a tratí Břeclav - Brno. Stávajíc í těleso ČD ("komár ovská" spojka) v prostoru brněnské městs ké části
Komárov, kter á dnes př evádí v lárskou (č. 340) a přer ovskou trať (č. 300), tvoř í v tomto území
urbanistic kou a doprav ní bariér u (brání propojení s dálnic í i dokončení velkého městs kého okruhu).
"Komárovská" spojka bude v cílovém řešení nahr azena propojením v lárské trati v "černovickém"
trianglu a přerovská trať bude propojena do severního zhlav í nového osobního nádr až í přepojením
koleje této přerovs ké trati na levém břehu Svitavy do dnešní „komárovské spojky“ a dále obloukovou
estakádou přes areál Br něns kých komunikac í a.s.. Zde se přerovská trať zapojí do severního z hlav í
nového osobního nádr aží. Navržená př eložka přerovs ké tr ati umožní opuštění tělesa trati od řeky
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Svitavy po stávajíc í žst. Br no hl.n. včetně ž elez ničních mostů přes nákladový průtah Brno dol. n.Brno - Horní Heršpice, př es ul. Kš ír ovou, ul. Hněvkovs kého, řeku Svratku a ul. Lomenou.
Napojení přípojných tratí do osobního nádraží
Severní zhlav í bude v oblouku zaústěno do s měr u stávajíc ího nákladového průtahu. Do severního
zhlav í stanice bude zapojeno celkem šest traťových kolejí. Čtyři traťové koleje, po kterých bude z
Odb. Židenice vedena os obní dopr ava od České Třebové ( koleje č.T1,č.T2) a Havlíč kova Br odu
(koleje č.T1a,č.T2a). Dále budou zapojeny dvě traťové koleje č.V P1 a č.V P2, který mi bude přivedena
osobní dopr ava od Veselí nad Mor avou, Přerova (blaž ovickou spojkou) a vysokorychlostní tr ať s měr
Ostrava. Samostatně bude zapojena kolej P, přerovské trati do koleje č.V P1 a dále kolejový mi
spojkami do severního zhlav í osobního nádraž í ,což umož ní jízdy vlaků na všechny nástupištní koleje
,vyjma nástupištních kolejí č.9,č.A2 . Pod nástupištní kolejí č.12 budou ve vzdálenosti cca 7 m (za
protihlukovou stěnou) vedeny souběžně koleje N1 a N2, tzv. nákladní průtah, který mi bude vedena
nákladní doprava ze s měrů Odb. Brno-Ž idenice, Př erov, Veselí nad Moravou do s měru
Břeclav,Střelic e a zpět.. Odbočení nákladní dopr avy přerovské bude provedeno kř ížením s kolejemi
VP1,V P2 T2a na sever ním z hlav í stanice.Nákladní doprav a s měr Brno- Maloměřice - Veselí nad
Moravou bude vedena jako doposud z „černov ického“ trianglu po kolejích č.S1,č.S2 ,nebo po kolejích
VP1,V P2 a dál přes severní zhlav í a koleje č.N1, č.N2 dále do s měru Břeclav, Stř elice.
Jižní zhlav í s návazností na odstavné nádraž í bude situováno v přímé ve s měr u osy žst. Brno - dolní
nádraž í - žst. Brno Horní Heršpice. V tomto s měru vycházejí z osobního nádr až í dvě dvoukolejné
trati: Brno - Břeclav a Br no - Střelice. Do jižního zhlav í stanice budou zapojeny celkem čtyři tr aťové
koleje: tr aťové koleje B1 a B2, po kterých bude vedena osobní doprava od Břeclav i a tr aťové koleje
S1 a S2 od Střelic. Do kolejí B1 a B2 budou zapojeny koleje vysokorychlostní trati.
Všechny zaústěné traťov é koleje budou umožňovat pojíždění oběma s měry bez omezení. Obě zhlav í
budou propojena kolejový mi spojkami, aby byly umožněny jízdy z kterékoliv vjezdové dopr avní koleje
na kter oukoliv staniční kolej. vyjma s měru od Přer ova, kde zapojení trati obloukem r = 315 m
neumožní vjezd a odjezd ke staničním kolejím č.A2 a č.12 u I. nástupiště. Na obou zhlav ích jsou vždy
dvě kusé koleje pr o manipulační trakční prostředky.
Nákladový průtah v nové tr ase
Ve stávajíc í poloze nejsou přes hlavní nádraž í vedeny žádné nákladní vlaky. Nákladní provoz je
veden přes železniční uz el Brno po vlastní tras e (nákladní pr ůtah) odděleně od osobní dopravy. Na
severu je nákladní průtah napojen mimoúrovňově do trati Brno - Čes ká Třebová. U trati Brno Havlíč kův Br od se napojují pouze vlaky ze severu úrovňový m kř ižováním do stanice BrnoMaloměřice, což však nepř edstavuje provozní problém.
Vlastní vedení nákladového průtahu kopíruje vnějš í okraj odstavného a osobního nádr až í až po
stávajíc í vedení nákladového průtahu v prostoru Dornych, Plotní. Výškové řešení je souhlasné s
osobním a odstavný m nádraž ím - na kótě 206, 00 m n.m. Souč asně s osobním nádraž ím překlenuje
nákladní průtah mostní konstr ukc í budouc í jižní centrum města Br na v prostor u dnešního žst. Brno dolní nádraž í. V cílovém ř ešení je podstatou vedení nákladového průtahu skutečnost, že se z trati
Břeclav - Brno odpojí v úseku mezi dálnicí D1 a žst. Horní Heršpice kolej N1 a vykř íž í tuto trať
mimoúr ovňově. V oblasti tohoto kř ížení se do ní zaústí nákladní kolej střelic ká. Z koleje N2, která
bude kromě napojení na kolej B2 také spojena s výtažnou kolejí žst. Br no - jih, odboč uje i souběžná
obslužná vlečkov á kolej pro vlečky s kupiny Centr okovu, Feramo.
Zátěž pro v lečky Ferona, bude přes stávajíc í kolejiště stanice Br no - Horní Heršpice napojena na
stávajíc í kolejiště stanice Brno - jih, kde dojde k řazení zátěže pro v lečkové vlaky. Obsluha všech
výše uvedených vleček bude probíhat tak, že zátěž pro ně bude vytř íděna v žst. Brno - Maloměřice,
přestavnou jíz dou bude dopravena na žst. Brno - jih a vlastní obsluha vleč ek bude provedena
zmíněnou souběžnou kolejí z žst. Brno - jih (vleč ky Centrokov, Feramo), nebo přes kolejiště žst.
Brno- Horní Heršpice (Ferona )
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Zastávk y Brno - jih, Židenice, Čer novice
Všechna nástupiště budou vybavena př ístřeš ky pro cestujíc í proti nepř ízni počas í, jak je tomu na
zastávkách koridorových staveb. Nástupiště budou osvětlena, ozvučena a vybavena infor mačním
systémem pro cestujíc í. U zastáv ky v Horních Heršpic ích se př edpokládá v souladu s koncepc í IDS
Jihomoravského kraje její zrušení a náhrada zastáv kou Brno-jih na kř ížení ulice Vídeňské a trati ČD
Brno - Střelic e.
V zastávce Brno - Ž idenice budou vysunuta stávajíc í nástupiště pro osobní dopr avu s měr Česká
Třebová, Havlíč kův Brod do jižního s měru tak, aby byl vytvořen př ímý přestup z mostu př es ulici
Bubeníč kova na MHD, nov á nástupiště budou mít užiteč nou délku á 170 m.
Stávajíc í železniční zastáv ka Br no- Čer novice dopos ud situovaná na „komárovs ké spojce“ pro vlaky
směru Brno - Veselí nad Moravou zanikne. Jako náhrada budou v prostoru poblíž železničního mostu
přes ul.Olomouc ká vybudována ostrovní nástupiště užit. délky 170 m s mimoúrovňový m př ístupem a
úzkou náv azností na MHD Brno.
Nové zapojení vleček
S přestavbou železničního uzlu Brno souvis í z měna obs luhy vleček, Feramo, Ferona a Centrokov.
Obs luhu těchto vleček již nebude zajišťovat žst. Brno - dolní nádraž í, ale žst. Brno - jih, kam se zátěž
na jednotlivé vleč ky dostane přestavnou jízdou z. žst. Brno- Maloměřice po nákladovém průtahu
Vlečky Feramo a Centrokov budou obs louž eny z žst. Brno jih souběžnou kolejí s nákladový m
průtahem, vlečka Ferony bude obsloužena z žst. Brno-jih přes spojky v břeclavské a střelické trati.
Tato vlečka bude výškově upravována z důvodu úpr avy mostu přes ulic i Pr ažákova.
Úprava tras y nákladního průtahu
Definitivní trasa nákladního průtahu se vybuduje od mostu př es ulic i Plotní až do Horníc h Heršpic.
Pr ůtah bude veden za osobním nádr až ím a bude v prostoru osobního nádraž í oddělen pr ovozně i
vizuálně. Průtah je dvoukolejný. Pr o napojení je tř eba vybudovat most př es Svratku, a dále mosty
přes ulic e Plotní, Dornych, př es mlýns ký náhon, př es ulic i Masnou, př es řeku Svitavu, přes ulici
Charbulov u, Olomouckou, Nezamyslovu, Táborskou, Jílkovu, Filipínského.
Protipovodňová opatření
Součástí drážníc h staveb bud vybudování protipovodňových opatření na levém břehu Svratky.
V rámci staveb železničního uzlu Brno bude realizována varianta "Levobřežní prov izorium" (viz
kapitola C.II.2.2.
Další stavby
Součástí staveb js ou demolic e objektů, výstavby inženýrských sítí, instalace staniční a tr aťové
zabezpečovac í zař ízení, vegetační úpr avy aj. Tyto stavby, pokud jsou svými úč inky významné, jsou
popsány v následných kapitolách.
B.I.6.3. Soubor měst ských staveb
Př estavba Ž UB včetně výstavby nového osobního nádraž í v odsunuté poloz e spolu s přestavbou
rozsáhlého území mez i historický m jádrem města a centrem Komárova nabíz í městu šanci vytvořit
zcela nov ou urbanistic kou str ukturu. Ta by měla navázat jak na histor ické jádro včetně dokončení
konc eptu brněnské okružní tř ídy, tak na pův odní urbanistickou strukturu jižně od centra města.
Soubor staveb městské infrastruktury je konc ipov án jako soubor investic potřebných pro zajištění
přístupu př íchodu a př íjezdu k nově budovanému osobnímu nádr až í včetně technické infrastruktury
pro území, na jehož dalš ím využití má město Brno eminentní zájem. Stavba umožní rozvinutí všech
aktivit pro dostavbu doposud opomíjeného území.
Součástí stavby jsou:
-

příprava území a demolice
pozemní komunikace, chodníky, cyklistic ké stezky, par kovac í plochy
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-

tramvajové tr atě
mostní objekty, umělé stavby, pr otihluková opatření
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury: měnírny, tr ansfor movny,..)
infrastruktura: kanalizace, vodov ody, plynov ody, horkovody, parovody, s ítě, kolektory, ...
silnoproudá a slaboproudá zař ízení a technologie
provozní technologie (dle potřeb jednotlivých částí a dílů)
terénní úpravy a rekultiv ace
sadové a vegetační úpravy
aj.

Celkové stavební řešení se obecně navrhuje č lenit na celkem 5 provozně technologicky a stavebně
technicky definovaných celků:
1. komplex ucelené části – silnice a komunikace
obsahuje - přeložky stávajíc íc h sítí, komunikace, mosty, opěr né a zárubní zdi, inženýrské s ítě,
kabelovody, vyvolaná opatření, zeleň, zabezpečení veřejných zájmů,
Komunikace
V rámci staveb městs ké infrastruktury je prováděn návrh dopravního ř ešení ve stávajíc ích i nově
navržených ulic ích v okolí „ Osobního nádraž í“ v nové poloze. Při návrhu výškového řešení
komunikac í je snaha vytvořit př irozenou oc hranu celého území, umístěného v součas né době pod
hladinou Q10 0 řeky Svratky a její výškové rezervy, proti zaplavení v době maximálních průtoků v řece.
Trasování nových komunikací a etapy jejich výstavby jsou patrné z př ílohy č. 4
Součástí nově budovaných komunikací (v etapách) budou nové inž enýrské s ítě, jako např.
kanalizace, vodovod, horkov od pro Nové nádraž í, ply novody, tr akční kabely, osvětlení stožárové
soustavy, rozvody VN 22 kV a VVN 110 kV, centrální ř ízení dopr avy, sdružené kabelovody, př ípadně
dalš í. Trasování komunikac í a jejich výstavba v etapách je uvedena v př íloze č. 4

Stavba komunikac í je rozdělena na tři základní etapy výstavby:
1. ETA PA
V první etapě, dále členěné na části A a B, je navržena r ealizace základní s ítě a úprava stávajíc ích
komunikac í, zajišťujíc í prov oz osobního nádraž í. Členění etapy na dvě části je způsobeno
prostorový m rozdělením „staveniště“ stávajíc ím kolejištěm ČD v prostoru nového osobního nádraž í.
Do etapy výstavby 1A jsou zařazeny koridory budouc ích ulic Bulvár, Rosic ká, část ulice Uhelná,
propojení ulice Pražákovy s ulicí Ros ickou ( provizorní – dočas né řeš ení). Upraveny budou v této
etapě stávajíc í prostory ulice Trnité, propojení stávajíc í ulice Uhelné s Kř ídlov ickou a napojení na v
současné době řeš ené území ulic Plotní, Dornych. Poslední důlež itou částí je dopravní propojení
ulic e Pr ažákovy, vyvolané přes unem servisníc h prostor ČSA D do nových pr ostor.
V etapě výstavby 1B je uvaž ováno s propojením komunikac í od ulice Rosic ké pod prostor em nového
„Osobního nádraž í“ ve s měru k ulic ím Plotní a Dor nych, tj. ve s měru jižním. Realizace této části („B“)
první etapy je časově posunuta oproti části A, její realizace má však pr o př ístupnost a obsluhu
nového „Os obního nádraž í“ značný význam.
2. ETA PA
Druhá etapa – realizace tras komunikac í dnes zakotvených v území (dokumentac e „Z měny úz emního
plánu“), jejichž realizace je podmíněna odstr aněním stávajíc ích tratí a zemních těles ČD, tj.
uvolněním pr ostor a pozemků jimi omezených.
Ve druhé etapě mohou být realizovány komunikace zejména na pravém břehu řeky Svratky, tj.
prodloužení ulice Vodařské, Pr ažákovy, prodloužení ulice Rosické a propojovac í komunikace mezi
nimi, obsluhujíc í toto území. V této časové části stavby bude rovněž možné provést stavební úpravy
prodloužené ulice Hy bešovy a zejména kř ižovatky ulic Hybešova x Nové sady. Podmiňujíc ím
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faktorem je uvolnění mostníc h objektů tratí ČD a propojení tramvajových tratí ve s měru z ulice
Husovy.
3. ETA PA
Ve třetí etapě je navržena s íť rozdělujíc í základní s íť komunikac í uvažovaného úz emí na menš í části.
Navržené ř ešení předbíhá č asově s kutečné z áměry z astavění jednotlivých základních prostor a lze je
považovat pouze za výhledov é návrhové ř ešení bez skutečných vazeb na vlastnické poměry daných
lokalit.
Ulice Opuštěná
Jedná s e o stávajíc í čtyřpruhov ou, s měrově r ozdělenou komunikac i, zařaz enou do systému okružních
komunikac í, je v s oučasnosti vedena výškově na úrovni stávajíc ího terénu. Do úpr av byl uvažován její
úsek mezi křižovatkami s ulic í Heršpic kou a Plotní včetně objízdných ramp, v edených podél úseku se
zahloubením. V případě ulice Opuštěné docház í k zásadním úpr avám nivelety a úpravě š ířkového
uspořádání. Návrh ř ešení předpokládá, ve shodě s návrhem „Z měny územního plánu“ se
zahloubením pod nově novou ulic i Bulvár a stávajíc í ulici Trnitou. Zahloubení se uvažuje v délce cca
240 m. Úprava je navržena i v pr ostoru stávajíc ího mostního objektu ČD mezi stávajíc ími
křižovatkami s ulicemi Heršpickou a Uhelnou, jež je zař azen mezi památkov ě chráněné objekty a
zůstane zachován. Nový návrh uvažuje s průjezdem dopravních proudů ve dvou sousedních
mostních průchodech vedle stáv ajíc í koleje – vlečky BVV a.s.
Stávajíc í tranz itní komunikace bude rozčleněna středním dělíc ím pásem s volný m prostor em pro
zeleň. Dalš í prostor pro možné umístění vegetačníc h prvků se nabíz í ve volných pruz ích podél
nových opěrných zdí. Do středového pr uhu jsou navrženy zapojené skupiny keřů (průměrná výška do
1 m) spolu s jednou řadou alejových stromů. Aby stromy svý mi korunami nezasahovaly do prostoru
komunikac í, je nutné na stanoviště zvolit vhodné kultivary dřeviny s pyramidální korunou, nebo
zapěstovat nasaz ení koruny do výšky 4 m nad vozov kami. Podél opěrných z dí budou vysázeny dle
návrhu popínavé dřeviny. Plocha pod vysazený mi popínavý mi dř evinami bude nakryta vrstvou kačír ku
v tloušťce 10 c m proti pr orůstání plevelů, na stěny opěrných zdí bude ukotvena konstrukce pro
uchycení rostlin. V řešeném území bude vysazeno celkem 31 ks stromů do pásů keřových výsadeb o
výměř e 1520 m2. Popínavé dřeviny budou vysazeny na ploše 500 m2. Na vy mezených volných
plochách bude založen par kový trávník s možností nepravidelné výsadby jarních cibulovin.
V souladu s hlukovou studii budou v návaznosti na zastropení s podní komunikace instalovány
oboustr anně podél snížení nov é Opuštěné při jejím kř ížení Bulváru protihlukové stěny. Součástí
objektu bude i obložení líce zárubních zdí, které budou v provedení pohltivém. Konstrukci
protihlukových stěn budou tvořit protihlukov é panely (dřevěné, plastové nebo betonové) jednostranně
nebo oboustranně pohltivé osaz ené do ocelových stojek. Stěny budou založeny do otvorů
vynechaných v opěrných stěnách. Plocha stěn bude cca 1 300 m2.
Dle závěrů hlukové studie budou realizovány i indiv iduální protihluková opatření (IPO). Ty budou
spočívat ve vý měně stávajíc ích oken za okna zvukoizolační, př ičemž budou vy měňována pouze okna
obytných místností v exponovaných místech. Součástí bude vybourání stáv ajíc ích oken, nová okna
stejného členění jako okna původní budou osazov ána do pův odníc h otv orů. Jedná se o budovy podél
západního konce ul.Opuštěná při napojení na ul. Poř íč í za stávajíc ím železničním těles em (plocha
oken 600m2) a š kola mezi ul. Bulvár a Trnitá ( plocha oken š koly 500 m2).
Úpravy komunikac e ulice Opuštěné je zahrnuto do 1.A etapy výstavby.
Ulice Bulvár
Jedná se o nově navrženou výstavní tř ídu v edenou od komunikace prodloužené ulice Hybešovy ve
směru k novému „ Osobnímu nádraž í“ po ulici Ros ickou s velkoryse řešený m uličním prostor em.
Široké středové tramv ajové těleso bude využito kromě vedení tramv ajových kolejí se zastáv kami
rovněž pro umís tění základních tras podzemních inženýrských s ítí a výsadbu stromů včetně
sadových úprav.
Nová městská tř ída je velkoryse rozčleněna do několika provozníc h koridorů. Středem proc ház í osa
tramvajového tělesa, které je lemov áno po obou stranách dvojproudý mi komunikacemi. Okraje
komunikac í ohraničují odstavné pruhy pro př íležitostné podélné parkování. Mezi odstavný pruh a
FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 49 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

široký chodník je vložen pás trávníku určený pr o výsadbu uličního stromořadí. Pás trávníku poč ítá v
návrhu s adových úprav s př íčný m členěním na kr átké úseky dlážděný mi chodníky, které zabezpeč í
propojení mez í hlavní trasou chodníku a prostorem odstavných parkovac ích mís t.Také tramvajové
těles o je od přilehlých komunikac í odděleno pruhem zeleně určený m pr o výsadbu alejových stromů.
Nová široká komunikační osa je tak umocněna čtyřřadou alejí listnatých dřev in. Aby stromy svý mi
korunami nezasahovaly do pr ostoru komunikac í, budou na stanoviště zvoleny vhodné kultivary s
pyramidální kor unou, či bude nutno zapěstovat nasaz ení kor uny do výšky 4 m nad vozov kami.
Pr o výše popsaný prostor s náročný mi stanov ištními podmínkami velkorysé třídy bude zřejmě jako
vhodná dřev ina vysazen platan javorolistý – pyramidální forma ( Platanus acerifolia ´ Pyramidalis´). V
řešeném prostoru ul. Bulvár se předpokládá vysazení celkem 144 ks stromů do tráv níkových pásů o
výměř e 4630 m2. V travnatých pásech bude založ en par kový trávník výsevem. Pr o jarní efekt je
poč ítáno s neprav idelnou výsadbou jarníc h cibulovin.
Realizace ulice Bulvár je navržena do 1.A etapě výstavby v plném r ozsahu.
Ulice Rosická
Tato navržená komunikace je vedena od ulice Plotní podél nového „ Osobního nádraž í“ ve s měru na
křižovatku ulice Heršpic ké u M-palác e a Hornbac hu. Na své trase př ekonává koryto řeky Svratky po
mostním objektu navrženém v rámci této stavby. Ulice Ros ická je řešena, podobně jako ulice Bulvár,
se středový m pruhem pro umístění kolejí tramvajových tratí a inženýrských s ítí a z eleně.
Druhá významná městská tř ída je opět velkoryse rozčleněna na několik prov ozních kor idor ů. Středem
procház í osa tramv ajového tělesa, které je lemováno po obou stranách dvojproudý mi komunikacemi.
Okraje komunikac í ohraničují odstavné pruhy pro př íležitostné podélné par kování. Mezi odstavný
pruh a široký chodník je vlož ený pás trávníku určený pro výsadbu uličního stromořadí. Pás trávníku je
v návrhu př íčně členěn na kr átké úseky dlážděný mi chodníky, které zabezpeč í propojení mez í hlavní
trasou chodníku a prostorem odstavných par kovac ích míst.Také tr amvajové těleso je od př ilehlých
komunikac í odděleno pruhem z eleně určený m pro výsadbu alejí stromů. Aby nedoš lo k narušení
kontinuity tohoto stromořadí, jsou v pr ostoru zpevněných ploch tr amvajových nástupišť stromy
vysazeny do stromových míst s ochranný mi pochůzný mi mř ížemi. Nová široká komunikační osa je
tedy opět umocněna čtyřřadou alejí listnatých str omů. Aby stromy svý mi korunami nezasahovaly do
prostoru komunikac í, je nutné na stanoviště volit vhodné kultivary dřevin s pyramidální korunou nebo
zapěstovat nasazení koruny do výšky 4 m nad vozov kami.
Pr o výše pops aný prostor s náročný mi stanovištními podmínkami velkorysé třídy bude vhodný m
stromem platan javorolistý ( Platanus acer ifolia ´ Pyramidalis´). Tento kultivar s pyramidální kor unou je
vhodný do uličních prostorů. Zároveň bude potřebné vysazené stromy postupně upravovat
výchovným řezem k doc ílení nas azení koruny na minimální výšku 4 m. V řeš eném území bude
vysazeno celkem 164 ks stromů do tráv níkových pás ů o vý měře 4420 m2. Na vy mezených volných
plochách bude založen par kový trávník s možností nepravidelné výsadby jarních cibulovin.
Do 1.A etapě stavby je z ařazena část od ulice Plotní za přemostění řeky Svratky, dalš í propojení je
realizovatelné po odstr anění kolejišť ČD a je tudíž zařazeno do 2. etapy výstavby.
Ulice Uhelná
Smyslem návrhu je prodlouž ení základního motivu stávajíc í ulice Uhelné až za nov é „Osobní
nádraž í“, tj. př íčné propojení ulic Opuštěné a Rosic ké. V tomto důležitém úseku je ulice Uhelná
navržena jako čtyřpruhová, s měr ově rozdělená komunikace se středový m pruhem. V ostatních
částech návrh řešení ulice Uhelné uvažuje s dvoupruhovou obous měrnou komunikac í, odstav ný mi
pruhy a pruhy pro pěš í dopravu.
Novou ulič ní spojnici tvoř í s měrově rozdělená komunikace o čtyřech pruz ích. Okr aje komunikac í
ohraničují odstavné pruhy pro př íležitostné podélné par kování. Mez i odstavný pruh a š iroký chodník
je v ložený pás trávníku určený pro výsadbu uličního stromořadí. Pás tr ávníku je v návrhu př íčně
členěn na kr átké úseky dlážděný mi chodníky, které zabezpeč í propojení mez i hlavní trasou chodníku
a prostorem odstavných parkovac ích mís t. Aby stromy svý mi korunami nezasahovaly do prostoru
komunikac í, je nutné do výsadeb volit vhodné kultivary dřeviny s pyramidální korunou, nebo
zapěstovat nasazení korun do výšky 4 m nad voz ovkami.
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V řešeném území bude vysazeno celkem 44 ks stromů do pásů trávníku o vý měř e 1883 m2. Na
vymezených volných plochách bude založen par kový trávník s mož ností nepravidelné výsadby
jarních cibulov in
V 1.A etapě výstavby je navržena realizace pouze př íčného propojení komunikac í ulic Opuštěné a
Rosické, podjezd pod nový m „ Osobním nádraž ím“ je zařazen do etapy výstavby 1B. Zbývajíc í části
ulic e Uhelné byly vzhledem k nevyjasnění zástavby v jejím okolí do 3. etapy výstavby – výhledu.
Ulice Trnitá
Jedná se o úpravu stávajíc í komunikac e v celém rozsahu. V jejím okolí v současné době docház í k
výstavbě v prostoru areálu „Vaňkov ka“ a ÚA N Zvonařka. Smys lem návrhu bude napojení těchto
lokalit a úpr ava stávajíc ích komunikac í a tras pro pěší. Prostor ÚA N Zvonař ka zůstane po realizaci
souboru staveb v provozu bez zásadníc h měn. Výjimkou bude př ístup na střešní parkov iště v
současné době př ístupném nájezdovou r ampou, která je v kolizi se stavbou nového „ Osobního
nádraž í“. Návrh preferuje zpř ístupnění střešního parkoviště nákladním výtahem př ímo z prostoru
ÚA N.
Upravená ulic e má charakter městské ulice lemované frontou řadové výstavby domů. Obě strany
komunikace ohraničují odstavné pruhy pro př íležitostné podélné par kování. Par kovac í místa js ou v
návrhu v pravidelném rytmu rozdělena ostr ůvky zatravněných stromových mís oboustr anného
stromořadí. V řešeném území bude vysazeno celkem 49 ks stromů do pásů trávníku o výměře 1180
m2. Na vy mezených volných plochách bude založen par kový trávník s možností nepravidelné
výsadby jarníc h cibulovin.
Ulice Vodařská
Návrh komunikačního ř ešení předpokládá prodloužení trasy stávajíc í ulice Vodařské až po ulici
Heršpic kou, podél toku řeky Svratky s napojením na ulice Ros ickou a Praž ákovu. Komunikace je
navržena jako dv oupruhová obous měrná s možností rozš íření – mimo r ámec této stavby – na
čtyřpruhovou, s měrově rozdělenou.
Dle čas ového plánu výstavby je ulice Vodařská zahr nuta do 2. etapy výstavby v celém jejím rozsahu.
Ulice Pražákova
Ulice Pražákova bude v první etapě stavby prodloužena dvoupruhovou, obous měrnou pr ovizorní
komunikac í s napojením do ulice Rosic ké. Tato komunikace bude zajišťovat zejména dopravní trasu
pro př íjezd autobusů do nově budovaného servisního areálu v prostoru za vlečkou Ferony. Pro tento
účel bude rovněž dobudováno propojení ulice Pražákovy přes uvedenou vlečku. Propojujíc í
komunikace je navržena rovněž v parametrech dvoupruhové, obous měrné komunikac e s možností
rozšíření na čtyřpruhovou komunikaci.
Most př es Svratku na ulici Rosické
Výstavba nového mostu na ulic i Ros ické zajistí mimoúrovňov é kř ížení nově navrhované ulice Ros ické
s řekou Svratkou a pobřežními komunikacemi na obou břez ích. Na mostě je ve střední č ásti umístěna
tramvajová trať a po obou stranách jsou dvoupr uhové vozov ky s dalš ím odstavný m pruhem a
chodníky.
Základní údaje o mostu
Šikmá rozpětí v otvorech:
Délka přemostění:
Šířka mostu:
Stavební výška:
Výška mostu:

26,0 + 34,5 + 34,5 + 42,9 + 34,5 m (rovnoběžně s osou v ozovky)
172,4 m
32,0 m ( mezi zábradlím)
2,0 m
8,2 m (nad „nor mální“ hladinou řeky),
3,0 m (nad př ilehlý m terénem)

Založení opěr je předpokládáno plošné na šter kopís kových polštář ích, založení mezilehlých pilířů je
uvažováno na vrtaných velkopr ůměrových pilotách. Pažení stavebních jam je s ohledem na hladinu
podzemní v ody předpokládáno pomoc í štětovnic Larssen.
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Most na ulici Opuštěná
Nový most převádí zajišťuje mimoúrovňové kř ížení nové ulice Bulv ár a Trnité s komunikac í
městského okruhu na ulic i Opuštěné (nad zapuštěnou Opuštěnou). V prostoru mostu se nacház í ř ada
stávajíc í inženýrských sítí a vedení, které budou v rámc i stavby přeloženy, př ípadně chráněny.
Základní údaje o mostu
Kolmá světlost otvor ů:
Délka přemostění:
Šířka mostu:
Výška mostu:

9,60 m
21,60 m
235,87 m
6,40 m

Světlá š ířka mostníc h otvorů je navržena 9,6 m, světlá výška je 4,85 m. V každém otvor u jsou
navrženy dva jízdní pr uhy vždy š ířky 3,5 a 4,0 m. V nejnižš ím místě je navržena kanalizační jímka pro
odčerpání srážkové vody, která se dostane do mostních otvorů. Provádění objektu je v první fázi
navrženo ze stávajíc ího terénu a po prov edení miláns kých stěn dojde k hloubení a výstavbě v lastní
konstr ukce v takto pažené stav ební jámě.
Díky složitý m geologic ký m poměrům, vysoké hladině podz emní vody a jejímu proudění, je navržena
vana z miláns kých stěn kolem zahloubení budouc í komunikace, založená do vrstev miocéních jílů.
Konstrukce utěsní prostor výstavby komunikace a nového mostu před prouděním spodních vod.
Železniční most pod vlečkou na ulici Pražákova
Nový most je situován pod vleč kovou kolejí v prostoru prodloužení ulice Pr ažákova. Most převádí
vlečkov ou kolej fir my Ferona, a.s. přes př íjezdovou komunikaci do areálu ČSA D. Světlá šíř ka
mostního otvoru je navržena 8,5 m, světlá výška je 4,35 m. Konstrukce mostu je navržena jako prostý
nosník ze železového betonu s tuhou výztuž í. Ulož ení nosné konstrukce je navrženo na
železobetonových úložných praz ích s hlubinný m založením na velkoprůměrových pilotách.
Vzhledem k požadov ané minimální výšce koleje na mostě bude nivelita uprav ena. Stávajíc í kolej se
vytrhne, bude provedena úprava pláně a dosypání materiálu pro nový tvar tělesa.
2. komplex ucelené části – tr amvajová doprava
obsahuje - provizor ní propojení tram. tratí, tramv ajový spodek a svršek, pozemní objekty – měnír ny a
jejich technologii, elektrické s ítě – př ipojení, r ozvody, napájení, potřebné inž enýrské s ítě aj.,
Tramv ajová doprava zahr nuje výstavbu nové dvoukolejné tramv ajové trati od stávajíc ích
tramvajových tratí v pr ostoru křižovatky Hy bešova – Nádražní po nové ústřední komunikac i s
pracovním názvem Bulvár k novému osobnímu nádr až í s pokračováním po nov é komunikaci s
pracovním názvem ul. Ros ická jednak k tr amvajové tr ati v ul. Plotní, jednak k nové tramvajové
smyčce lež íc í na prav ém břehu řeky Svratky u křižov atky ul. Rosic ká a ul. Vodařská. Dalš í výhledové
prodloužení tr amvajových tratí v tomto pr ostoru ( ul. Rosic kou či ul. Vodařskou) zálež í na urbanizaci
tohoto území a není součástí této stavby.
Pr o tuto stavbu je uvažováno, že tr amvajová tr ať do Komárova je již přeložena do ul. Plotní ( jiný
záměr, není součástí přestavby ŽUB). V rámci této stavby docház í k rekonstrukci některých
stávajíc ích tramv ajových tratí a křižovatek tramv ajových tratí, které jsou nutné pr o napojení nově
budov aných tramvajových tratí.
Všechny nové tr amvajové trati jsou vedeny na samostatném tramvajovém tělese umístěném ve
středu místních komunikac í, rov něž křižovatky tr amvajových tratí jsou situovány do prostoru
křižovatek místních komunikac í. Pouze část s myč ky (ul. Rosická) je umístěna mimo komunikace na
samostatném tělese.
Stavba je podle př epokládaného postupu výstavby rozdělena do tř í etap:
1. etapa – výstavba př ed uvedením nového osobního nádraž í do provozu zahrnuje vybudování
převážné větš iny tramv ajových tratí s výjimkou definitivní trasy z prostoru křiž ovatky ul. Nádražní
– Husova k severnímu konci Bulváru. Do doby snesení stávajíc ího železničního kolejiště bude
tramvajová tr ať vedena v profilu stávajíc í ul. Hybešovy mez i ul. Nové sady a Bulvárem (stávajíc ími
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podjezdy pod železničním kolejištěm) a bude napojena na stávajíc í tramv ajov é trati v prostor u
křižovatky ul. Nové sady – Hy bešova,
2. etapa – výstavba po uvedení nového osobního nádraž í do provozu nezahrnuje výstavbu žádných
tramvajových tratí,
3. etapa – výstavba po snesení (odstranění) stávajíc ího železničního kolejiště, které bude opuštěno
po uv edení nového os obního nádraž í do pr ovozu zahrnuje výstavbu tramvajové tr ati od kř ižovatky
ul. Nádražní – Husova po severní konec Bulvár u, rekonstrukci křižovatek tramv ajových tratí ul.
Nové sady – Hybešova, ul. Nádražní Husova, rekonstrukci navaz ujíc ích úseků tramv ajových tratí
v ul. Nádražní, Husova, Nové sady a zrušení dočasného propojení tr amvajových tratí v ul.
Hybešově (pod železničními mosty), vybudovaného v 1. etapě.
Celková délka nových kolejí bude cca 3800 m, pod tratí jsou pro snížení nepř íznivých účinků hluku a
vibrac í navrženy antivibrační podštěrkov é rohože. Dále kolejnice bude uložena na pryžovém pásu o
šířce 180 mm a tloušťce 23 mm. Boky kolejnic budou lemovány pryžovými bokovnicemi z recyklátu.
Pr ostor mezi kolejnic í a bokovnic í a mez i bokovnicí a krytem bude vyplněn trvale pr užnou zálivkou.
Paty kolejnice jsou budou rovněž opatřeny tlumíc ími pryžovými elementy.
Zastávk y na nov é trati budou v převážné většině situovány na samostatném tramv ajovém tělese
uprostřed s bezbar iérový m př íchodem z přechodů. Základní délka nástupišť je 65 m, což odpov ídá
délce dvou nejdelš ích provozovaných soupr av zvětšené o 1 m.
(Názvy zastávek v závorce jsou pracovní pro orientac i čtenáře, v SSS MI je už íváno jiné názvos lov í)
Zastávka Soukenic ká: nástupiště jsou umístěna vstř ícně na ul. Hybešově mezi výjezdem ze s myčky a
křižovatkou ul. Hy bešova - Nové sady
Zastávka větev C (Bulvár): nástupiště jsou umístěna nevstř ícně v cca polovině ulic e Bulvár (budouc í
křižovatka). Nástupiště jsou umístěna na zvýšeném tramvajovém pásu a mají délku 65 m.
Zastávka větev 1 ( Nádraž í): nástupiště tramv ajových zastávek jsou umístěna vstř ícně na ul. Ros ická
před křiž ovatkou Bulvár – ul. Rosická s měrem k ul. Plotní. Jedná se o hlavní zastávky pro obsluhu
nového osobního nádraž í. Zastáv ky budou jsou umístěny na zvýšeném tr amvajovém pásu, mají délku
65 m a š íř ku 3,0 m.
Zastávka větev 4 ( Ros ická): Nástupiště jsou umístěna vstř ícně na ul. Rosic ká mezi křižovatkami s
Větví 4 a větv í 2 (ul. Uhelná) křižovatkou Bulvár – ul. Rosická s měrem k Svratce. Tyto zastáv ky
rovněž obsluhují nové osobní nádraž í, jsou určeny zejména pro zastavení těch tramvajových vlaků,
které budou od ul. Vodařské pokračovat př ímo po Bulv áru a míjely by tak hlav ní zastávky u osobního
nádraž í. Zastáv ky jsou umístěny na zvýšeném tramvajovém pás u, mají délku 65 m a šíř ku 2,5 m.
Zastávka větev B "Smyčka Rosic ká": zastáv ky jsou umístěny př ímo ve stejnojmenné s myčce, mají
samostatnou výstupní a nástupní zastávku délky 35 m (š ířka 2,5 m) .
Zastávka Nové sady: z astávky jsou umís těny u nové tramvajové trati mezi ul. Nádražní a Bulvárem
před kř ižovatkou s ul. Nádražní, která bude realizována v poslední etapě výstavby po zprovoznění
nového nádr až í a snesení stávajíc í železniční trati. Jsou umístěny v pěš í komunikaci bez
automobilového provoz u. Délka zastávek je 65 m. Stávajíc í zastáv ky na ul. Nádražní na jižní
tramvajové trati jsou zrušeny z důvodu realizace kolejového oblouku z ul. Nádražní (od nynějš ího
hlavního nádr aží) do pr odlouženého Bulvár u. Spolu se stávajíc ími zastávkami Nové sady na ul.
Nádražní (severní tr ať) tvoř í přestupní uzel.
Pr o zabezpečení elektric ké ener gie pro tr amvajovou dopravu budou vybudovány dvě měnírny.
Technologické vybavení měnír ny slouží k převodu stř ídavého napětí z distr ibuč ního rozvodu
vysokého napětí 22kV na stejnos měrné napětí pro napájení jednotlivých trakč ních úseků MHD.
Měnír na M1 Trnitá je samostatná betonová stav ba, umístěná v náspu železničního tělesa u ulice
Trnitá. Vstupy do měnírny jsou v úrovni přilehlé komunikace. Půdorys měnírny tvoř í př ibližně obdélník
o roz měrech 31,8m x 6,5m, výška prov ozních místností je 2,6 m. Měnír na je navrhována podle
požadavků DPMB a.s. jako tř íjednotková, s celkový m stejnos měrný m vý konem 4MW. Technické
vybavení odpov ídá standardům a pr ovozních zvyklostem budouc ího pr ovozovatele ( DPMB a.s.).
Konfigurace technologie musí umožňovat oddělený provoz tr amvajové a trolejbusové trakční s ítě.
Měnír na je uvažována jako bez obslužná, s připojením na systém dálkového ovládání z energetického
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dispeč inku DPMB. Měnírna M2 Vodařská je samostatně stojíc í stavba, půdorys tvoř í obdélník o
rozměrech 16m x 12m, bez oploc ení. Výška pr ovozních místností je 2,6m. Měnír na je navrhována
podle požadavků DPMB a.s. jako tř íjednotková, s celkový m stejnos měrný m vý konem 2MW.
3. komplex ucelené části – roz vodny 110/22 k V, kabelová vedení, propojení
obsahuje - transformovna 110/22 kV Opuštěná, Př íkop, Teplárna, dále vedení 110 kV Teplárna Př íkop, Př íkop - Opuštěná, Opuštěná - Teplárna a Opuštěná – Komárov, dále kabelovody, kolektory,
Transformovna 110/22kV Opuštěná bude umís těna na hustě os ídleném území, proto je nově
uvažovaná r ozvodna 110kV navržena v zapouzdřeném provedení. Rozvodna 110kV bude s ituována
v samostatném zděném objektu. Tato technologie je nenáročná na prostor a proto je vhodná pro
městskou zástavbu. Napojení na stávajíc í rozvodnou s íť 110kV vyžaduje stavební úpravy ve
stávajíc ích rozvodnách Teplárna a Př íkop, vybudování nových kolektorových tras nutných pro
propojení stávajíc ích transfor moven TR110/22kV Teplárna a TR110kV/22kV Př íkop ( IBC) s novou
TR110/22kV Opuštěná a vybudování a osazení transformovny Opuštěná.
4. komplex ucelené části – kolektor y
obsahuje stavbu „ Kolektor Radlas II“ , „Kolektor Koliště I“, „ Úpravy kolektoru Opuštěná – Metropol“ a
stavební úpravy v kolektorech, kde s e s vedením 110 kV v kolektoru nepoč ítalo,
Stavby městské infrastruktury a se nacház í v rozvojovém území jižně od historic kého jádr a města a
stávajíc ího nádraž í ČD. Pr o území byl v r oce 1994 zpracován Regulační plán zóny – Jižní část
centra Brna - „Zóna Zv onař ka“. V návrhu technické infrastruktury vycházel z doprovodných studií
inženýrských s ítí a kolektorů. Městem Brnem byl tak př ijat způsob budování infrastruktury Jižního
centra - Zóna Zvonařka for mou z povrchu terénu hloubených kolektorů vnitřního profilu 2,4 x 2,4 m.
Kolektory byly navrženy ve většině nových ulic. Prostorové řešení kolektoru poč ítá s uložením
splaškové kanalizace pod dnem kolektoru, uvnitř kolektoru pak s uložením v odovodu, hor kovodu,
sdělovac ích kabelů a s ilových kabelů do napětí VVN – 110 kV včetně. Paralelně s kolektorem je
oboustr anně vedena dešťová kanalizac e. Př ípojky jednotlivých sítí nemohou z navrženého kolektoru
odboč it v kterémkoliv místě jako v př ípadě klasic kého vedení. V různých vzdálenostech (po 30 až 140
m trasy) jsou navržena rozš íření pro oboustranné nebo jednostranné sdr užené př ípojky s ítí.
Páteř pro rozvody inženýrských s ítí byla založena for mou tzv. 3.stavby “ Kolektor Opuštěná- Metropol”.
Stavba byla zkolaudována v prosinci 2004 včetně souv isejíc í části oddílné kanalizace. Je také
provedena část vodovodu v kolektoru souvisejíc í s napojením r ozestavěných staveb (Galerie
Vaňkov ka, Administrativní budova a Strojír na ve Vaňkovce, Katastrální úřad Brno-venkov). V
souvislosti se stavbou kolektoru byla vybudována také oddílná kanalizace v severní části ulice Trnitá
a uliční v odovodní ř ad v celé délce ulice Trnitá.
Byla také provedena přeložka V N vedení do kolektoru v souv islosti se stavbou Galer ie Vaňkovka a
úpravami ulice Trnitá. Ostatní sítě nejsou součástí stavby kolektor u a předpokládá se, že budou
realizovány samostatně podle potřeby.
V souvislosti s př ípravou akce „ Tramv aj Plotní“ a s př ípr avami nového využití areálu Vaňkov ka byla
technicko- ekonomic ky posouz ena tzv. 4. stavba kolektorů („Kolektor Zvonař ka“) a rozhodnuto, že
nebude realizov ána. Obdobně i v e vybraném soutěžním návrhu „ Urbanistické řeš ení přestavby Ž UB“
nebylo doporučeno pokr ačovat v započaté výstavbě kolektorů „ Jižní centrum“ . Důvodem jsou jiné
představy o š íři komunikac í, byl zrušen systém už itkového vodovodu (o jednu s íť méně), jedná se o
ploché území a niveleta kolektoru se musí přizpůs obovat niveletě stok, př ípojky pak v některých
případech kolidují s dešťovou kanalizac í, př ípojky s ítí s kolektoru nelze prov ádět kdekoliv, kolektor je
nákladné dílo minimálně na 100 roků životnosti, př ičemž technic ké možnosti a př ístupy k poskytování
služeb se razantně mění a předinvestice nemus í být v ítaný m řešením ( Ener getika, Spoje).
Dalš í pokračov ání staveb hloubených kolektorů v původně navrženém provedení a rozsahu se
nepředpokládá. Navržené ř ešení vedení inženýrských s ítí však neznemožňuje pokračování stavby
kolektorů, pokud by se v budoucnu ukázala některá větev výhodná.
S využitím vybudov aného kolektoru Opuštěná- Metropol a s využitím všech nápojných bodů s ítí v
území se budou jednotlivé systémy rozvíjet pokud možno operativně podle vyvíjejíc íc h se potřeb a
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požadavků na obsluhu území. Aktuální požadavek je na obsluhu Nového nádraž í ČD, včetně
zabezpečení doprav ní obsluhy. Dalš í etapy jsou vyhrazeny aktivitám investorů.
Nové komunikace jsou tedy navrženy včetně nezbytných s ítí, ale bez nutnosti výstavby kolektorů.
V rámc i studií je navrženo pouz e prodloužení stávajíc ího kolektoru s měr em Větev “ C“ ( Původní
název: Nová Př íz ová), čímž se umožní podchod sítí pod tramvajový m tělesem, odbočení s ítí do
západní strany uličního pr ofilu bulváru a provedení př ípojek části z ástavby Větve „ C“ nezahrnuté do 1.
etapy. Celková délka prodloužení včetně ukončení technickou komorou je 50 m. Dále je navrženo
prodloužení kolektoru severním s měrem umožňujíc í odbočení s ítí do severovýchodní strany bulváru.
Celková délka prodloužení včetně ukonč ení technickou komorou 25 m. Dalš í stavby jsou
nevýznamné, jedná s e o lokální úpr avy.
5. komplex ucelené části – různé
obsahuje dílč í řešení jako stavby pro přesun opr avárens kého závodu ČSA D, komunikace pro
objížď ky a př íjezdy na stavbu osobního nádraž í, dokonč ení komunikačního systému po opuštění
stávajíc ích železničních ploch, parkovac í plochy a parkoviště.
B.I.6.4. Opravárenský závod ČSAD
Provozní ř ešení areálu
Vjezd do areálu je plánován z nového prodloužení ulice Pr ažákova (přibliž ně v prostoru jejího
současného ukonč ení u areálu fir my Veselý). Areál bude rozdělen do dv ou provozníc h částí. Jižní
část bude s louž it pro doplnění pohonných hmot, př ípadně mytí a čištění vozidel nebo čekání vozidel
na opravu. U čerpac í stanice je navržen bufet pro čekajíc í řidiče. Severní část areálu je navržena pro
vlastní opravu a údržbu vozidel. Obě části jsou provozně odděleny svodidly př ípadně závorami
umožňujíc í r egulovaný průjezd mezi oběma částmi. Každá část
má samostatný vjezd z ul.
Pr ažákovy. Mezi oběma přejezdy je navržena vrátnice a administr ativní budova a přís lušejíc í zázemí.
Jádr em provozní č ásti je čtyřpodlažní (3+1) př íčné kř ídlo s e sklady, dílnami, ekonomic kou
administrativou a oddělením pro sty k se zákazníky. V nejvyšších podlaž ích js ou navrženy šatny a
umývárny, závodní jídelna a rehabilitační i školíc í pr ostory. Po okrajíc h areálu jsou umís těny objekty
skladů hořlav in, odpadů a garáž í servisních a údržbových vozidel. Součástí opravárens kého provozu
bude rovněž pneuservis, karosářs ká dílna, lakovna a pracovní jáma pro vý měnu olejů.
Plánované provozní činnosti
Základní pr ovozní kapacity budou r ozděleny do dvou oblastí:
1. Obsluha
- čerpání pohonných hmot ( PHM):

cca 152 autobusů denně + externí zákazníci

- umývání karoserie

cca 50 autobusů denně

- čištění nákl. vozidel + podv ozky

cca 15 autobusů a nákladních vozidel denně

2. Servis a opravna
cca 30 autobusů a nákladních vozidel denně
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Obr.: Situace opravárenského závodu ČSAD

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Záměr se skládá z nás ledujíc íc h 6 staveb.
Stavba č.1.
Stavba č.2.
Stavba č.3.
Stavba č.4.
Stavba č.5.
Stavba č.6.

Odstavné nádraž í - 1. část,
Osobní nádraž í - 1. část
Nákladový průtah
Odstavné nádraž í - 2.část - dostavba
Osobní nádraž í - 2. část - dostavba
Soubor staveb městské infrastruktury

V době zpracování dokumentace bylo rozhodnuto o změně zařazení stavby "Přemístění provozu
servisu ČSA D Brno" z staveb Městské infrastruktury do staveb dr ážních. Je zřejmé že tato stavba
bude realizována v období realizace drážní Stavby č.1, není ale známo, zda se bude jednat o
samostatnou stavbu, či zda bude součástí stavby č.1.
V rámci dokumentace hodnocení v livů není tato stav ba př iřazena ani k stavbám drážním ani k
stavbám městs ké infrastruktury, ale je popisována a pos uzována zvlášť.
Jednotliv é drážní stavby budou zahajovány postupně v pořadí dle č ísla stav by. Stav ba č.6 zahrnujíc í
všechny stavby městs ké infrastruktury je pak dělena na etapy (viz tabulka níže).

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 56 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Tab.: Etapizace staveb městsk é infrastruktury
1. etapa část A
realizace a budov ání komunikační sítě, tramv aj a inženýrské sítě pro ulice Bulv ár, Rosická, Opuštěná,
Trnitá,
Pražákov a - propojení pro obsluhu serv isu ČSAD Brno
1. etapa část B

realizace a b udov ání komunikační sítě a inženýrské sítě v prostoru pod za nov ým nádra žím a na
jihozá padní straně nádra ží

2. etapa:

realizace a budov ání komunikační sítě, tramv aj a inženýrské sítě po snesení drážního tělesa, resp.
jeho části repre zentuje napo jení tram z ul. Husov a, budov ání ul. Úzká, Voda řská a prop ojení s ul.
Pražákov a, Rosická, Opuštěná, Trnitá, Pražákov a

3. etapa - v ýhled

realizace a dob udov ání komunikační sítě a in ženýrských sítí v souladu s plánem zástav by území
jinými inv estory, před nádr ažím - plochy mezi komunikacemi Uhe lná, Bulv ár, Trnitá a d obudov ání
území Komárov a za nádra žním dle urbanistických představ a regulativ ů (není součástí záměru)

Vzájemná posloupnost etap č. 2 a 3. není specifikována v časové os e, je možné je při aktuální situaci
přiměřeně přiz působit podmínkám a potřebám.
Př ípravy, zahájení a dokončování konkr étních staveb a jejic h zařazení do etap je na základě
pokr ačujíc ích př ípravných prac ích dále upř esňováno v rámci zpracováv ané Studie souboru staveb,
která má být dokončena v červnu 2005. Níž e uvádíme předpokládaný har monogram prac í přestavby
ŽUB, vycházejíc í z koor dinační studie a upr avený na základě očekávaných z měn.
Tab.: Harmonogram přestavby ŽUB
Etapa
E1

Období
I. 2005 - XII. 2006

Stavby
prv ní část odstav ného nádraží
přemístění prov ozu serv isu ČSAD Brno včetně napojení na ul. Pražákov u, úprav a
v lečky Ferona

E2

IX. 2006 - XII. 2010

prv ní část osobního nádraží (nov é zapojení tratí z Veselí nad Morav ou a Přerov a)
Realizaci protipov odňov é ochrany na lev ém břehu Sv ratky
komunikace pro možn é příje zdy na stav bu osob. nád raží, zapuštění komunikace
Opuštěná, Bulv ár v četně zapojení tramv aje do Hy bešovy ulice a další stav by MI z 1.
etapy části A

E3

VIII. 2009 - X. 2012

úprav a trasy nákladního průtahu
komunikační sy stém na opuštěných žele zničních plochách a da lší stav by MI 1.
etapy části B a 2. etapy

E4

III. 2012 - XII. 2015

druhá část odstav ného nádraží,
druhá část osobního nádraží
areál spěšnin a dobudov ání odstav ných kolejí na cílový počet
Stav by MI - 3. etapa - výhled - reali zace a d obudov ání komunikační sítě a
inženýrských sítí v souladu s plánem zástav by území jinými inv estory , před
nádra žím - plochy mezi komunikacemi Uhelná, Bulv ár, Trnitá a dobudov ání území
Komárov a za nádražním dle urbanistických představ a regulativ ů

V návaznosti na realizaci těchto staveb bude probíhat zástavba na přiléhajíc íc h plochách (řešení není
součástí tohoto záměru). To znamená, ž e plochy v části Trnitá - Zvonařka a Komárov mohou být
zastavovány v návaznosti na dokončování staveb etapy E2, plochy v části Nové sady a Pražákova
mohou být zastavovány až po opuštění stávajíc ího kolejiště, tedy v návaznosti na dokončování
staveb etapy E3. V etapě E3 mohou být realizovány městské par ky na opouštěných kolejištích.
Konkrétní využití ploch ve výše uvedených částech v souč asné době není z námo, bude upřesněno až
se vstupem investorů do území. Využití ploch odpov ídá převážně zónám pro obchod, s lužby a
bydlení, konkr étní určení vyplyne z projednávané z měny ÚPmB.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:
Město:
Městské části:
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda (např. druh, třída ochrany, velikost záboru)
Rozsáhlé území př estavby Ž UB (cca 415 ha) je součástí k.ú. Město Brno, Star é Brno, Trnitá, Štýřice,
Komárov, Horní Heršpic e, Dolní Heršpice, Př ízřenice, Černov ice, Z ábrdov ice, Ž idenice.
Katastr nemov itostí řadí převážnou část území výstavby dle druhu pozemku k ostatním plochám,
zastavěný m plochám a nádv oř ím. K odnětí ze zemědělského půdního fondu (Z PF) dojde na cca 42
ha. Přev ážně se bude jednat o jednotlivé pozemky orné půdy, zahrad a travních porostů, kter é se
nacház í ve značně industr ializovaném území na jih od Hlavního nádraž í. Většina ploch zemědělského
půdního fondu určených k výstavbě Ž UB bude vyjmuta trvale ze Z PF, již v období první etapy stavby.
Doposud známý dočasný zábor Z PF bude realizován v k.ú. Horní Heršpice v rozsahu cca 7,5 ha.
Odnětí ze Z PF dle zákona č. 334/92 Sb: Půdu lze odejmout ze zeměděls kého půdního fondu trvale
nebo dočasně. Trvalý m se r ozumí odnětí pr o účely, který mi bude provedena nevratná z měna
znemožňujíc í zemědělské využití zemědělského půdního fondu; pro úč ely tohoto zákona se tím
rozumí umístění stavby pevně spojené s pozemkem nebo provedení terénní úpravy, která vyžaduje
skrývku půdy na dotčených pozemc íc h.
Dočasně lze půdu odejmout jen v př ípadě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha
rekultivována podle schváleného plánu rekultivac e tak, aby mohla být vrácena do zemědělského
půdního fondu. K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je tř eba
souhlasu or gánu ochr any zeměděls kého půdního fondu.
Obecné č lenění předpokládaných záborů (odnětí) ze Z PF v průběhu výstavby Ž UB:
Odnětí ZPF
Trvalé odnětí:
-

půdorysné plochy budov
železniční zař ízení trvale spojené s e zemí
železniční kolejový svršek včetně tělesa násypu
parkoviště
komunikace
terénní úpravy komunikac í (výkopy, násypy)
mostní objekty, umělé stavby
kolejová doprav a tramv ajová
chodníky, cyklistické stez ky
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury - měnír ny,transfor mov ny)
infrastruktura
terénní úpravy

Dočasné odnětí:
-

okolí budov a technické vybavení staveniště

-

inženýrské s ítě (podz emní)

-

nadzemní elektrické vedení

-

přelož ky s ítí

-

skladovac í prostory, odstavné plochy a př ístupové cesty ke staveništi (v období výstavby).

Snahou investora záměru bude potř ebné ploc hy na území z áměru převést na nezemědělské
pozemky již v první etapě stavby (trvalý zábor).
Zábor ploch Z PF v řešeném území je znač ně členitý a plošně diferencovaný, souvislé plochy
zeměděls ké půdy se nacházejí pouze na jižním okraji zájmového území v katastru Př ízřenic a
Horních Heršpic (ar eál SDC).
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Menš í plochy určené k vynětí tvoř í zahrady v k.ú. Štýřice v oblasti mezi řekou Svratkou a dráhou,
v k.ú. Trnitá a oblast jižně od ulice Opuštěné (skleníkové plochy, zahradnictv í). Sev erně od ulice
Opuštěné se v nevyužitém území mezi Zvonařkou, Vaňkovkou a Nový mi sady nacház í také několik
parcel orné půdy. Dalš í fragmenty Z PF se nacház í v Židenic ích a Čer novic ích - zahrady v blíz kosti
náspů železnice. Již větš í celky or né půdy jsou v blíz kosti odstavného nádraž í v Horních Heršpic ích.
Významná část výše uvedených ploch Z PF s výjimkou zahr ad není vzhledem k současnému stavu
území (znečištění, plochy pro dopravu, průmyslové zóny) zeměděls ky využívána.
Souv islejš í území Z PF představují pouze uc elené zeměděls ky obhospodařované plochy v k.ú.
Př ízř enic e a Horní Heršpice. Vyhodnocení předpokládaných negativních v livů odnětí ze Z PF na tyto a
dalš í území podle vyhlášky č. 13/1994 Sb. bylo prov edeno předevš ím na nové zábory zemědělského
půdního fondu. Jedná se o zábory, které jsou s oučástí z měny ÚP Brna 2005 a neby ly projednány a
schváleny v platném územním plánu z roku 1994 (viz studie vyhodnocení předpokládaných důs ledků
navrhovaného řešení na Z PF - Arch. Design - Atelier DoS, s.r.o., 2004).
Na základě podkladů dostupných na současné úrov ni projektu by la předběžně stanovena celková
plocha trvalého a dočasného odnětí ze Z PF v rámc i realiz ace záměru Ž UB.
Tab.: Celkové odnětí ze ZPF vyvolané realizací záměru ŽUB

Výměra (ha)

Trvalé odnětí ze
ZPF

Dočasné odnětí ze
ZPF

Celkem

34,5 ha

7,5 ha

42 ha

Drážní stavby
Období výstavby
Z celkové plochy Z PF v území výstavby bude významná část (cca 70%) připadat na drážní stavby. U
většiny ploch Z PF určených k výstavbě drážních staveb dojde k trvalému odnětí již v rámci první
etapy stav by Ž UB. Drážní stavby, které js ou souvisle roz místěny po celém území záměru, budou
příč inou odnětí ze Z PF zejména v k.ú. Př ízřenice (areál udržovac ích jednotek ČD SDC), k.ú.Horní
Heršpice (odstavné nádraž í). Pozemky Z PF v k.ú. Trnitá (odstavné nádraž í) nejsou v současné době
zeměděls ky využívány, př evažují r uderální plochy. Poz emky zahrad v k.ú. Ž idenice, k.ú. Čer novice a
Štýřice budou odejmuty převážně v souvislosti s výstavbou a rozšiřováním drážníc h těles (tratě s měr
Rosice, Přerov, Vlára) v současnosti jsou částečně obhospodař ovány, ale rozsahem již nejsou tak
významné. Z emědělské využití poz emků je třeba zohlednit v kaž dém př ípadě, ale zejména na k.ú.
Př ízř enic e a částečně v k.ú.Horní Heršpice. Na pozemc íc h proběhne převážně výstavba tratí, s ítí,
protipovodňové oc hrany. Pr o odnětí pozemků k plánovanému vybudování protipovodňových opatření
u řeky Svratky se odvody za trvale odnětí půdy nepředepis ují, dle §11, odst. 3 a 4 zák. 334/1992 Sb.
Jedná se o odnětí půdy pro investic e do půdy a pro optimalizac i vodního režimu a revitalizace krajiny
Období provozu
V období pr ovozu již nebudou činěny žádné dalš í nár oky na zábor Z PF.
Období ukončení provozu
Dráž ní stavby budou provozovány dlouhodobě a nepoč ítá se s ukončením jejich provozu.
M ěstská infrastruktura
Období výstavby
Území výstavby městské infrastruktury je vy mezeno ze západu ulicí Heršpic kou a Pražákovou, z jihu
trasou V MO, z východu Svratkou, Mlýns ký m náhonem a ulic í Dornych ze severu Nádraž ní třídou a
Nový mi Sady. Z celkové plochy zábor u Z PF v území výstavby bude na městskou infrastrukturu
připadat cca 20%. U většiny ploch Z PF určených k výstavbě městské infrastruktury dojde k trvalému
nebo dočasnému odnětí (převládá trvalé pro výstavbu infrastruktury). Poz emky pro městs kou
infrastrukturu, které budou trvale odňaty ze Z PF, se nacház í zejména v k.ú. Trnitá severně a jižně od
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ulic e Opuštěné. Úz emí není v současné době z emědělsky využ íváno a je ve stavu pokročilé
ruderalizace (stromy , keř e). Na pozemc ích proběhne převážně výstavba komunikac í, s ítí a terénních
úprav. Př edpokládají se významné terénní úpravy, vyrovnání území a vyvýšení komunikac í nad
úroveň stáv ajíc ího terénu.
Období provozu
V období pr ovozu již nebudou činěny žádné dalš í nár oky na zábor Z PF.
Období ukončení provozu
Stavby městs ké infrastruktury budou provozov ány dlouhodobě a nepoč ítá se s ukončením jejich
provozu.
Opravárenský závod ČSAD
Období výstavby
Př esun opravárenského závodu ČSA D do území poblíž ulice Pr ažákovy do blíz kosti odstavného
nádraž í si vyžádá odnětí půdy ze Z PF v rozsahu cca 5 % z celkové plochy orných půd zabraných
záměrem. Jedná se o souv islé území v k.ú. Štýřice, které je ř azeno převážně k or ný m půdám.
Pozemky budou pr o potřeby výstavby odejmuty trvale. Uv edené pozemky Z PF nejsou v současné
době zemědělsky využ ívány (ruderalizov ané plochy).
Období provozu
V období provozu je možný dalš í územní rozvoj ar eálu (stání autobusů). Studie záměr u předpokládá
rozšíření východním s měrem na plochy železnice, dalš í nárok na zábor zeměděls ké půdy se
nepředpokládá.

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
V rámci realizace jednotlivých etap př estavby Ž UB dojde k rekonstrukci stávajíc íc h a výstavbě nových
vodovodů a př ípojek v zájmové lokalitě v dostatečné kapacitě pr o potřeby budouc ího využití území.
V Konceptu z měny ÚPmB vyplývajíc í z př estavby Ž UB je navrženo pro hlavní r ozvojové plochy
řešeného území využití zásobování pitnou vodou z vodojemů Holé hory a částečně Pres lova. Řídíc í
je vodojem Holé hory s hladinou na kótě 272,5 m n.m. a Preslova 287,0 m n.m. Jedná se o první
tlakové pás mo.
Hlavní nápojná místa rozvojových území jsou:
- Šachty Š1, VŠ1, Š5 primár ních kolektorů
- Řad DN 200 v lokalitě Dornych- Plotní- Svatopetrská
- Řad DN 200 založený v části sekundárního kolektoru … ús ek Dornych - Trnitá
- Řad DN 600 na pr avém břehu Svratky
- Řad DN 500 v ulici Nové sady
Odběr vody při výstavbě drážníc h staveb a staveb městs ké infrastruktury bude z lomkem kapacity
přivedených vodovodních řadů. Obdobně bude i př i zprovoznění jednotlivých objektů jejich spotř eba
vzhledem ke kapac itě minimální. Voda se bude spotř ebováv at pouze v rámci běžného provozu
použ íváním hygienických zař ízení ve v eřejných a provozních objektec h železničníc h staveb, myc ích
linek (areál odstavného nádraž í, areál přemístěného servisu ČSA D Brno) a při př ípadné údržbě
komunikac í a zeleně.
Období výstavby
Možnost z ásobování vodou po dobu výstavby se bude odv íjet od místních podmínek. Množství
odebír ané vody bude záviset na počtu pr acovníků při výstavbě a odběru vody pro technologické účely
v rámci stavby a rychlosti stavebních prac í. V této fázi výstavby neby ly ještě řešeny kapacity odběrů a
spotřeby vody. O dodavatels kém zabezpečení stavby se rozhodne na z ákladě výběrov ého říz ení.
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Př i výstavbě bude docházet ke spotřebě technologic ké v ody, a to zejména na kr opení materiálu při
hutnění náspů, kr opení betonu při betonářs kých prac ích, čištění spár, resp. čištění tec hniky před
výjezdem ze staveniště. Velikost těc hto spotř eb vody bude záviset na tom, v jakém ročním období
budou pr áce prov áděny a na aktuálních stavech počas í. Předpokládá se, ž e na staveništích,
nacházejíc ích se v blíz kosti vodního zdr oje, se budou odběry realizovat z těchto zdrojů. Zde je tř eba
ještě upozor nit, ž e v př ípadě nutnosti odběru vody z povrchových toků bude na takovýto odběr
vydáno řádné vodoprávní povolení př ísluš ný m orgánem státní správy. Předpokládáme však, že
rozhodujíc í množství technologické vody bude dováženo v cisternách. Odběr ( dovoz) tec hnologic kých
vod se plně přemění na spotřebu. Tuto spotřebu není možné v současně době stanov it.
Fir my, které budou provádět stavební práce, zajistí sociální zař ízení staveniště buď využitím
současných hygienic kých zaříz ení nebo dočasný mi stavbami (buňkami), které budou po dokončení
stavebních prac í odstraněny. Pov inností stavebních firem bude zajistit chemic ké WC pro své
pracovníky. Př edpokládáme že, pitná voda bude na staveniště dovážena balená č i bude odebírána ze
stávajíc ích zdr ojů pitné vody.
Období provozu
V rámci provozu souboru staveb Ž UB se bude voda odebírat a spotřebovávat v rámc i drážních
staveb, opravárenského areálu ČSA D Brno, odstavného nádraž í, ar eálu SDC, běžného provozu
vlakových souprav a nově zbudov aných pozemních objektů. V rámc i městské infrastruktury bude
voda potřebná pro úklid komunikac í, pro údržbu městské zeleně a minimální množstv í pro objekty
městské infrastruktury.
Osobní nádraží
V rámci výstavby osobního nádraž í se provede zajištění a demontáž stávajíc íc h vodovodů a př ípojek
na ulic i Rosická. Napojení na v eřejný vodov od se předpokládá př ípojkou DN 100 z rozvodů na ulici
Rosická. Jsou zde dva vodovody za hranic í životnosti a proto se předpokládá v rámc i výstavby
nového osobního nádraž í jejic h rekonstrukce. Předpokládaná spotř eba vody je následujíc í:
Zaměstnanc i ČD

520 osob x 60 os/den

31 200 l/den

Pr ovoz restaurac í

1500 jídel/den x 25 l/jídlo

37 500 l/den

Veřejné WC

6000 návštěvníků x 5 l /os

30 000 l/den

Mytí ploch

2

10 000 x 3 l/ m

Odběr vody celkem

30 000 l/den
1,5 l/s = 128 700 l/den = 46 000 m3 /r ok

Potřeba požární vody bude do 8 l/s.
Areál SDC
Jako souč ást drážních staveb na jižním okraji zájmového území u Př ízřenic bude vybudován nový
areál jednotek správy drážní cesty (SDC). Vzhledem k nedostatku údajů odhadujeme spotřebu pitné
vody v areálu následně. Předpoklad 160 zaměstnanců a 160 jídel, tj. 160 x (60 + 25) = 13 600 l/den,
tj. cca 5 000 m3 /rok. V areálu nebude kromě úklidu spotřebovávána technologic ká voda.
Opravárenský areál ČSAD Brno
Oprav árens ký areál bude napojen na stávajíc í vodovodní ř ad. Vodovod DN 100 bude prodloužen
před objekt ČSA D o 136 m. Řad bude ukonč en hydrantem. Rozvody vody v areálu jsou provedeny z
trub HDPE a jsou od př ípojky vody k jednotlivý m objektům. Rozvod zajišťuje s oučasně potř ebu
požární vody pro ar eál. Celková délka rozvodů je 495 m, délka př ípojek je 50 m. Předpokládaná
spotřeba vody je následujíc í:
Počet osob - dělníc i
Počet osob - administrativa
Myč ka doplňování ztr áty
Odběr vody celkem
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Voda pro hašení požáru se řeš í dle ČSN 73 0873. Požár ní vodovod by měl mít: min. DN 150, odběr
Q=14 l/s pro doporučenou rychlost v =0,8 m/s, vzdálenost hydrantů 100 m od objektu a 200 m od
sebe.
Vzhledem k tomu, že nové pozemní objekty budované v rámci Ž UB (osobní nádraž í, servis ČSA D) již
v území existují, jsou jen přemisťovány, nedojde k výraznému navýšení ve spotřebě vody.
Naddimenzování hlavních rozvodů vody v zájmovém území je komplexně řešeno v rámci z měny
územního plánu území města Brna.
M ěstská infrastruktura (výhledový stav)
Vlastní spotřeba vody staveb městské infrastruktury bude minimální. Jedná se pouze o potřeby
v oblasti údržby komunikac í a městs ké z eleně, minimálně pak v stavbách (2 x měnírna a
trafostanice). O očekávané spotřebě není dostatek infor mac í, nejedná s e ale o významný nedostatek,
protože se jedná o z lomek očekáv ané s potřebě vody v ostatních objektech v dotčeném celém území.
Jedním souborem výstavby městské infrastruktury je rozvedení vodovodních řadů do území.
Vzhledem k neznalosti konkrétníc h dat o počtu nových obyvatel (bytových jednotek), počtu
pracovních míst, typu a užití objektů v území jsou dostupné pouze odhady, kdy pr aktic ky jedinou
infor mac í, ze které se může odv odit potřeba vody v zájmové oblasti, je navržená průměrná
podlažnost staveb, byť i ta může doznat z měn s postupem pr ojednávání z měny ÚPmB.
Pr o výpoč et výhledové potřeby vody bylo využito metody analogie, kdy byla zjištěna spotřeba vody
v podobné oblasti. Jako analogická oblast byl vybrán střed města Brna, konkrétně oblast ohr aničená
ulic emi Koliště, Nádražní, Hus ova, Brandlova a Moravské nám. Jedná se o oblast přibližně stejně
velkou, rovněž podlažnost a v íceméně i charakter zástavby by měl být podobný, jako je tomu u
navrhované centrální části Ž UB.
Pr o výpočet max. hodinového množství v ody by ly uvažovány fakturov ané spotřeby vody roku 2003,
koeficient denní nerovnoměrnosti je uvaž ován kd = 1,25, koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8.
Qp = 89 6101 m3 /rok
Qp = 2 455 m3/den
Qm = 3 069 m3 /den
Qm = 35,5 l/s
Qh = 63,9 l/s
Pr o návrhový stav zásobování vodou centrální části se uvažuje s potřebou vody Qm = 36 l/s
a Q h = 65 l/s, která bude rozdělena rovnoměrně podél navržené vodovodní s ítě metodou
redukovaných délek.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
B.II.3.1. Elektrická energie
Pr o zásobování nově zastavěného území v okolí projektovaného Železničním uzlu Brno bude
vzhledem k předpokládané spotřebě el. energie 70 MW zapotřebí nového napájec ího bodu na
napěťové úrovni 110kV. Toto bude zabezpečeno nov ou trafostanic í.
Zabezpečení stejnos měr né energie pro potřeby tramvají budou realizovány dvě měnírny o výkonu 4
MW a 2 MW.
B.II.3.2.Teplo
V roce 1994 byla př ijata koncepce pr eferujíc í SCZ T před př ímý m spalováním z emního plynu. Na
základě toho zainvestovala a.s. Teplárny Br no vý měníkovou stanici pára/hor ká voda na nár oží ulic
Nové sady-Hybešova včetně hor kovodu DN 2x 250 vedouc ího s měrem do řešeného úz emí. Jedná se
o podzemní vedení tzv. bezkanálov é, uložené (včetně opláštěné izolace) př ímo v zemině. Kolektorem
byl tento hor kovod v dimenzi 2 x DN 150 prodloužen až do Galerie Vaňkovka. Předpokládá se jeho
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propojení kolektorem až do prostoru Dornych-Spálená, kde se poč ítá s vybudováním další př edávac í
stanice pára/hor ká voda. V prostoru stávajíc ího kolektoru je jednoznačně preferováno CZ T.
V území se očekávají následujíc í tepelné bilance:
Tab.: předpokládaná tepelná bilance území v okolí nového nádraží
Území

Potřeba tepla
z CZT (MW)

Pozn ámka

ECE-Galeri e Vaňkov ka

4,4

připojen

Strojírna

1,8

připojen

Admin.budov a

0,2

připojen

Katastrální úřad

0,3

Hotel a Polyfunkční dům

2,0

Nov é nádraží

3,3

Trnitá-Zv onařka-Bulv ár

5,4

Bulv ár-Opuštěná-Uhelná

7,9

Bulv ár-Zv onařka-Plotní-Před nádra žím

4,8

Nábřeží-Op uštěná-Bulv ár-Před
nádra žím

6,3

Nov é sady

8,5

Dostav ba Komárov a

9,5

Tramv aj Plotní-katastr Trnitá

4

Celkem

58,4

B.II.3.3. Plyn
V území v okolí nov ého nádr aží je k dispoz ici STL a NTL zemní plyn, který je v celém území
rozveden. Pr o území se variantně zvažovalo s využitím kogeneračních jednotek pro kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla. S touto eventualitou se ale dále na základě „ Souborného stanoviska pro
dokončení návrhu Z měny ÚPMB vyplývajíc í z přestavby ŽUB“ nepoč ítá, stanovis ko ukládá preferovat
SCZ T také v prostor u jižně od linie Zvonařka- Opuštěná, po Nové nádr aží ČD včetně. Rozhodnutí je v
zájmu zajištění nezhoršování překračov aných imis ních limitů škodliv in stanovených Nař ízením vlády
č. 350/2002 Sb. v platném znění.
Plyn bude spotřebováván pro zabezpeč ení tepla a teplé už itkové vody v př emístěném areálu provozu
servisu ČSA D na ulici Pražákova. Př edpokládá se s potřeba cca 600000 m3/r ok.
Obdobně pro zabezpečení tepla a teplé užitkové vody bude v areálu SDC Modř ice spalován plyn.
Př edpokládaná spotřeba plynu je cca 339 000 m3/rok.
B.II.3.4. Suroviny
V rámc i výstavby drážních stav eb budou v jednotlivých etapách použ ívány běžné materiály a
suroviny. V rozhodujíc ím množstv í budou uplatňovány zeminy, štěrkopís ky, štěr ky, ocelové
konstr ukce, prefabrikáty, beton, dále pak materiály pro vnitřní konstrukce, mater iály pro rozvod
elektr ické energie, materiály pro povrchovou úpravu, s klo apod.
V níže uvedených tabulkác h uvádíme předpokládané objemy hlavníc h materiálů pro jednotlivé etapy
stavby. Jedná se o údaje uvedené v Koordinační studii 06/2003, které je nutno vzhledem k
upřesňování výstavby považovat za orientační
Tab.: objemy hlavních materiálů - I.etapa – První část odstavného nádraží

1

Druh materiálu
Zemina do násy pů

2

Štěrkopísky do žel.spodku

Jednotky
3
m
m

3

19000

3

21300
15,2

3

Štěrk žel.sv ršku

m

4

Koleje v č.pražců

km
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5

Druh materiálu
Beton

Jednotky
3
m

Množství

6

Elektronické staniční zab. zař.

v.j.

29

7

Releov é staniční zab. zař.

v.j.

27

8

Prov izorní staniční zab. zař.

v.j.

12

Tab.: objemy hlavních materiálů - II.etapa – První část osobního nádraží

1

Druh materiálu
Zemina do násy pů

Jednotky
3
m

2

Štěrkopísky do žel.spodku

m

3

49300

3

Štěrk žel.sv ršku

m

3

55200

4

Koleje v č.pražců

km

39,4

5

Beton nosné konstrukce mostů

m

3

10600

6

Beton spodní stav by mostů

m

3

141200

7

Elektronické staniční zab. zař.

v.j.

144

8

Prov izorní staniční zab. zař.

v.j.

41

9

Elektronické traťov é zab. zař.

km

11,3

10 Releov é traťov é zab. zař.

ks

2

11 Prov izorní přejezdov é zab. zař.

ks

1

12 Úv azka traťov ého zab. zař. na stáv ající
staniční zab. zař..

ks

6

13 Ocel nosných konstrukcí mostů

t

Množství
606900

29600

Tab.: objemy hlavních materiálů - III.etapa – Úprava trasy nákladního průtahu

1

Druh materiálu
Zemina do násy pů

2

Štěrkopísky do žel.spodku

Jednotky
3
m

Množství
554500

m

3

28200

3

31600
22,6

3

Štěrk žel.sv ršku

m

4

Koleje v č.pražců

km
3

5

Beton

m

6

Pref abrikáty

ks

7

Elektronické staniční zab. zař.

v.j.

42

8

Beton nosné konstrukce mostů

m

3

2700

9

Beton spodní stav by mostů

m

3

36100

10 Ocel nosných konstrukcí mostů

t

7600

Tab.: objemy hlavních materiálů - IV.etapa – Druhá část odstavného nádraží

1

Druh materiálu
Zemina do násy pů

Jednotky
3
m

Množství
493500

2

Štěrkopísky do žel.spodku

m

3

9200

3

Štěrk žel.sv ršku

m

3

10300

4

Koleje v č.pražců

km

7,4

5

Beton

m

6

Pref abrikáty

ks

7

Elektronické staniční zab. zař.

v.j.

3

53

Tab.: objemy hlavních materiálů - V.etapa – Druhá část osobního nádraží

1

Druh materiálu
Zemina do násy pů

Jednotky
3
m

2

Štěrkopísky do žel.spodku

m

3

5900

3

Štěrk žel.sv ršku

m

3

6600
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4

Druh materiálu
Koleje v č.pražců

Jednotky
km

Množství
4,7

5

Beton

m

6

Pref abrikáty

ks

5

Beton nosné konstrukce mostů

m

3

6400

6

Beton spodní stav by mostů

m

3

85100

7

Ocel nosných konstrukcí mostů

t

3

17800

V průběhu výstavby předpokládáme spotřebovávání pohonných hmot pro stavební stroje a z ař ízení.
Pr avděpodobně budou př i výstavbě využita i dalš í média (technic ké plyny v lahvíc h, stlačený vzduch,
aj.) Spotřeba uvedených médií není blíže specifikována, bude realizována v rámci č innosti provádějíc í
stavební práce a lze ji char akterizovat jako odpov ídajíc í rozsahu stavby.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb)
Posuzovaná př estavba železničního uzlu Br no je primár ně stavbou dopravní. Př ímo ovlivňuje jednak
dopravní situaci na dráž ních stavbách, jednak dopravní s ituac i na dopravních stavbách a zař ízeních
souvisejíc í infrastruktury. Kromě toho je nutno zohlednit doč asnou dopravu v období výstavby
(provádění stavebních a konstrukčníc h prac í, objízdné tr asy apod.).
Drážní stavby a drážní provoz
Dráž ní stav by jsou zaměřeny na celkovou modernizaci podmínek a pr ovozu železniční dopravy, která
za současného uspoř ádání vykazuje řadu závad. Navržené řešení přestavby železnič ního uzlu
omezuje stávajíc í problémy a vytvář í předpoklady pr o optimální plnění funkc í ž elez niční dopravy.
Železniční doprav ní intenzita se bude v průběhu návrhového období ( je možno uvažovat ales poň se
stoletím) měnit v závis losti na poptávce po železničních službách. Pro účely zpracování této
dokumentace je mož no uvažovat s řádově stov kami pojezdů v laků denně v profilu nového nádraž í a
řádově stov kami pojezdů vlaků na odstavných a manipulačních kolejištích, př ičemž nárůst opr oti
stávajíc ímu stavu se očekáv á v úrovni do cca +30%.
V oznámení záměr u neby l počet souprav blíže specifikován. Avšak pro zpracování hlukové studie,
která byla součástí oznámení záměru, byly uvažovány konkrétní intenzity dopr avy v úrovni cca 300
vlakových souprav za 24 hodin (s měr Heršpice) resp. cca 400 vlakových souprav za 24 hodin (s měr
Židenice). To je v relaci s uvedený m ř ádový m počtem "stovek pojezdů".
Vzhledem k tomu, že železnič ní provoz je prostor ově segregovaný (nedocház í ke střetům s jiný mi
druhy dopr avy), je železniční doprava autonomní, centrálně ř ízená a neov livňujíc í př ímo okolní
dopravní infrastruktur u.
Dopravní stavby a dopravní provoz související infrastruktury
Souv isejíc í dopravní infrastruktura se s kládá z řady dílč ích subsystémů, který m se dále věnujeme
jednotlivě. Diskutujeme následujíc í systémy:
-

silniční doprav a,

-

městská hromadná doprava,

-

regionální a nadregionální hromadná dopr ava,

-

cyklistická doprava,

-

pěš í doprava,

-

ostatní doprava,

-

doprava v klidu.
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Silniční doprava
Nároky na silniční dopravu jsou dány jednak ř ízenou urbanizac í zájmového území ( kde docház í
k úpravě geometr ie stávajíc í komunikační s ítě a vznikají některé nové komunikace), jednak vznikem
nové dopravní atraktivity v území (tj. nových resp. změněných dopravníc h cílů v území - nádr aží a
nově vznikajíc í městské čtvrti). Z měny v poloz e zdrojů resp. c ílů dopravy se projev í i ve z měnách
zatíž ení okolního vyššího (celoměstského) komunikačního systému. Pro účely kvantifikace
dopravníc h zátěž í komunikační s ítě byl vyprac ován dopr avní model ( Modelování dopravy, rok 2015.
Př estavba želez ničního uz lu Brno, model intenzit AD při z měnách komunikační s ítě. Brněnské
komunikace a.s. - ÚDI, Brno, ř íjen 2004), jehož výstupem je kartogram intenzit dopravy na
komunikační s íti města Brna. Tento kartogr am je přiložen v př íloze č. 8 této dokumentace.
Silniční doprav ní infrastruktura v dotčeném území bude po dokončení své př estavby tvoř it dílč í část
vyššího (např. městského nebo státního) komunikačního systému. Celková geometr ie vyššího
komunikačního systému nebude z měněna, pr ojektované z měny se tý kají pouze vnitř ního systému
zájmového území. Nejsou vyvolány ani př ímé nároky na realizaci dalš ích s ilničníc h staveb, jakkoli
komunikační systém města Brna se bude rozvíjet souběžně s přestavbou železničního uz lu.
Městská hromadná doprava
Nová poloha nádraž í bude dopravně obsloužena městskou hromadnou dopravou. Hlavním systémem
je tramv aj. Předpokládají se dvě hlavní trati, vycházejíc í ze stávajíc ího tramv ajového uzlu v centru
města:
Prv ní z nich je nově vybudov aná trať z křižov atky Hybešova - Nádr ažní, pr ocházejíc í nově
budov aný m Bulvárem k novému nádraž í, kde se rozděluje podél kolejišť (ul. s prac ovním názvem
Rosická) dvěma s měry - jihozápadním k ul. Vodařská a Pr ažákova (tr amvajová s myčka s možností
dalš ího pokračování) a severovýchodním k tramv ajové trati v ul. Plotní.
Druhou tramv ajovou tr atí je tramvaj v ul. Plotní. Do této ulice bude přeložena tramvaj z ul. Dornych.
Jde o samostatnou stavbu, mimo předmět posuzovaného záměru a tedy i této dokumentac e.
Intenz ita tramv ajov é dopravy může dosahovat ve špič kách až cca 40 souprav za hodinu ( Bulvár)
resp. 30 soupr av za hodinu ( Rosická).
Regionální a nadregionální hr omadná doprava
V těsné blízkosti přeloženého železničního nádr aží se nacház í autobusové nádraž í Zvonař ka. To
bude buď přeloženo do objektu nového železnič ního nádraž í, nebo zůstane ve stávajíc í poloze.
V obou př ípadech je přestupní vazba mez i železniční a autobusov ou doprav ou vyhovujíc í.
Součástí záměru je přemístění servisního závodu ČSA D (TOURBUS) na ul. Pražákovu. Pohyb
autobusů mezi autobus ový m nádraž ím a přemístěný m servisním závodem lze odhadnout v úrovni
několika stovek autobusů denně (je uvaž ováno s cca 150 autobusy denně pro doplňování pohonných
hmot a cca 50 autobusy na servisní činnosti, služby však mohou být pos kytovány i ostatním
dopravcům, což by uvedený poč et zvýšilo). Dopr avní tras a může být vedena ul. Pražákovou, novou
ulic í Vodařs kou a Rosickou, k dispozici jsou i alternativní trasy.
Cyklistická doprava
Intenz ita cyklistické dopr avy není blíže kvantifikována. V území ovliv něném přestavbou vznikají
předpoklady pro lepší využití cyklistické dopravy - cyklistická doprava je koncepčně řešena.
Pěší doprava
Denní obrat cestujíc ích na železnič ním nádraž í lze očekávat špičkově v řádové úr ovni cca 50 000
osob/den, na autobusovém nádraž í cca 40 000 osob/den. Tento poč et bude obsloužen částečně pěš í
docház kou (k dostupný m c ílům), částečně ostatními druhy dopravy. Dalš í pěš í pohyb v území bude
vyvolán př ítomností c ílů pěš í dopr avy v území ( obchodní prostory, veř ejné budovy, bydlení,
krátkodobá rekreace apod.).
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Celkově lze tedy v území očekávat pohyb řádově až stov ky tis íc pěš ích denně. Tento pohyb bude
rozdělen do několika pěš ích tras, z nich nejvýznamnějš í bude přednádražní prostor a pěš í trasy
k centru města ( Bulvár a tr asa Tesco - Vaňkovka).
Ostatní doprava
Koncepční řešení předpokládá vytvoření podmínek pro provoz taxi (stanoviště, z ázemí). Součástí
záměru může být i ter minál pro nepravidelnou autobusov ou dopravu. Docház í také k neřešení
zapojení vleč ky do areálu BVV (podél ul. Poř íč í) a k úpr avě vlečky Ferona. Z hledis ka vliv ů na životní
prostředí jde o zanedbatelné dopr avní nároky.
Doprava v klidu
Hlavní par kovac í plocha je navržena v prostoru nového nádraž í, a to s počtem míst cca 1300 stání.
Z toho je uvažov áno dle způs obu už ívání 160 krátkodobých stání ( 2 hodiny), 800 střednědobých stání
(1 den), 160 dlouhodobých stání (v íce než 1 den) a 180 stání pr o zaměstnance. Nádraž í bude rovněž
vybaveno krátkodobý m parkov ištěm pro vystoupení osob a odjezd ř idiče (drop-off zóna, "kiss and
ride").
Dále je výhledově uvažováno s parkovac ím domem v prostoru stávajíc ího osobního nádraž í (cca
1000 mís t), mimo předmět posuzovaného záměr u. Další parkovac í místa vzniknou v prostorech nově
vznikajíc ích aktivit v území (rovněž mimo předmět posuzovaného záměr u) tak, aby byly splněny
požadavky na parkov ání dle nor my ČSN 73 6110 Pr ojektování místních komunikac í.
Omezený počet parkovac ích míst bude rovněž na komunikační s íti r esp. menš ích př ilehlých
parkovištích.
Př emisťovaný servisní závod ČSA D (TOURBUS) - ul. Pražákova bude obdobně tak vybaven vlastním
parkovištěm, pokrývajíc ím vlastní parkov ací nár oky.
Doprava v průběhu výstavby
V období zpracov ání dokumentace neby ly blíže kvantifikovány dopravní nároky (dopravní intenzity,
dopravní trasy) v průběhu výstavby, obdobně tak nejsou k dispozici dalš í podr obnějš í podklady pro
řešení uzav ír ek, objížděk apod. Podrobnějš í plán organizace výstavby bude k dispoz ici až v dalš ích
stupních projektové př ípravy.
Stavební doprava bude velmi variabilní a bude záviset na aktuálním stavu prováděných prac í. Lze
odhadnout, že v dopravně nejnáročnějš ích fáz ích výstavby (zemní a ter énní práce) se mohou
pohybovat dopravní intenzity v úrovni až několika stovek vozidel za den, a to převážně těž kých
nákladních. Bude proto nutné zajistit, aby hlavní dopravní trasy byly s měrov ány pokud možno př ímo
na hlav ní komunikační s íť, s vylouč ením pr ůjez du klidový mi resp. obytný mi zónami. Obdobný m
způsobem bude nutno řešit dočasné uzav írky některých komunikac í a z toho vyplývajíc í objíz dné
trasy.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných
škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Drážní stavby
Období výstavby
Jako zdroj emis í budou v pr ůběhu výstavby působit stavebné stroje a mechanis my použité při
výstavbě a také automobilová či železniční doprava. Emitovány budou základní škodliviny jako NOx,
SO2, CO, Cx Hy a prac h. Objem emis í je značně závis lý na or ganizaci výstavby, která v době
zpracování této dokumentace neby la z pracována. Vhodnou organizac í a předevš ím využití ž elez niční
dopravy př i výstavbě je možné výrazně sníž it množstv í emitovaných š kodlivin.
Dalš ím zdrojem emis í bude plocha vlastního staveniště, kdy hlavní emitovanou škodlivinou budou
tuhé znečišťujíc í látky ( prach). Množstv í emis e bude závislé na aktuálních meteorologic kých
podmínkách, na vlastnostech mater iálu se který m bude manipulováno a na rozsahu práce či velikosti
ploch staveniště.
Období provozu
V prostoru nového objektu nádraž í se nepředpokládá umístění nových bodových zdrojů znečišťování
ovzduší. Pr o vytápění bude využito teplo z centrálního zdroje mimo hodnoc ené území. Předpokládá
se využití stávajíc ích tepelných zdrojů CZ T. Výjimku mohou tvořit jednotlivé dr obné zdroje pro výrobu
TUV kategorie malý zdroj v pr ostorách př ípadných nájemc ů (restaurace, bufet, prodej časopisů
apod.). Z celkového hlediska však půjde o nevýznamnou produkci š kodlivin v ř ádu jednotek kg za r ok.
Př emístěním kolejišť dojde ke z měně dis lokace stávajíc íc h liniových zdr ojů – neelektrifikovaná trakce.
Na těchto tratíc h budou i nadále využív ány lokomotivy s dieselový mi motory. S ohledem na stávajíc í
intenzity provozu těchto lokomotiv př edpokládáme následujíc í denní produkci š kodlivin:
Tab.: Denní produkce škodlivin
NOx
kg/den

SO2
kg/den

CO
kg/den

Aldehy dy
kg/den

Org. látky
kg/den

2,4

0,73

1,8

0,73

3,5

Jak už bylo v úvodu řečeno, nejedná se v tomto př ípadě o nový zdroj, ale pouze o z měnu polohy
zdroje stávajíc ího.
Součástí výstavby ar eálu SDC v Přízřenicích bude realizace nových bodových zdrojů znečišťování
ovzduší využ ívajíc ích jako paliv o zemní ply n. Dle předběžných pr ojekčníc h podkladů bude celkový
instalovaný výkon všech zdrojů v areálu 1950 kW a z toho vyplývajíc í spotřeba plynu cca 339 000 m3
za rok. Tomu odpov ídá následujíc í produkce škodlivin:
Tab.: Roční produkce škodlivin
NOx
kg/rok

SO2
kg/ rok

CO
kg/ rok

Prach
kg/ rok

Org. látky
kg/ rok

650,9

3,3

108,5

6,8

43,3

Součástí výstavby areálu odstavného nádraží v Horních Heršpicích bude realizace nových
bodových zdrojů znečišťování ovzduš í využívajíc ích jako palivo zemní plyn. Dle předběž ných
projekčníc h podkladů bude celková r oční spotřeba plynu všech zdrojů v areálu cca 865 000 m3. Tomu
odpov ídá následujíc í produkce škodlivin:
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Tab.: Roční produkce škodlivin
NOx
kg/rok

SO2
kg/ rok

CO
kg/ rok

Prach
kg/ rok

Org. látky
kg/ rok

1660,8

8,3

276,8

17,3

110,7

Období ukončení provozu
Celý komplex drážníc h staveb je navrhován jako trvalá stavba u níž se nepředpokládá ukončení
provozu ani demolice. V průběhu provoz u pochopitelně bude docházet k obměně zař ízení a př ípadně
k částečné rekonstrukc i budov, emisní dopady takovýchto činností však budou obvykla nevýznamné.
M ěstská infrastruktura
Období výstavby
V průběhu výstavby budou jako zdroj emis í působit stavebné stroje a mechanis my použité při
výstavbě a také automobilová dopr ava stavebních hmot, odpadů apod. Emitovány budou základní
škodliv iny jako NO x, SO2, CO, Cx Hy a prach.
Dalš ím zdrojem emis í bude plocha vlastního staveniště, kdy hlavní emitovanou škodlivinou budou
tuhé znečišťujíc í látky ( prach). Množstv í emis e bude závislé na aktuálních meteorologic kých
podmínkách, na vlastnostech mater iálu se který m bude manipulováno a na rozsahu práce či velikosti
ploch staveniště.
Objem emis í je značně závislý na organizac i výstavby, kter á v době zpracování této dokumentace
nebyla zpracována.
Období provozu
V rámci této části stavby se nepředpokládá vznik nových bodových zdrojů emis í.
Jako liniové z droje emis í bude půs obit př edevš ím automobilová dopr ava. Z hlediska emisního
nedojde k významné z měně neboť tranzitní doprava bude hodnoc ený m územím pr ocházet i nadále a
v důsledku realizace Ž UB se její intenzity významně nez mění. Doprava však bude v edena na nově
trasované komunikač ní s íti, proto dojde ke z měně imisního působení této dopravy.
Nárůst automobilové dopr avy přinese jednak lepš í dostupnost vlakového i autobusového nádraž í pro
individuální dopravu a nás ledně také vznik nových doprav ních atraktiv it v území, jejichž realizace
bude po realizac i Ž UB možná. Kvantifikace počtu v ozidel ani množstv í emis í z nich není na
současném stupni poznání možné neboť bude výrazněji ovlivňována jiný mi vlivy než je pouze vliv
hodnocené stavby (Ž UB).
Jako ploš né zdroje budou působit par kov iště osobních voz idel pro nové nádraž í. Výstavba par kovišť
bude roz ložena do několika etap výstavby. Celkově se předpokládá vytvoření pr ostoru pro parkování
1300 osobníc h vozidel s různý m režimem, respektive dobou par kování (od cca 2 hodin až po několik
dní). Pr o účely vyhodnocení emis í předpokládáme maximálně 1900 parkujíc íc h vozidel denně.
Takov é množstv í vozidel vyprodukuje následujíc í množství š kodlivin:
Tab.: Roční množství škodlivin
NOx
kg/rok

SO2
kg/ rok

CO
kg/ rok

Prach
kg/ rok

Org. látky
kg/ rok

13,7

0,7

39,7

0,1

7,4

Období ukončení provozu
Celý komplex městské infrastruktury je navrhován jako trvalá stavba u níž se nepředpokládá
ukončení provoz u ani demolice. V průběhu provozu pochopitelně bude docházet k obměně zař ízení a
případně k částečné rekonstrukci budov, emisní dopady takovýchto činností však budou obvykla
nevýznamné.
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Opravárenský závod ČSAD
Období výstavby
V průběhu výstavby budou jako zdroj emis í působit stavebné stroje a mechanis my použité při
výstavbě a také automobilová dopr ava stavebních hmot, odpadů apod. Emitovány budou základní
škodliv iny jako NO x, SO2, CO, Cx Hy a prach.
Dalš ím zdrojem emis í bude plocha vlastního staveniště, kdy hlavní emitovanou škodlivinou budou
tuhé znečišťujíc í látky ( prach). Množstv í emis e bude závislé na aktuálních meteorologic kých
podmínkách, na vlastnostech mater iálu se který m bude manipulováno a na rozsahu práce či velikosti
ploch staveniště.
Období provozu
Součástí výstavby areálu opravárenského závodu ČSA D bude realizace nových bodových zdrojů
znečišťování ovzduší:
−

vytápění a př íprava teplé užitkové v ody

−

čerpac í stanice PHM

−

lakovna

Vytápění
Pr o vytápění a př íprav u TUV budou instalovány zdroje využ ívajíc í jako palivo zemní plyn. Dle
předběžných projekčních podkladů bude celkový instalovaný vý kon všech tepelných zdrojů v areálu
4480 kW a z toho vyplývajíc í spotřeba plynu cca 599 100 m3 za rok. Tomu odpov ídá nás ledujíc í
produkce š kodlivin:
Tab.: Roční produkce škodlivin
NOx
kg/rok

SO2
kg/ rok

CO
kg/ rok

Prach
kg/ rok

Org. látky
kg/ rok

1150,3

5,8

191,7

12,0

76,7

Čerpací stanice PHM
Čerpac í stanice PHM bude určena pr o výdej motorové nafty. Při předpokládané denní výtoči 38 000 l
nafty předpokládáme celkovou roční emisi 190 kg VOC.
Dle nař ízení vlády č.353/2002 Sb. se tedy bude jednat o střední zdroj zneč išťování ovzduš í.
Lakovna
Za současného stav u využívá lakovna nátěrov é hmoty obsahujíc í or ganická rozpouštědla. V rámci
výstavby nového areálu předpokládá provozovatel z měnu technologie s použitím nátěrových hmot
akrylátových nebo v odou ředitelných.
Př i zachování současné technologie a současné kapacity lakov na by byla celková roční spotř eba
organických rozpouštědel cca 2 t za rok, dle vyhlášky MŽ P č.355/2002 Sb. by s e tedy jednalo o velký
zdroj zneč išťování ovzduší.
Lakovna bude vybavena zař ízením pro záchyt těkavých organických látek, které bude vyhovovat
emis ním limitům platný m v době realizac e.
Období ukončení provozu
Oprav árens ký závod ČSA D je navrhován jako trvalá stavba u níž se nepř edpokládá ukončení
provozu ani demolice. V průběhu provoz u pochopitelně bude docházet k obměně zař ízení a př ípadně
k částečné rekonstrukc i budov, emisní dopady takovýchto činností však budou obvykla nevýznamné.
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B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních
vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
Svý m rozsahem se řešené území dotýká téměř všech kmenových stok na území města Brna.
Vlastní řešení odkanalizovaní řešených lokalit (Nová čtvrť Pražákova, Nov é sady, Nová čtvrť Trnitá a
prostor nového osobního nádr až í, Dostavba Komárova a tramvaj Plotní) je navrženo v souladu s
Hydr otechnic kou studií kanaliz ační s ítě v oblasti přestavby Ž UB zpr acovaného BVaK. Kanalizac e je
navržena oddílná s výjimkou lokality za osobním nádraž ím po komárovské nábřež í a v lokalitě Nové
sady. Potrubí splaškové kanalizace je navrženo z trub KTR hrdlových těsněných gumový mi
krouž ky. Splaškové odpadní vody budou napojeny do nové kmenové stoky A, B.
Hodnoty znečištění splaš kových odpadních vod do městské kanalizace mus í splňovat požadav ky
stanovené kanalizačním řádem. Kanalizační řád města Brna byl schválen rozhodnutím Magistrátu
města Br na odboru Vodního a lesního hospodářství a zemědělstv í č.j. VLHZ - 1690/04 -Te/Dr s
platností od 28. 5. 2004 do 31. 12. 2004 (platnost byla prodloužena do 31.3.2005). V nás ledujíc í
tabulce
jsou uvedeny průměrné a max imální hodnoty znečištění odpadní vod stanovené
kanalizačním řádem města Brna pr o technologické odpadní v ody odvětv ové skupiny „Doprava,
opravárenství dopravních prostředků, depa“ a pro s plaš kové odpadní vody z odvětvové skupiny
„Hotely a jiná ubytovac í a stravovac í zař ízení“.
Průměrné hodnoty znečištění odpadních vod by ly porov nány s v ýsledky rozboru 24 hodi nov ého směsného v zorku
získaného slév áním 12 objemov ě stejných dílčích v zorků vy pouštěných odpadních v od odebíraných v interv alu 2 hodin.
Maximální hodnoty znečistění odpadních vod by ly porov nány s v ýsledky rozboru 2 h odinov ého směsného v zorku
získaného slév áním 8 objemov ě stejných dílčích v zorků vy pouštěných odpadních v od odebíraných v interv alu 15 minut.
Tab.: Hodnoty znečištění odpadní vod stanovené kanalizačním řádem města Brna
Ukazatel

Technologické
odpadní vody
průměr/max.

Splaškové odpadní
vody
průměr/max.

(mg/l)

(mg/l)

BSK5

150 / 300

200 / 400

CHSK

450 / 900

500 / 1000

nerozpuštěné látky

200 / 400

200 / 400

rozpuštěné látky

1000 / 2000

1000 / 2000

extrahov atelné látky

1000 / 2000

100 / 150

N celk.

35/70

35/70

NEL

10/15

10/15

Pcelk.

3/4,5

3/4,5

Hodnoty znečištění technologických a splaškov ých odpadních v od budou muset vy hov ov at hodnotám nov ého
Kanali začního řád u města Brna, který, dle sdělení pracov níků odboru VLHZ Magistrátu města Brna, bude p latný od
1.4.2005 a bude umístěn na webov ých stránkách Brněnských v odáren a kanalizací a.s.

Období výstavby
Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou představovat především vody
znečištěné v průběhu stavebních prac í. Půjde jednak o vody použ ité v rámc i tec hnologic kých
postupů, jednak o vody pr odukov ané v rámc i mytí stavební techniky a zař ízení. Množstv í těchto vod
není za součas ného stavu znalostí možno odhadnout. Pro mytí stavebníc h strojů a zař ízení však
budou ze strany dodavatelů stavby dodržovány předpisy na ochr anu v od. My tí bude probíhat
v zařízeníc h k tomuto účelu zřízených a v př ípadě pevných staveb budou tato zař íz ení zkolaudována.
Ta jsou na z ákladě z kušeností umístěna mimo v lastní posuzovanou stavbu v rámc i stávajíc ích
objektů a platí pro ně to, co je ř ečeno dále o vodách splaš kových. Př i čištění komunikac í budou kromě
ručního čištění a zametac ích vozů nasazeny i vozy kropíc í. Jejich nasazení má význam předevš ím
v době suchých ročních období, kdy docház í na komunikac ích zatížených staveništní dopravou
k vyšší prašnosti. Z de je třeba upozornit na skutečnost, že je třeba dbát, aby v oda znečištěná
nerozpustný mi částicemi neucpávala kanalizační vpusti, či nezanášela kanalizační řad v místech, kde
bude kr opíc í technika použita.
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Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě v omezeném množstv í. Předpokládáme použití
chemických WC na jednotlivých zař ízení stavenišť. Soc iální zař ízení, včetně sprch pro pr acovníky
bude s ituov áno do prostor ů stavebníc h dvorů - jedná se o pronajaté, stáv ajíc í budovy a areály, které
jsou napojeny na inženýrské s ítě včetně kanalizac e. Situování těchto stavebních dvorů a jejich
smluvní zajištění je věc í jednotlivých dodavatelů stavby a není v rámc i dokumentac í ř ešeno.
Období provozu
V průběhu provozu budou vznikat splaš kové odpadní vody z provozu WC a umýv áren v jednotlivých
vozových jednotkác h, dále splaš kové odpadní vody z drážních provozníc h celků ( osobní nádraž í,
areál SDC a jiných drážních objektů), dále budou vznikat splaš kové odpadní vody z přemís těného
servisu ČSA D Brno. Rovněž budou vznikat technologické v ody z jednotlivých provozních technologií
v rámci areálu odstavného nádraž í (není předmětem této dokumentace) a servisu ČSA D. V období
provozu bude dořešeno odv ádění vod srážkových. V této kapitole jsou rovněž nastíněny některé
údaje z městské infrastruktury.
B.III.2.1. Odpadní vody
Drážní stavby
V rámci výstavby nov ého os obního nádraž í se pr ovede zajištění a demontáž stávajíc ích kanalizac í a
přípojek v ulici Ros ické. V ulic i Rosic ké je vedena stáv ajíc í kanalizační stoka 80/95. Tuto stoku bude
nutno s měr ově přelož it z důvodů výstavby nové budovy osobního nádraž í. Přelož ka bude vedena
podél nové nádražní budovy. Stoka se napojí do stávajíc ího místa na stoce „B“ vedené podél toku
Svratky. Do této př eložky kanalizace s e napojí př ípojky splaškové kanalizace vedené z objektu
osobního nádraž í. Vnitř ní rozvod kanalizac e v objektu os obního nádraž í a přilehlých par kovac ích
ploch bude řešen jako kanalizace oddílná s osazením lapačů tuku a ropných látek.
Splaškové vody budou nový m systémem kanalizac í odváděny do ČOV Modřice. Z objektu osobního
nádraž í se předpokládá následujíc í odtokového množstv í splaš kových vod:
Qsplašk = 4 l/s
Q

roční

= 38 000 m3/r ok

Pr o nový areál SDC u Př ízřenic předpokládáme, že množství splaškových vod bude odpovídat
množstv í odebr ané pitné.
Q

roční

= 5 000 m3/rok

Areál odstavného nádraž í byl řešen samostatně v samostatném oznámení. Pro úplnost infor mac í
uvádíme, ž e v tomto ar eálu budou vznikat v ody splaškové, ale zejména technologické ( mytí osobní
vozů, čištění inter iérů). Celkové množstv í pak přesahuje 30 000 m3/rok.
Dalš í zař ízení (zastáv ky a s lužebny) jsou z hlediska produkce splaš kových vod nevýznamné.
Obslužné provozy ČSAD
Př ípojky od jednotlivých objektů ploc h budou svedeny do splaš kové kanalizace a následně př ípojkou
(z trub kameninových KTR) do jednotné veřejné kanalizace 800/1200 vedené areálem.
Umývárna motor ových vozidel je navržena o 3 průjezdných stáních, kde se provádí mytí kar oserie
autobusů myc ím strojem, ruční mytí motorů autobusů a ruční mytí nákladních vozidel přijíždějíc ích do
opravy vysokotlaký m mobilním strojem, vypouštění interiérů zájezdových autobusů a vypouštění
fekálií.
Čištění interiérů se pr ovádí v samostatném průjezdním stání ručně výplachem nebo vytír áním. Na
stanovišti je mož né provádět vypouštění fekálií z dálkových autobusů a doplňování splachovac í vody.
Fekálie jsou zachycovány v jímc e a po odsedimentování vyváženy k likvidaci. Odpadní voda z mytí je
přečišťována v ČOV a opětně použ ívána k mytí. Z tráty z mytí asi 15 % jsou doplňovány do systému
formou oplachu po mytí recir klovanou vodou. Denně to činí cca 18 m3 pitné vody. Systém ČOV je
doplněn o kalovou koncov ku, kde odloučené kaly jsou zahušťovány a v pastovitém stavu jsou
odváženy k zneškodňov ání.
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Množstv í odpadních vod
Pr odukce odpadních vod

Odtok ČOV

tlg

18 m3/den = 6 570 m3 /rok

Pr odukce splaškových odpadníc h vod

10 m3/ den = 3 650 m3/rok

Pr odukce odpadních vod celkem

28 m3/den = 10 220 m3/rok

M ěstská infrastruktura
Po dobudování staveb městské infrastruktury budou vznikat nevýznamná množství s plaš kových vod
z pobytových mís tností měníren a nové trafostanice.
B.III.2.2. Srážkové vody
Neznečištěné srážkové vody nejsou podle § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách považov ány za
odpadní vody, v níž e uvedeném textu této kapitoly přesto uvádíme popis nakládání i s těmito vodami.
Drážní stavby
Souběžně s přelož kou kanaliz ační stoky 80/95 bude vedena nová stoka dešťové kanalizace DN 800 v
délce cca 300m, do které budou svedeny přípojky dešťové kanalizace z objektu osobního nádraž í.
Tato stoka bude ukončena vyústním objektem do vodoteče (Svratka). Do této kanalizace budou
odvedeny i vody z kolejišť.
Výpočet odtokového množstv í dešťových vod dešťové plochy ze střec h a zpevněných ploch:
F

odvodňovaná ploc ha

13 600 m2

i

intenzita 15 min. deště

161 l/s/ha

k

koeficient odtoku

0,9

Qs = F x i x k = 1,36 x 161 x 0,9 = 198 l/s

Dešťové vody z odvodnění kolejiště:
F

odvodňovaná plocha

7800 m2

i

intenzita 15 min. deště

161 l/s/ha

k

koeficient odtoku

0,3

Q k= F x i x k = 0,78 x 161 x 0,3 = 37,67 l/s
Qcelko vé = Qs + Q k = 198 + 37,67 = 235,67l/s
Dešťové vody z kolejišť a střech objektů souboru drážníc h staveb budou sváděny samostatný mi
dešťový mi kanalizacemi do recipientů. Na kvalitu odváděných vod z kolejišť lze us uzovat z řady
rozborů starého kolejového lože koridorových staveb. Výluhy vzorků kameniva z širé trati vykazují
převážně parametry tř. I - II. Výskyt NEL bývá zaznamenáván pouz e pod starý mi výhybkami a
v mís tech stání lokomotiv. Mazadla v součas né době použ ívaná jsou ekologicky nezávadná,
kamenivo pro výstavbu je z velké části nové a dílem recyklov ané a prov ěřené stejně jako násypové
zeminy. Rozsáhlý návrh sanačních prac í má zajistit, že budouc í kvalita dešťových vod odváděných i
z ploch dnešních nádraž í bude vyhovujíc í. Část srážek spadlých na kolejiště a zelené plochy
přirozeně infiltrují do půdního prostř edí.
Provoz servisu ČSAD
Dešťové vody z areálu servisu ČSA D Brno, a to jak vody ze střech objektů tak vody ze zpevněných
ploch (komunikace), budou svedeny př ímo do areálové dešťové kanalizace a odvedeny do hlavní
kanalizační stoky, která je vedena ulic í Pražákovou. Př ípojky od jednotlivých parkovac ích ploch jsou
svedeny do odlučovače ropných látek a následně do dešťové zdrže odkud budou čerpány kapacitně
do splaškové kanalizace v množstv í odtékajíc ího ze stávajíc íc h nez pevněných ploch.
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Odlučovače ropných látek budou navrženy tak, aby předčištěné sráž kové vody na odtoku zabezpečily
nízké hodnoty ropných látek - do 5 mg/l.
Vypouštěné vody mus í splňovat podmínky vodoprávních rozhodnutí, zejména Nař ízení vlády
č. 61/2003 Sb., který m se stanov í hodnoty př ípustného znečištění povrchových a odpadníc h vod do
vod povrchových a do kanaliz ací.
Výpočet odtokového množstv í dešťových vod, které budou vedeny do dešťov é kanalizace:
F1

odtokové množství dešťových vod ze stř ech

F2

odtokové množství dešťových vod ze z pevněných ploch ( komunikace)

F3

odtokové množství dešťových vod ze nezpevněných ploch

i

intenzita 15 min. deště

161 l/s/ha

k

koeficient odtoku

0,9

9 337m2
670 m2
4 994 m2

Q1 = F1 x i x k = 0,9337 x 161 x 0,9 = 135,29 l/s
Q2 = F2 x i x k = 0,767 x 161 x 0,9 = 111,141 l/s
Q3 = F3 x i x k = 0,4994 x 161 x 0,9 = 72,36 l/s
Q celkem = 318,79 l/s
M ěstská infrastruktura
(převzato z Hydrotechnické studie kanalizační s ítě v oblasti př estavby Ž UB zpracov aného BVaK)
Postupný m dokončováním staveb městs ké infrastruktury ( MI) budou vznikat nové zpevněné plochy,
které budou odkanalizovány. Bude tak postupně narůstat množství zachycených a odváděných
srážkových vod. Tato množstv í by bylo možné zhruba odhadnout z ploch nově budovaných
komunikac í.
Orientační vý měr komunikac í z ařazených do:

1. etapy stavby je cca 126 600 m2
2. etapy stavby je cca 58 800 m2
3. etapy stavby je cca 38 400 m2

Př i průměrných r očních sráž kách cca 500 mm a za předpokladu koeficientu odtoku 0,9 by z těchto
ploch bylo postupně odváděno až cca 100 700 m3 srážkových vod ročně. V průběhu výstavby MI se
očekává zahájení staveb soukromý mi investory, rozsah zpevněných ploch a tedy i odváděných
srážkových vod z území bude př ibývat. Způsob odkanalizování a zneč ištění odváděných srážkových
vod bude odpov ídat novému kanalizačnímu řádu města Brna (očekávaná platnost duben 2005).
Součástí staveb MI je samozřejmě budování kanalizační s ítě, a to od mís tních napojení až po páteřní
stoky. Kanalizace je navržena oddílná s výjimkou lokality za osobním nádraž ím po komárovské
nábřež í a v lokalitě Nové sady. Dešťové kanalizace jsou vedeny do řeky Svratky. V širokých
komunikac ích a v komunikac ích s provozem tr amvají jsou kanalizace vedeny oboustranně.
K umožnění odkanaliz ování tohoto území bude nutné pr ovést podmiňujíc í investic e do kanalizační
sítě. Tyto mus í předcházet výstavbě v oblasti přestavby Ž UB. Rozsah byl přebrán z Generelu
kmenové stoky "A" a ze souhrnného přepočtu kmenových stok města Brna (obojí Aquatis, a.s. Brno).
Z materiálu vyplývá potřeba instalace dešťových zdrž í, c ož je dáno zvyšujíc ími s e nároky na č istotu
vody v recipientech, kdy každá odlehčovac í komora, nes plňujíc í požadované poměry ředění mus í být
opatřena dešťovou zdrž í. Prov edení nové dešťové zdrže na kmenové stoce B v oblasti ulice
Jenew einova je zařazeno do 1. etapy výstavby jako podmíněná investic e pro možnost realizace
zástavby v prostor u osobního nádraž í. Nádrž má objem 7 000 m3 a je navržena včetně odlehčovac ích
komor a propojením potrubí DN 2200 v délce 163 m a DN 1000 133 m. Vyústění do rec ipientu je
ukončeno výústním objektem.
Retenční nádrž v ulic i Sokolova (objem 5 500 m3) a přeložka kmenové stoky A bude řešena v rámci
samostatné stavby, a to vybudování biokor idor u a městs ké zeleně př i nábřež í řeky Svratky.
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B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů,
způsoby nakládání s odpady)
Základním předpokladem fungujíc ího odpadového hospodářství v praxi je vzájemná úzká spolupráce
všech zúčastněných a splnění všech zákonných a nor mativních pož adav ků v oblasti odpadového
hospodářstv í.
Vzhledem k možný m z měnám lze hovoř it pouze o předpokládaných odpadech a předpokládaných
množstv ích. Z těchto dův odů je třeba tuto kapitolu chápat jako infor mativ ní materiál, který se může
s postupem projektové př ípravy dále upřesňovat.
Veškeré nakládání s odpady produkovaný mi při demolici, př ípadné sanaci, výstavbě i v rámci
běžného provoz u jednotlivých staveb železnič ního uzlu Brno, př ípadně při havarijníc h situac ích mus í
být v souladu zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady v platném z nění. Je třeba zohlednit maximální mater iálové,
energetic ké a ekonomic ké využití odpadů.
Nakládání s odpady produkovaný mi při demolici, př ípadné sanaci, výstavbě i v rámc i běžného
provozu železničního uz lu Brno, př ípadně při havar ijních situac ích bude v souladu s Plánem
odpadového hospodářstv í Jihomoravského kraje.
Použité podklady
Koor dinační studie řešení přestavby železničního uzlu Brno a železničního os obního nádr až í včetně
průzkumů z e dne 30.6.2003; SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu př ílohy č.3 pro projekt „ Přestavba železnič ního uzlu
Brno - studie souboru staveb“ ze dne 30.9.2004; ECOLOGICA L CONSULTING, spol. s r.o.
Př estavba železničního uzlu Br no, Studie souboru staveb městské infrastruktury Objektová skladba
z listopadu 2004; SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Plán odpadového hospodářstv í Jihomoravského kr aje ze dne 7.5.2004; ECO - Management, s.r.o.
Oznámení záměru ČD, Brno - 1.část odstavného nádraž í ve s m. zákona 100/2001 Sb. z května 2004;
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Studie souboru stav eb městské infrastruktury z ledna 2005; SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Dodatek č.1 k Studie soubor u staveb městské infrastruktury, SO 06- 43-01, Zabezpečení veř ejných
zájmů, odpady, SUDO P BRNO, 02/2005;
Př emístění provozu s ervisu ČSA D Brno ze zář í 2004; Jiř í Kubeš, projekční kancelář Brno 43.
Členění záměru
Popis nakládání s odpady, které budou vznikat v rámc i záměru „ Př estavba železničního uzlu Br no“ je
pro potřeby této dokumentace č leněn do tř í částí:
-

Dráž ní stavby
Městská infrastruktur a
Obs lužné provozy ČSA D

Stavba bude prováděna v etapách.
Konkrétní řešení odpadového hospodářstv í přestavby železničního uzlu Brno je rozděleno na tři
základní části:
1. Odpady, kter é vzniknou při výstavbě (sanace, demolice a výstavba)
2. Odpady, kter é vzniknou při pr ovozu
3. Odpady, kter é vzniknou při ukončení provoz u
Tyto tři části js ou dále popisovány samostatně.
Ve smyslu §44 zákona 185/2001 Sb., o odpadech je třeba, aby původci odpadu, kteř í naplní literu
tohoto paragrafu, zpr acovali v př ís lušné lhůtě plán odpadového hos podářství původce odpadů.
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B.III.3.1. Druhy odpadů, které vzniknou při výstavbě
Nakládání a likvidace odpadů bude z ajištěna s mluvně.
Ve smyslu §4, pís m. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a likvidaci
odpadů, které vzniknou př i výstavbě, budou odpov ědné fir my provádějíc í tuto fázi (terénní úpravy,
přípravu pozemků, sanace, demolice, výstavbu atd).
Sanační práce budou zahrnovat odtěžení a odstranění částí podlah, omítek a sypkých odpadů
z povrchů a podzemních pr ostor a půd, v nichž byla zjištěna kontaminace nad př ípustné hodnoty.
V průběhu výstavby budou vznikat odpady z v lastních stavebních a výkopových prac í. Demolice
stávajíc ích objektů budou provedeny v př edstihu.
Zemní práce se budou významně podílet na vzniku odpadů. Tyto odpady budou z části využity
v rámci stavby a z části předány oprávněné osobě.
Jak vyplývá z Př edběžného geologic kého pr ůzkumu území dotčeného přestavbou železničního uzlu
Brno a Hydrogeologic kého, sanačně geologic kého a inž enýrsko geologic kého pr ůzkumu na území
dotčeném městskou infrastruktur ou (fy AQUA ENV IRO, 2004), jsou zjištěny v zájmovém území
lokality s rozdílnou mírou kontaminace. Konkrétní místa a objemy kontaminov ané zeminy jsou
uvedeny v kapitolách C.1.3. a C.2.4. této dokumentace a také v této kapitole viz dále.
Obecné podmínk y:
třídit odpady dle jednotlivých druhů (zabr ánit ředění nebo míšení) ,
odpady, které sám nemůže využ ít nebo odstranit převést do vlastnictv í pouze osobě oprávněné,
zabezpeč it odpady před nežádouc ím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
Př edpokládáme, že odstraňování odpadů bude pr obíhat v souladu s výše uvedený mi obec ný mi
podmínkami. Konkrétní projekt (dokument) nakládání s odpady pro jednotlivé etapy nebyl v době
zpracování dokumentace vyhotoven. Následně stručně uv ádíme př edpokládaný (a současně
dopor učený) postup odstraňování odpadů
Standardní postup odstraňování odpadů:
Zeminy a části staveb budou před odtěžením (respektive před započetím demolice) zejména
v mís tech s předpokládanou kontaminac í (viz Př íloha č.10) analyzovány na obsah š kodliv in. Bude
stanovena metodika v projektové dokumentaci a plánu nakládání s odpady předmětné stavby,
odsouhlas eného př íslušný m orgánem ochrany životního pr ostředí.
Př ed demolic í objektů budou z nich vy klizeny materiály, kter é by mohly kontaminovat demoliční suť
(např. zář ivkové trubice, s klady nátěr ových hmot, s kládky čistic ích prostředků, vybavení dílen údržby maziva, rozpouštědla).
Odpady z vyklíz ení objektů a odpady z demolice budou bezprostředně po svém vzniku tř íděny a
předávány k likvidaci oprávněné osobě. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby ukládány
ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pro nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů bude
provádět firma, nebo v íce firem, majíc í pro likvidaci takovýchto odpadů př íslušné oprávnění (dále jen
oprávněná osoba).
Způsob nakládání s odpady z výstavby:
Na staveniště budou umístěny kontejnery (resp. sběrné nádoby) pro shromažďování jednotlivých
druhů odpadů, a to dle způsobu dalš ího nakládání s nimi. Tyto kontejnery budou označeny druhem
odpadů, který je určen pro shromažďování. Likvidaci odpadů bude provádět fir ma, nebo v íce firem,
majíc í pro likv idac i takovýchto odpadů př ís lušné opr ávnění (dále jen oprávněná osoba).
Nestandardní postup odstraňování odpadů:
Tímto způsobem budou odváž eny odpady vznikajíc í nárazově ( mimo předpoklad), kter é budou
odváženy na základě výzvy. Odpady budou odváženy př ímo ke zneš kodnění, nebo budou ukládány
do kontejnerů, které budou přistavované na základě výzvy. Odpady budou odváženy po naplnění
nádob, nebo tehdy, bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat (např. u stavební činnosti po
skončení pr áce nebo její etapy).
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Odpady budou předávány opr ávněné osobě a odv áženy z místa vzniku nebo po naplnění kontejneru
přímo k využití nebo ke zneš kodnění. Likvidaci odpadů bude prov ádět fir ma, nebo v íce firem, majíc í
pro likvidaci takovýchto odpadů př íslušné oprávnění (dále jen oprávněná osoba).
Tab.: Předpokládaný vznik odpadů vznikajících při výstavbě, jejich vznik a nakládání s nimi
Kód odpadu
02 01
02 01 03
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
07 02
07 02 99
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
08 01
08 01 11
08 01 17
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
16 02
16 02 09
16 02 13
16 02 14
16 02 16
Způsob v zniku

Způsob
nakládání

17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 01 06

Kat. odp.
Název odpadu
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
O
Odpady rostlinných pletiv
Při příprav ě území pro zamýšlený záměr odstraňov áním by linné a předev ším dřev inné v egetace
Není třeba stanov ov at zv láštní podmínky. Je v hodný ke kompostov ání v příslušném zařízení, nebo j e
možné ho po ro zdrcení štěpkov ačem použít v rámci v egetačních úprav.
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických
vláken
OiN
Odpady jinak blíže neurčené
Odpady z výroby, zpracov ání, distribuce a použív ání plastů, sy ntetického kaučuku a sy ntetických v láken.
Zařazení pod konkrétní kód odpadu až u konkrétní stav by .
Kat. O - není třeba stanov ov at zv láštní podmínky. Kat. N - Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu
příslušného orgánu státní správy . Odstranění je třeba v příslušném zařízení (Skládka S-NO, spalov na NO).
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
N
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpady
z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné
N
nebezpečné látky
Budou v znikat během f áze výstav by především v rámci pov rchov é úpravy .
Pro naklá dání s nimi je tře ba souh lasu příslušného org ánu státní správy . Odstranění je třeba v příslušném
zařízení (např. spalov na NO).
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
O
Dřevěné obaly
Kovové obaly
N
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Budou v znikat během f áze výstav by především v rámci likv idace obalů dov ezených materiálů.
Kat. O - předáv at k vy užití do příslušného zařízení. Tento odpa d je v hodný k recy klaci.
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odstranění je třeba
v příslušném zařízení (Skládka S-NO, spalov na NO).
Odpady z elektrického a elektronického zařízení
Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
N
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky, neuvedená pod čísly 160209 až
160212
Vyřazená
zařízení
neuvedená
pod čísly 160209 až 160213
O
Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 160215
Kat. O - odpady z elektrických zařízení v znikající při úprav ě vedení VN a NN, trolejov ých v edení a
sv ětelných tabulí z prostor žel. stanice Brno.
Kat. N - demontov ané transf ormátory .
Kat. N - Dle inf ormací Českých drah neo bsahuje olejov á náplň za řízení PCB, p řesto je n ezby tné ov ěřit
možný obsah PCB v této náplni. Je nezbytné zamezit úniku ol ejov é náplně. V případě zjištění PCB je nutn o
postupov at v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č.384/2001
Sb. o nakládání s polychlorov anými bif eny ly … v platném znění a v souladu s Plánem odpadov ého
hospodářstv í Jihomoravského kraje ze dne 7.5.2004, kapitola 2.11.14 Analy tické části, kapitola 8.1 Záv azné
části a kapitola 8 Směrné části plánu. A to hl av ně s ohledem na inv entarizaci a násle dné n akládání. Je
třeba zajistit jeho odstranění v příslušném zařízení (např. spalov na NO). V jihomorav ském kraji není
zařízení na o dstraňov ání odpadů s obsahem PCB. V případ ě jejich mo žn ého v zniku je mo žn ost je
odstraňov at mimo území kraje v intencích výše zmíněných legislativ ních předpisů a Plánu odpadov ého
hospodářstv í Jihomorav ského kraje.
Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
O
Cihly
Tašk y a keramické výrobky
Budou v znikat při demolici a při realizaci jednotliv ých stav ebních objektů.
Ty to odpady lze uprav ov at drcením a tříděním na f rakce v příslušném zařízení k úprav ě odpadů. Ty to
recykláty lze poté využít přímo při předmětné v ýstav bě, nebo v rámci jiných stav eb i do jiných stav ebních
konstrukcí. Jejich použití musí být v souladu s příslušnými požadav ky a předpisy .
Pro nakládání s nimi není třeba stanov ov at zv láštní podmínky, mimo zamezení prašnosti.
N
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
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Kód odpadu
17 01 07
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 02
17 02 01
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 02 02
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 02 03
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 03
17 03 01
17 03 02
Způsob v zniku

Způsob
nakládání
17 03 03
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 04 09
17 04 10
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 05
17 05 03
17 05 04
Způsob v zniku
Způsob
nakládání

Kat. odp.

Název odpadu
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
O
pod číslem 17 01 06
Tento druh od padu bu de v znikat přev ážně u f áze demolice a část i při f ázi v ýstav by . Nelze ho v zhledem
k jeho různoro dosti stav ebních konstrukcí vytřídit.
Kat. O - pro nakládání s nimi není třeba stanov ov at zv láštní podmínky , mimo zamezení prašnosti. Odpad
bude odstraněn v příslušném zařízení k odstraňov ání odpadů (např. skládka S-OO).
Kat. N - Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy . Odpad bude odstraně n
v příslušném zařízení k odstraňov ání odpadů (např. skládka S-NO).
Dřevo, sklo a plasty
O
Dřevo
Tento dru h odpad u bude v znikat u f áze demolice (např. krovy )a při stav ební činnosti z pomocných
konstrukcí.
Tento odp ad l ze ener geticky vy užít v příslušném zařízení pro vy užití opadů (např. spalov na fy SAKO,
výrobna alternativ ního paliv a pro cementárny na skládce v Kotlánech apod.).
Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov it zv láštní podmínky.
O
Sklo
Tento druh od padu bud e v znikat přev ážně při demolicích objektů.
Tento d ruh o dpadu je v hodný k recyklaci předáním do zařízení ke sběru odpad ů. Pro nakládání s tímto
odpadem n ení třeba stanov it zv láštní podmínky. Vy užití nebo odstranění tohoto odpa du je třeb a prov ést
v příslušném zařízení.
O
Plasty
Tento druh od padu bud e v znikat přev ážně při stav ebních prácích (např. izolační f olie).
Pro tento druh odp adu l ze vy užít sběrný systém města Brna nebo jej energeticky využít v příslušném
zařízení na vy užití odpadů (např. spalov na fy SAKO). Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov it
zv láštní podmínky .
Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu
N
Asfaltové sm ěsi obsahující dehet
O
Asfaltové sm ěsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Ty to druhy odpadů bud ou v znikat přev ážně při demo licích stáv ajících zpev něných ploch a při úpr av ách
komunikací vyvolaných realizací záměru.
Kat. O - pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov it zv láštní podmínky. Odpad je možno recy klov at a
následně vy užít buď při realizaci posuzov aného záměru n ebo na jiných stav bách. Vy užití či odstranění je
třeba prov ést v příslušném zařízení (např. recyklační linka).
Kat. N - Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy . Odpad bude odstraně n
pouze v zařízeních k tomu určených (např. skládka S-NO, spalov na NO).
N
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Tento dru h odp adu bu de v znikat přev ážně při demontá ži in ženýrských sítí, sdělov acích a zabezpečov acích
prov ozních souborech jako odpady těsnících a izolačních materiálů.
Pro nakládá ní s nimi je třeba souhlasu příslušného o rgánu státní správy . Odstranění je třeba za be zpečit
v příslušném zařízení k odstraňov ání nebezpečných odpadů (např. spalov na NO).
Kovy (včetně jejich slitin)
Mě ď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
O
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Kovové odpady znečištěné nebezpečnými látkami
N
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
Ty to druhy odpadů budou v znikat přev ážně jako zby tky konstrukčních materiálů, inženýrských sítí a
trakčních v edení.
Kat. O - ty to odpady jsou recy klov atelné a lze j e předat d o příslušného zaříze ní, které je opráv něno
prov ádět sběr a výkup odpadů. Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov it zv láštní podmínky.
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odstranění je třeba
zabe zpečit v příslušném zařízení k odstraňov ání nebezpečných odpadů.
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
N
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
O
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Ty to druhy odpadů bud ou v znikat přev ážně p ři v ýkopov ých pracích nebo jako zeminy kolejov ého spodku zemní pláně.
Kat. O - ty to odpady lze vy užít pro stav ební práce v rámci záměru neb o na j iných stav bách. Pro nakládání
s tímto odpadem není třeba stanov it zv láštní podmínky .
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Konkrétní místa v zniku
kontaminov ané zeminy jsou uv edeny v kapitolách C.1.3. a C.2.4. této dokumentace. Odstranění je třeba
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Kód odpadu

17 05 07
17 05 08
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 06
17 06 01
17 06 03
17 06 05
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 06 04
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 08
17 08 01
17 08 02
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
17 09
17 09 03
17 09 04
Způsob v zniku

Způsob
nakládání

20
20 01 21
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
20 03 01
Způsob v zniku
Způsob
nakládání
20 03 04
Způsob v zniku
Způsob
nakládání

Kat. odp.
Název odpadu
zabe zpečit v příslušném zaříze ní k odstraňov ání nebezpečných odpad ů (san ace) (n apř. bio degra dace,
skládka NO). Pro sanaci znečištění půd kontaminov aných PAU nebo NEL lze vy užít dekontaminační plochy
nacháze jící se v okolí Brna a skládek S-IO, S-OO dle míry a ty pu znečištění zeminy .
N
Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
O
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
Ty to druhy odpadů budou v znikat v e v elkém množství z likv idace železničního sv ršku.
Kat. O - štěrk nekontaminov aný, tj. z úseků mimo v ýhy bky, bude sv ážen na recy klační základnu
k předrcení. Základna bude zří zena p římo v prostoru stav by. Po přesátí a doplnění o hrubou f rakci bude
v rácen zpět do kolejiště. Takto lze uplatnit cca 40 % z celkov ého objemu sejmutého kameniv a.
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Štěrk zpod výhy bek
kontaminov aný bude snímán a odv ážen např. přímo na skládku S-NO nebo dekontaminační plochu.
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiál s obsahem azbestu
N
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Stavební materiály obsahující azbest
Ty to druhy odpadů budou v znikat přev ážně při demolicích a rekonstrukcích objektů.
Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného o rgánu státní správy. Odstranění těchto odpadů je třeba
prov ést v příslušném zařízení (např. skládka S-NO). Při demontáži nutno postupov at tak, aby nedošlo
k úletu prachových částic a minimalizov at jej.
O
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Tento druh od padu bu de v znikat přev ážně jako zby tky izolačních materiálů použív aných při realizaci stav by,
případně z demolic.
Pro naklád ání s tímto odpadem není třeb a stanov it zv láštní podmínky . Vzhledem k fy zikálně mechanickým
v lastnostem tohoto odpadu jej nepů jde vy užít, ale bude jej nutno odstranit v příslušném zařízení (skládka SOO).
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
N
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
O
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Ty to druhy odpadů budou v znikat jako zbytky a znehodnocené sádrokarton ov é stav ební materiály .
Kat. O - pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov it zv láštní podmínky mimo zamezení prašnosti.
Odpady budou odstraněny v příslušném zařízení (skládka S-OO).
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odpady budou odstraněny
v příslušném zařízení (např. skládka S-NO).
Jiné stavební a demoliční odpady
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)
N
obsahující nebezpečné látky
O
Směsné stav ební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
Tento druh od padu v zniká přev ážně při úprav ách drážního tělesa jako pražce.
Dále tento odpad (17 09 04) v zniká při realizaci prov ozních souborů při vy bouráv ání drážek, prostupů apod.
O dalším vy užití rozhodne p říslušná komise ČD. Při odpovídající kv alitě mohou být znov u použity na
v edlejších tratích. Betonov é pražce s kov ov ou příměsí lze vy užít jako druhotný stav ební materiál nebo po
recyklaci předrcením jako betonov ou drť. Budou-li některé pražce určeny k likv idaci, jsou kv alif ikov ány
kódem 170904, kat. O. Nepoužitelné dřev ěné pražce je nutno likv idov at jako odpad kat. N, kód 170903. Pro
nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Pro odpa d (17 09 04), který v zniká při reali zaci prov ozních soubor ů při vy bouráv ání drážek, prostupů apod.
nejsou stanov eny zv láštní podmínky, mimo omezení prašnosti. Odpad bud e odstraněn v příslušném
zařízení (např. skládka S-OO).
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
N
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Tento druh odpa du bude v znikat při re ali zaci stav ebních objektů a pr ov ozních souborů souv isejících
s osv ětlením a při demontáži. Bude se jednat o v ýměnu osv ětlov acích těles.
Ty to odpady je nutné pře dat k úprav ě resp. odstranění opráv něné osobě. Pro nakládá ní s nimi je třeb a
souhlasu příslušného orgánu státní správy .
O
Směsný komunální odpad
Tento dr uh o dpadu bude v znikat v relativ ně malém množstv í z činností fy zických osob působících na
stav bě.
Odpad je třeba odstranit na skládce komunálního odpadu.
O
Kal ze septiků a žump
Tento druh od padu bud e v znikat při příprav ě území.
Odpad je třeb a odstranit na skládce komunálního od padu. Pro n akládání s tímto odpadem není třeba
stanov it zv láštní podmínky . Odstranění odpadu bu de třeba prov ést v příslušném zařízení ( např. skládka SOO).
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Tyto druhy odpadů budou vznikat v rámci výstavby celého záměru (dr ážní stav by, městská
infrastruktura a Obsluž né pr ovozy ČSA D ).
Upřesňujíc í infor mace k jednotlivý m částem výstavby jsou zpracovány pro jednotlivé části - drážní
stavby, městs ká infrastruktura a Obslužné provozy ČSAD.
Drážní stavby
V rámci fáze demolice a výstavby budou po částech demontovány koleje, bude sejmut štěr k na
kolejovém svršku, budou demolov ány budovy pro účely výstavby a budou nově budovány, nebo
rekonstruovány nové objekty.
Z koordinační studie řešení př estavby železničního uz lu Brno a železničního osobního nádraž í včetně
průzkumů z e dne 30.6.2003 vyplývá nás ledujíc í tabulka Př ibližná kubatura demolic .
Fáze demolice objektů dle členění etap drážníc h staveb:
Tab.: Přibližná kubatura demolic
Etapa

Měrná jednotka

Množství

1.stavba, I.Etapa

m

3

1.stavba, II.Etapa

m

3

86 504

2.stavba, III.Etapa

m

3

19 146

3.stavba, IV.Etapa

m

3

1 000

160 415

Městská infrastruktur a a Obslužné provozy ČSAD
Výstavba v území staveb městské infrastruktury a přemís tění obs lužných pr ovozů ČSA D mají
obdobné dopady na odpadové hospodářství. Z dokumentu Studie souboru stav eb městské
infrastruktury z ledna 2005; SUDOP BRNO, spol. s r.o. vyplývá.
Zřejmě nejv ětš í objem odpadů budou tvoř it výkopové zeminy. V dokumentu je již zpracován odhad
množstv í zeminy pro jednotlivé etapy výstavby a návrh nakládání. Celkov é množstv í je rozděleno dle
jejich předpokládané kvality na z ákladě realizovaných s anačně geologických průzkumů a současného
i historic kého využití území.
Zemina bez kontaminace: Výkopové zeminy vyhovujíc í limitům tab. 6.1. a 9.1. vyhl. č. 383/2001 Sb.
v platném znění. Tyto zeminy bez indikace znečištění bude možno využít pro terénní úpr avy, využít
k opětovnému zásypu, př ípadně ulož it na městskou s kládku.
Zemina pro uložení na skládky S-OO: Výkopové zeminy nepřesahujíc í kritéria B Metodic kého pokynu
MŽ P. Tyto zeminy neobsahujíc í znečištění, které může mít negativní v liv na zdr aví č lověka a
jednotlivé složky životního prostředí mohou být v př ípadě vyhovujíc ích vlastností využity k zásypu
výkopů nebo odvezeny na skládku S- IO, S-OO. Výkopové zeminy nepř esahujíc í kritéria C
Metodic kého pokynu MŽ P. Tyto zeminy nedosahujíc í znečištění, které může znamenat významné
riziko ohrožení zdrav í člověka a složek živ otního prostředí budou odvez eny na skládku S- OO.
Zemina pro uložení na skládky S-NO: Výkopové zeminy přesahujíc í kritéria C Metodic kého pokynu
MŽ P. Tyto zeminy mohou znamenat významné riz iko ohrožení zdrav í člověka a složek životního
prostředí a budou odvez eny na skládku S- NO nebo na biodegradační ploc hy, přičemž je nutné
dodržet limity stanovené v tabulce č.8.1 vyhl. č.383/2001 Sb. v platném z nění.
Dle pos lední v erze projekčního řešení budou téměř všechny projektované komunikac e založeny na
náspech o výšce většinou mez i 1,5 - 2,0 m, tudíž zde budou prováděny výkopové prác e pouze
menš ího rozsahu, než bylo dř íve předpokládáno a to pouze pro pokládku kanalizační s ítě, př ípadně
lokálně pro kabelové komory a rozšíření kolektoru. Doc ház í tak k snížení množstv í výkopků a
současně díky potřebě násypů budou výkopky za předpokladu vhodnosti v místě využity.
Kalkulace množstv í pro odstranění přebyteč né zeminy vychází z dokumentu Studie souboru staveb
městské infrastruktury, SO 06-43- 01, Z abezpečení veřejných zájmů, odpady - dodatek č.1.
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Tab.: Přibližná kubatura zemin
3

Etapa

1.etapa výstavby

2.etapa výstavby

Množství (m )
zemina be z kontaminace

63 513

127 026

z toho použito zpět na zásy p inženýrských sítí

21 637

43 274

zemina pro ulo že ní na skládky S-OO (ostatní odpad)

28 982

57 964

zemina pro ulo že ní na skládky S-NO (nebezpečný odpad)

13 416

26 832

zemina be z kontaminace

29 391

58 782

z toho použito zpět na zásy p inženýrských sítí

16 625

33 250

8 361

16 722

729

1 458

11 070

22 140

7 893

15 786

zemina pro ulo že ní na skládky S-OO (ostatní odpad)

7 938

15 876

zemina pro ulo že ní na skládky S-NO (nebezpečný odpad)

1 346

2 692

zemina pro ulo že ní na skládky S-OO (ostatní odpad)
zemina pro ulo že ní na skládky S-NO (nebezpečný odpad)
zemina be z kontaminace

3.etapa výstavby

Množství (t)

z toho použito zpět na zásy p inženýrských sítí

B.III.3.2. Druhy odpadů, které vzniknou při provozu
Obdobně jako v př ípadě odpadů z výstavby i z de není dostupná dokumentace popisujíc í nakládání
s odpady. Př edpokládáme běžný postup v souladu s platnou legislativou.
Ve smyslu §4, pís m. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a likvidaci
odpadů, které vzniknou při provozu, budou odpovědné fir my, jež zde budou svoji č innost provoz ovat a
z jejich činnosti bude vznikat odpad.
Nakládání a likvidace odpadů budou zajištěny smluvně a s mluvními závazky bude definována
odpov ědná fir ma v e s myslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Odpady které budou vznikat v průběhu prov ozu je možno r ozdělit na dvě s kupiny:
odpady vznikajíc í př i správě, respektive údržbě vlastních objektů včetně okolních v olných ploch,
odpady vznikajíc í v důsledku aktivit provozovaných v jednotlivých částech objektů uživateli či
nájemci.
Odpady ze správy a údržby objektů budou vznikat při běžném provozu, jako jsou dr obné opravy,
úklidové pr áce, údržba zeleně a vý měny spotřebních součástek (osvětlovac í zdroje, filtry
vzduchotechniky apod.). Původcem odpadů budou provoz ovatelé a s právcové objektů. Nakládání s
těmito odpady bude spoč ívat v jejich uložení do př ísluš ných shromaždišť odpadů a následném
předání odbor ný m fir mám k likvidaci ( nebo využití).
Odpady, které budou vznikat v důsledku činností jednotlivých uživatelů částí objektů budou vznikat
v závislosti na typu pr ovozovaných činností. Původcem odpadu bude konkrétní uživatel, respektive
nájemce. Nakládání s odpady bude spoč ívat v jejich shromažďování a následném předání k likvidaci
odbor ný m fir mám. Shr omažď ování odpadů a předávání k likv idac i budou zajišťovat původc i nebo, na
základě s mlouvy, pr ovozovatelé (spr ávcové) objektů.
Standardní postup odstraňování odpadů:
Odpady z provozů budou bezprostř edně po svém vzniku tř íděny a př edávány k likvidaci (využití).
Likvidaci odpadů bude provádět fir ma, nebo více firem, majíc í pro likvidaci takovýchto odpadů
přís lušné opr ávnění.
Postup bude platit pr o téměř všechny odpady. Sběrné nádoby budou r oz místěny v jednotlivých
přís lušných částech buď tak, že budou soustředěny na určených místec h, nebo př ímo u jednotlivých
zdrojů odpadů (v místě vzniku).
Jednotliv é druhy odpadu budou odkládány do sběrných nádob označených př ísluš ný m nápisem
ukládaného odpadu. Za tř ídění odpadů a jejich správné ukládání do odpov ídajíc ích nádob nese
odpov ědnost původce odpadu.
Takto vytř íděný odpad bude odebírán ze sběrných nádob fir mou odborně z působilou pro likvidaci
(využití) odpadu.
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Nestandardní postup odstraňování odpadů:
Tímto způsobem budou odváž eny odpady vznikajíc í nárazově ( mimo předpoklad), kter é budou
odváženy na základě výzvy. Odpady budou odváženy př ímo ke zneš kodnění, nebo budou ukládány
do kontejnerů, které budou přistavované na základě výzvy. Odpady budou odváženy po naplnění
nádob, nebo tehdy, bude-li zřejmé, že odpad již nebude vznikat (např. u stavební činnosti po
skončení pr áce nebo její etapy).
Odpady budou odváž eny z mís ta vzniku nebo po naplnění kontejneru př ímo k využití nebo ke
zneškodnění fir mou odborně způsobilou pro likvidaci (využití) odpadu.
Drážní stavby a M ěst ská infrastruktura
Stejně jako v Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu př ílohy č.3 pro projekt „ Př estavba
železničního uzlu Brno - studie souboru staveb“ ze dne 30.9.2004 jsou odpady z provozu pro Drážní
stavby a Městskou infrastrukturu řešeny společně.
Př i provozu záměru budou vznikat odpady z údržby jednotlivých objektů a prostranstv í. Množství a
druh těc hto odpadů nelze jednoznačně určit. Z působ využití jednotlivých ar eálů a prostranstv í a
požadavky na provoz a údržbu mohou být proměnné.
Tab.: Předpokládaný vznik odpadů vznikajících při provozu, jejich vznik a nakládání s nimi
Kód odpadu
Kat. odp.
Název odpadu
02 01
Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
O
02 01 03
Odpady rostlinných pletiv
Způsob v zniku Tento druh od padu bud e v znikat při údržbě parkov ých úprav .
Způsob
Pro nakládání s tímto odpadem není třeba stanov ov at zv láštní podmínky . Je v hodný ke kompostov ání
nakládání
v příslušném zařízení, nebo je možné ho po rozdrcení štěpkov ačem použít v rámci v egetačních úprav .
13 02
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
N
13 02 05
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Způsob v zniku Tento druh od padů bud e v znikat z údržby .
Způsob
Pro nakládání s tímto odpadem je třeba souhlasu příslušného org ánu státní správy . Odpady budou
nakládání
odstraněny v příslušném zařízení (např. spalov na)
15
Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 01
Papírové a lepenkové obaly
15 01 02
Plastové obaly
15 01 03
Dřevěné obaly
O
15 01 04
Kovové obaly
15 01 05
Kompozitní obaly
15 01 06
Směsné obaly
N
15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Způsob v zniku Tento druh od padu bud e v znikat po rozbalení v ýrobků, surov in, pomocných látek apod.
Kat. O - tento druh odpadu je v hodný k recyklaci (k předání do zařízení ke sběru odpadů).
Způsob
Kat. N - pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odpady budou odstraněny
nakládání
v příslušném zařízení (např. spalov na NO, skládka S-NO).
Ab sorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
N
15 02 02
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Způsob v zniku Tento druh od padu bud e v znikat při údržbě příslušných zařízení a objektů.
Způsob
Pro nakládání s nimi je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy. Odpady budou odstraněny
nakládání
v příslušném zařízení (např. spalov na NO).
OiN
17
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
Ty to druhy odpadů b udou v znikat při v záv islosti na materiálov ém slože ní pův odních a nov ých konstrukcí.
Způsob v zniku
Pův odcem odpadů bude dodav atel prací.
Způsob
Nepředpoklád á se skladov ání těchto odpadů. Podro bněji po psáno v předchozí kapitole B.III.3.1. Druhy
nakládání
odpadů, které v zniknou při v ýstav bě.
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
20
z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
O
20 01 01
Papír a lepenka
20 01 02
Sklo
20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10
Oděvy
20 01 11
Textilní materiály
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod
20 01 36
čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 39
Plasty
Kovy
20 01 40
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Kód odpadu
20 01 99
20 03 01
20 03 03
Způsob v zniku

Kat. odp.

Název odpadu
Další frakce jinak blíže neurčené
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Ty to druhy odpadů budou v znikat jak z činností fy zických osob (zaměstnanců) tak i z údržby areálu.
Shromažďov ání komunálních odpadů je nutno řešit dle sy stému stanov eného příslušným úřadem. Jedná se
o vy třídění vy užitelných a nebe zpečných slo žek komun álního odpad u a zbýv ající část je zatříděna po d
katalogov é číslo 20 03 01. Odpady budou odstraněny na příslušné skládce komunálních odpadů.
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky
Ty to druhy odpadů budo u v znikat v souv islosti s prov ozem areál u (v ýměna zářiv ek, vy řazení ledniček
z kanceláří - ne technologická zařízení na chlazení).
Pro naklád ání s nimi je třeba souhlasu příslušného o rgánu státní správy. Odpady budou před ány k vy užití,
resp. odstranění opráv něné osobě.

Způsob
nakládání
20 01 21
20 01 23
Způsob v zniku
Způsob
nakládání

Př i nakládání s odpady je nezbytné postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o z měně
některých dalšíc h zákonů, vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dále podle
vyhlášky č. 23/2001 o nakládání s komunálním a stav ebním odpadem na území Brna.
Toto nakládání nes mí být v rozporu s programem odpadového hospodářství Jihomoravs kého kraje a
města Brna.
Obslužné provozy ČSAD
Př i provoz u záměru budou vznikat odpady z údržby jednotlivých objektů a prostranstv í a z činností
provozovatele. Množstv í a druh těc hto odpadů nelze jednoz načně určit, odhadovaná množstv í jsou
přejata z dokumentu Př emístění provozu s ervisu ČSA D Br no ze zář í 2004.
Tab.: Přehled odpadů při provozu opravárenského závodu ČSAD
Kód
odpadu

Kat. Název odpadu
odp.

08 01 11

N

Odpadní b arvy a laky obsahující organická rozp ouštědla ne bo 4
jiné nebe zpečné látky

0,02

13 02 05

N

Nechlorov ané minerální motorov é, přev odov é a mazací oleje

4

8

13 05 02

N

Kaly z odlučov ačů oleje a v ody

6

0,5

15 01 01

O

Papírov é a lepenkov é obaly

1

0,8

15 01 02

O

Plastov é obaly

1

0,5

15 01 10

N

Obaly obsahující zby tky nebezpečných látek nebo obaly těmito 4
látkami znečištěné

0,6

15 02 02

N

Absorpční činidla, f iltrační materiály (včetně olejov ých f iltrů 4
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebe zpečnými látkami

0,3

15 02 03

O

Absorpční činidla, f iltrační materiály , čistící tkaniny a ochranné 4
oděvy neuv edené pod číslem 15 02 02

0,1

16 01 07

N

Olejov é f iltry

4

0,5

16 01 17

O

Železné kovy

1

20

16 01 18

O

Nežele zné kovy

1

1,5

20 01 01

O

Papír a lepenka

1

0,5

20 01 02

O

Sklo

1

0,5

20 01 21

N

Zářiv ky a jiný odpad obsahující rtuť

1

0,005

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

2

10,5

20 03 03

O

Uliční smetky

2

0,8

20 03 06

O

Odpad z čištění kanalizace

2+6

0,1

*Legenda:

1.
2.
3.
4.
5.
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B.III.4. Ostatní (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy, přehled zdrojů,
množství emisí, způsoby jejich omezení)
B.III.4.1. Hluk
Hlukové výstupy v souvislosti s přestavbou Ž UB Brno lze r ozdělit do nás ledujíc ích oblastí:
§

Hluk v době výstavby

§

Dráž ní stavby - hluk vyvolaný železniční doprav ou a souvis ejíc í stacionární zdroje

§

Stavby městs ké infrastruktury - hluk vyvolaný zejména automobilovou dopravou na městských
komunikac ích

§

Oprav árens ký závod ČSA D

Hluk v době výstavby
Výstavba je vzhledem k svému r ozsahu a nár očnosti, rozdělena celkem na 4 etapy, kdy první etapa
začíná v roce 2005 a ukončení poslední etapy je navrženo v roce 2015. Při výstavbě je poč ítáno
s využitím těžkých stav ebníc h strojů jako buldozer u, nakladače a těžkých nákladníc h vozidel včetně
domíc hávačů betonu. Pohyb mec hanis mů bude především v prostoru staveniště, nákladní automobily
pak budou využ ívat stávajíc í asfaltov é komunikac e. S postupem stavebních prac í se bude měnit
nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost. I když se bude jednat o čas ově omezený stav je nez bytné,
aby byl hluk (a také prach) při výstavbě omezen na co nejnižš í možnou mír u
Tab.: Předpokládaná hladina hluku LA [dB( A) ] z jednotlivých zdrojů (období výstavby - převzato z oznámení)
Zdroj hluku

LA [dB(A)]

nákladní automobil
autojeřáb
velký jeřáb
autodomíchávač
buldozer
rypadlo
sbíječka (+ kompreso r)
okružní pila
rozbrušovačka
svá řecí agregát

80-90
80-85
70-75
80-85
85-95
85-90
90-100
97-107
90-108
75-80

Ze stávajíc ího stavu projektu není znám dodavatel stavby a tedy ani přesný har monogram výstavby a
nasazení jednotlivých typů strojů a zař ízení. Podle z kušeností s e stavbami obdobného druhu a
rozsahu lze konstatovat, ž e hlavními bodový mi zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební
mechaniz my nasazené v průběhu stavebních a zemních prac í a hlav ním liniovým zdr ojem bude
stavební doprava.
V mnoha př ípadech lze hlukové působení významně omezit organizac í výstavby, logický m umístěním
hlučných prv ků a strojů a využív áním mobilních protihlukových zástěn k clonění hluč ných
mechanis mů (pokud to výstavba a její postup umožní). Hluk, který se bude ze stav eniště š ířit bude
proměnlivý a bude z ávislý na druhu, množství a místě prováděných prac í, druhu a stavu použ ívaných
stavebních strojů, počtu pracovníků a v lastní organizac i práce. Vyhodnocení hluku na okolí v období
výstavby záměru je tř eba provést v dalš ím stupni projektov é dokumentac e.
Drážní stavby
Jednotliv é drážní stavby v rámc i přestavby ŽUB by ly propracovány v „Koor dinační studii řešení
přestavby železničního uzlu Brno a železničního osobního nádr aží včetně průz kumů“, vypracováno
06/2003, autor SUDOP BRNO. - podr obněji viz př íloha č.4: Zákres etapizace staveb městské
infrastruktury a dráž ních staveb.
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Výčet jednotlivých staveb dráhy:
-

Odstavné nádraž í - 1. část
Osobní nádraž í - 1. část
Nákladový průtah
Odstavné nádraž í - 2.část - dostavba
Osobní nádraž í - 2. část - dostavba

Hlavním zdrojem hluku v souvislosti s budováním nových drážních staveb bude zejména jízda vlaků
po rekonstruov aných tratích, pr ovoz hlavního nádraž í, odstavného nádraž í a provoz na seřaďovac ích
kolejích a také pr ovoz rozhlasových a výstražných zaříz ení. Vybudováním nového osobního nádraž í
dojde k ukončení provozu současného hlavního nádr až í a převedení osobní dopravy a odbavování
cestujíc ích na nové osobní nádraž í. Ž elezniční doprava v historic kých trasách z Veselí nad Moravou
(„Vlárská trať“) a Přerova („př erovka“) bude soustředěna do jedné trasy, založené na stávajíc ím
trasování průtahu pro nákladní v laky. V tomto prostoru dojde k z ásadní rekonstrukc i a rozš íření
stávajíc ího dvoukolejného uspoř ádání o dalš í čtyři koleje pro osobní dopravu. Plánovaný kor idor však
bude v území nov ého nádr aží veden dál od obytné zástavby než současný nákladní průtah a k jeho
výstavbě bude využito nejmodernějš ích dostupných mater iálů a technologií, které i přes narůstajíc í
cestovní rychlost v laků eliminují jejich hlučnost řádově o jednotky dB.
Záměr vyžaduje nov é zapojení železničních tratí z Veselí nad Moravou a Přerova. Předpokládá se
rovněž vybudování nového odstavného nádraž í (tato stavba byla řešena v rámc i samostatného
procesu EIA), přesunutí opravár enského centra ČD i s ervisního centra ČSA D. Tím dojde ke kumulaci
železniční dopravy do nov ého koridoru mezi nový m os obním nádraž ím a stanic í Černovice.
V prostoru ulice Masná a v blíz kosti bývalých městských jatek se trati dělí ve s měru původní Vlárské
trati a do s měrů na Českou Třebovou a Přerov. Z měnou organizace ž elez niční dopravy v dotčeném
území dojde rovněž ke z měně hlukové situace. Nejvýznamnějš í nárůst hluku lz e očekávat v blíz kosti
rozšířeného koridoru, nejv íce př i přechodu ulic Plotní a Dor nych, kde plná dimenze šesti kolejí křižuje
městské ulice relativně blíz ko hlukov ě chráněné obytné zástavby.
V prostoru rušených tratí lze naopak př edpokládat výrazné snížení hlučnosti. Tato skutečnost se týká
předevš ím úseku mez i současný m hlavním nádraž ím a stanic í Židenice. Z ejména v pr ostoru čtvrti
Zábrdov ice lze očekávat výrazné zlepšení hlukové situace. Podrobněji viz kapitola D.I.1- Vlivy na
veřejné zdrav í.
Na základě dostupných údajů o intenzitách železnič ní, silniční i městs ké hr omadné dopravy v území
byl zpracován model výhledové dopravní s ituac e v území. Z tohoto modelu vychází Hluková studie
(autor: Ing.I.Bártová, 08/ 2004) i modelový výpočet pro rok 2015, s rozložením dopr avy 33% v noc i a
67% v době denní pro dopr avu osobní i nákladovou. V této studii jsou hodnoc eny oč ekávané hlukové
zátěže a návrhy pr otihlukových opatření - podrobněji v iz kapitola D.3.: Vlivy na hlukovou situaci.
Stavb y m ěstské infrastruktury
Městská infrastruktura př edstavuje soubor staveb potřebných pro zajištění př ístupu (př íchodu a
příjezdu) k nově budovanému osobnímu nádraž í včetně technické infrastruktury pro území. V rámci
souboru staveb městs ké infrastruktury budou realizov ány následujíc í dílč í a technické části:
-

pozemní komunikace, chodníky, cyklistic ké stezky, par kovac í plochy
tramvajové tr atě
mostní objekty, umělé stavby
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury: měnírny,transformovny,..)
infrastruktura a inž enýrské s ítě: kanalizace, vodovody, plynovody, s ítě elektro, apod.
kolektory
sadové a vegetační úpravy
terénní úpravy a rekultiv ace, př íprava území, demolice
provozní technologie ( dle potřeb jednotlivých částí a dílů)
ochrana inž enýrských s ítí
protipovodňová opatření
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Nejvýznamnějš ími hlukový mi výstupy v rámc i staveb městs ké infrastruktury bude provoz po s ilničních
komunikac ích a provoz MHD. Záměr svou podstatou nevyvolává nároky na nár ůst dopravní intenzity.
Z měna charakteru dopravy a budování nových komunikac í.
Se z měnou atraktivity úz emí, budováním inženýrských s ítí a celkovou ur banizační z měnou však
dojde může dojít k nárůstu c ílové automobilov é dopr avy do území a ke z měně stáv ajíc í hlukové
situace.
Podr obný rozbor dopravní situace v území ve výhledovém roce 2015 je předmětem „ Modelu intenzit
automobilové dopravy při z měnách komunikační s ítě - PŘESTAVBA Ž UB“, zpracovaného fir mou
Brněnské komunikace, a.s. - ÚDI, ř íjen 2004 (viz Př íloha č. 8: Předpokládaný počet voz idel na s ilniční
síti). Citovaný dokument vychází ze seznamu komunikačníc h staveb zprovozněných k roku 2015,
platného územního plánu, koordinační studie přestavby Ž UB a předpokládaného nárůstu intenzit
automobilové dopravy v roce 2015. Výsledkem je odhad intenz ity dopravy voz idel na jednotlivých
komunikac ích a jejich doprav ní saturace. Z výsledků vyplývá nárůst dopr avy v souvislosti
s přestavbou Ž UB zejména v prostoru ulic Úz ká, Dornych, Opuštěná a na nových komunikac ích
k osobnímu nádraž í, resp. k parkovac ím plochám zde plánovaný m. Díky navýšení dopravního
provozu v úz emí k dojde ke zhoršení hlukové situace v území. Vzhledem k součas nému charakteru
území, malému počtu dotčených obyvatel a jeho plánovanému využití pro dopravní stavby a
infrastrukturu souvisejíc í s hlavním železničním i autobusový m nádraž ím však lz e tento nárůst
hlukových výstupů pov ažovat za adekvátní. Podrobněji v iz kapitola D.I.1- V livy na veřejné zdr av í.
Dle závěrů hlukové studie byla navržena v projektu staveb městs ké infrastruktury instalace
individuálních i společných protihlukových opatření. Individuální protihluková opatření spoč ívají ve
výměně stávajíc ích oken za okna zvukoizolační, přičemž budou vy měňována pouze okna obytných
mís tností v exponovaných místec h. Jedná se o budovy podél západního konce ul.Opuštěná (za
stávajíc ím železničním tělesem) , škola mezi ul. Bulv ár a Tr nitá a obytné budovy na ul. Komár ovská,
Plotní a Železnič ní. Společná protihluková opatř ení v rámc i navrhovaných staveb městské
infrastruktury tvoří protihlukové stěny oboustr anně podél snížení nové Opuštěné při jejím kř ížení
Bulváru, v náv aznosti na zastropení spodní komunikace. Součástí objektu bude i obložení líce
zárubních zdí, které budou v provedení pohltivém. Konstr ukc i protihlukových stěn budou tvořit
protihlukové panely. Celková plocha stěn bude cca 1 300 m2.
Opravárenský závod ČSAD
V rámci přestavby želez ničního uzlu Brno je plánován přesun opravárens kého areálu ČSA D z ul.
Rosické do oblasti Brno- jih při ul. Pražákova (podrobněji v iz část B. Popis záměru). Areál je umís těn
v průmyslové zóně a v blíz kosti plánovaného nového odstavného nádraž í ČD. V jeho blízkosti nejsou
hlukově chráněné objekty a většina technologií je umístěna v interiéru opravárenských hal. Vzhledem
k těmto skutečnostem neočekáváme v souv islosti s jeho provozem takové hlukové výstupy, které by
vedly ke vzniku nadlimitních stavů.
V souvislosti s provozem areálu však dojde k mírnému nárůstu dopravní intenzity o př íjezd a odjezd
autobusů do areálu. Plánovaná intenzita je do cca 200 autobusů denně. Vzhledem k současné
dopravě v území (vedení V MO, zásobování obchodníc h domů HORNBA CH a BA UHA US) a provozu
nového odstavného nádraž í, však lze tento vliv označ it za nevýznamný.
B.III.4.2. Vibrace
V souvislosti s prov ozem železnice mohou vznikat lokálně omezené v ibrace. Tyto v ibrace se pr ojevují
významnou velikostí do vzdálenosti nejvýše několika metrů (a to zcela výjimeč ně), běžně jsou
utlumeny v podloží na přijatelnou míru již v těsné blízkosti jejich vzniku, určitě v e vzdálenosti menš í
než je ochranné pás mo drah.
Dalš ím možný m zdrojem vibrac í je provoz tramv ajové dopravy, v rámci MHD. Pro s nížení
nepř íznivých účinků hluku a v ibrac í jsou v rámc i tramv ajového spodku navrženy antiv ibrační
podštěr kové rohož e a kolejnice je ulož ena na pryžovém pásu.
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B.III.4.3. Záření
Železniční ani silniční dopr ava vyvolaná přestavbou Ž UB ani jiné souvisejíc í technologie a stavby
nejsou zdrojem ionizujíc ího záření. V rámci př estavby je plánováno vybudování a rekonstr ukce
měnír en a tr afostanic, kter é mohou být zdrojem elektr omagnetic kého zař ízení. Použité technologie
však mus í splňovat závazné technické nor my a nepředstav ují z tohoto pohledu žádné riziko.

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
U staveb městs ké infrastruktury se uvažuje s mír ný m navýšením komunikac í nad stáv ajíc ím terénem
(o cca 1-2 m) z důvodů zabezpeč ení infrastrukturníc h staveb nad hladinou Q100. Nejedná se tedy o
významné terénní úpravy.
Nové nádraž í sice bude o cca 7 m nad úrovní stávajíc ího terénu, nebudou k tomu v místě nutné
rozsáhlé ter énní úpravy. Jednak bude větš í část na mostě, dále se využívá skutečnosti, že průběh
nivelety v prostoru mimoúrovňového kř ížení ulice Dornych a Plotní (severní zhlav í nového nádraž í) je
niveleta kolejí na výšce cca 206,00 m n.m., pak prudce klesá na Dolní nádraž í na výšku 199,00 m
n.m. a následně se terén zvedá tak, že v Horníc h Heršpic ích, v místě úr ovňového kř ížení ulice
Sokolovy, je opět výška nivelety 206,00 m n.m. Pr oto je navrženo výškové řešení kolejiště nového
osobního nádraž í a odstavného nádraž í včetně spojovac ích kolejí s niveletou stejnou na výšce
206,00 m n.m.
Ostatní drážní stavby v podstatném drž í niveletu stávajíc ích náspů. Konečný m stavem, který ale není
předmětem záměru, může být snesení nepotřebných náspů opouštěných tratí, pokud jich nebude
využito jinak, což by by lo možné hodnotit jako významnějš í terénní úpravy krajiny.
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ (například územ ní systém y ekologické stability krajiny, zvláště
chráněná územ í, přírodní parky, význam né krajinné prvky, územ í historického, kulturního
nebo archeologického význam u, územ í hustě zalidněná, územ í zatěžovaná nad m íru
únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrém ní poměry v dotčeném územ í)
K snazšímu pochopení vazeb v území odkazujeme na část H kde jsou uvedeny mapové podklady
dotčeného území včetně návrhu z měny úz emního plánu území, zákresy staveb záměru aj.

C.I.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní
parky, významné krajinné prvky
Zvláště chráněná území př írody jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně př írody a kr ajiny v
úplném znění velmi významné nebo jedinečné části živé či neživé př írody. Za jižní hr anicí zájmového
území se nac ház í zvláště chráněné území př írodní rezervace Černovický hájek. Jedná se o poslední
zachovalý zbytek lužního lesa Sv itavsko - svratecké nivy na území Br na. Rezervace je situovaná po
pravé straně přer ovské tr ati. Př ibližně 300 m od této tratě se nacház í př írodní památka Rajecká tůň.
Popis územního systému ekologické stability ve vy mezeném území v rámc i Sídelního útvaru města
Brna vycház í z Územního plánu města Br na z r.1994, zpr acovaný UA D studiem, s.r.o., a jeho
aktualizovaného stavu z 31.3.2003. V zájmovém území představují dvě hlavní osy regionální
biokor idory sledujíc í koryta vodních toků Svratky a Svitavy. V souvislosti s návrhem z měny ÚPmB
vyplývajíc í z přestavby Ž UB, docház í k rozš íření a upř esnění ploch ÚSES podél těchto řek. Širší
plochy ÚSES jsou vedeny po pravém břehu Svratky a po pravém bř ehu Svitavy, kromě malého úseku
východně od Komárova, kde se předpokládá vedení po levé straně (viz návrh ÚPmB př íloha č.3).
Podr obný popis dotčených prvků ÚSES je předmětem kapitoly C. II.5. Fauna flora, ekosystémy.
Z hledis ka lokalit NA TURA 2000 ve vztahu k záměru lz e konstatovat, že záměru nejbližš í, níže
uvedené lokality jsou od zájmových ploch natolik vzdálené, nav íc oddělené infrastrukturou města, že
jednoznač ně nemohou být realizac í přesunu nádraž í dotčeny. Jedná se o tyto lokality - Pisár ky
(CZ0623808), Kamenný vrch ( CZ 0624067), Bílá Hora ( CZ0622220), Stráns ká s kála ( CZ 0624020).
Charakter istika významných kr ajinných prvků je rov něž souč ástí kapitoly C.II.5. Fauna flora,
ekosystémy .

C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Pr o oc hranu historic kého jádra města Brna, představujíc í mimořádně hodnotný a zac hovaný soubor
světských a církevních staveb, dokládajíc í vývoj městského celku od raného středověku až po
současnost, byla zřízena nař ízením vlády ČSR č.54/1989 Sb. Městská památková rezervace s
ochranný m pás mem, které by lo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NV mB ze dne 6.4.1990 pod
č.j. kult.402/90/sev. Z áměr do tohoto území okrajově zasahuje.
Na dotčeném území města Brna se nacház í podle zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o
státní památkov é péči Národní kulturní památky i nemovité kulturní památky, podléhajíc í výše
uvedenému zákonu a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek Čes ké republiky.
Z archeologického hlediska je Brno a jeho okolí významné svými archeologický mi nálezy.
V předmětném území výstavby by lo z jištěno os ídlení na počátku pozdní doby kamenné (cca 4 600 let
před Kristem), os ídlení mladš í a pozdní doby bronzové (cca 1 250 - 750 let před Kristem), starš í doby
železné (cca 750 - 450 let před Kristem), mladš í doby železné (cca 540 - 0 let před Kristem), nález
minc e ř íms kého c ísařstv í (1. - 4. století po Kr istu) a os ídlení ve s lovanském období (8. - 12. století po
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Kristu). Archeologic ké nálezy se dále objevují od doby kontinuálního os ídlení, ve vrcholném a
pozdním středověku a v časném novověku (13.-16. století).
Bližší popis území histor ického, kultur ního nebo archeologic kého významu je uvedeno v kapitole
C.II.7. Hmotný majetek a kultur ní památky.

C.I.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území
C.I.3.1. Popis úz emí
Město Brno je s 369 299 dr uhý m největš ím v ČR. V příměsts kých obc ích žije dalš ích 160.000 lidí.
Řádově statis íce lidí denně př ijíž dějí do města za prac í č i do š kol. V Brně s ídlí rovněž významné
státní instituc e a firmy např íklad Ústav ní soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kancelář
veřejného ochránce práv nebo Brněnské veletrhy a výstavy, které pořádají významné obchodní
veletrhy. Četné univerzity s v íce než 35.000 studenty dělají z Brna druhé největš í centr um vzdělávání
v ČR. Město Brno je dostupné prostřednictv ím letiště, železnič ního nádr aží, četných autobusových
linek a dálnic e.
V minulosti se Brno vyvíjelo od historic kého centra, koncentr icky kolem vnitřního města. Nápadné
jsou mezery v jeho roz ložení, které vznikly předevš ím poblíž centra s měrem na jih. Do roku 1995 je
zaznamenáván stálý nárůst obyvatelstva. Největš í hustota os ídlení kolem středu města (0.757
obyvatele/100m2), dále nejprve výrazně, potom plynule klesá.
Obr. Vývoj města

V 90. letech došlo v ČR k hluboký m z měnám v demografickém chování obyvatelstva. Plodnost
prudce klesla na úroveň, která patř í k nejnižším ve světě, současně došlo k bezprecedentním
přír ůstkům naděje na dožití mužů i žen, kojenecká úmrtnost se s nížila na úroveň nejvyspělejš ích
zemí, výrazně pokles l poč et uzav íraných sňatků a současně s poklesem počtu interrupc í se zvýšil
podíl žen použ ívajíc íc h moderní for my antikoncepce. Tyto procesy však probíhaly z úz emního
hledis ka téměř plošně a proti očekávání nevedly k nárůstu geografických r ozdílů. Př íčinou
transformace demogr afického chování byly společens ké a ekonomické z měny, pr obíhajíc í v celé ČR,
a lidé v různých místech na ně reagovali podobný m způs obem, resp. jen s malý m časový m posunem
či s poměrně malý mi rozdíly v intenzitě procesů vyvolaných těmito z měnami. Z těchto důvodů se
očekává V roce 2020 úbytek obyvatel na území města Brna asi o 20.000 os ob.
Tab. Základní charakteristika města
Profil města Brna
počet obyv atel (k 31. 3. 2004)

369 299

plocha města

23.020 ha

z toho zastav ěná plocha

2.080 ha

doprav a a inf rastruktura

1.400 ha

zemědělsky vy užív aná plocha a zahrady

8.432 ha

lesy a zeleň

6.383 ha

v odní plochy

447 ha

ostatní plochy
počet obytných budov

4.278 ha
36.327 ks
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Do roku 1920 bylo zájmov é území kromě zemědělské a zahradnic ké činnosti intenz ívně využ íváno
pouze železnic í, která v tomto období př edstavuje jediný významnějš í zdroj kontaminace horninového
prostředí. Po roce 1920 docház í k rozvoji textilní a strojír enské výroby, k r ozšíření dílens kých provozů
železnice, rozvoji autobusové dopravy, včetně opravárenských pr ovozů apod. Nejvýznamnějš í
průmyslový rozvoj území, spojený se vznikem starých ekologických zátěž i horninového pr ostředí,
spadá do období 50. – 80. let 20. století. Současný stav úz emí s charakterem dočasného využ ívání
neodpov ídá významu, který má vzhledem ke své poloze blíz ko městského centra. Stavba Obchodně
společenského centr a Galer ie Vaňkovka, spolu s OD Tesco a ústř edním autobus ový m nádraž ím tvoř í
aktivní pás v území podél ulice Plotní na který má nové nádraž í spolu se souvisejíc í infrastrukturou a
městskou zástavbou navazov at.
Nejvýznamější stavební aktivity se předpokládají v centrální oblasti města, bezprostř edně navazujíc í
na historic ké jádro a městské centrum. Přestavba však zahrnuje prostor od nádraž í Brno – Ž idenice
až po areál SDC Brno v k.ú. Př ízřenice. Výčet z měnou dotčených katastrálníc h území a jejich počet
obyvatel shrnuje nás ledujíc í tabulka.
Tab. Dotčené městské části
katastráln území

počet obyv atel

k.ú. Město – Brno

5 830

k.ú. Štýřice

8 635

k.ú. Staré Brno

13 024

k.ú. Trnitá

3 467

k.ú. Komárov

5 175

k.ú. Horní Heršpice

1 858

k.ú. Dolní Heršpice

361

k.ú. Přízřenice

572

k.ú. Černov ice

7 263

k.ú. Židenice

20 376

k.ú. Zábrdov ice

5 039

celkem

71 600

C.I.3.2. Zátěže a extrémní poměry
Rizika kontaminace v prostoru dotčeném přestavbou Ž UB (zájmové území) lze hodnotit z pohledu
prokázané ekologické zátěže (havár ie, nedbalost, apod.) nebo předpokládat ex istenc i rizika
znečištění (podle dosavadního využív ání území), které je postupně ověř ováno v rámc i prováděných
prací. Znečištění bylo predikováno nebo lokalizováno (vrtný mi pr acemi) př ímo v prostoru železničních
staveb nebo území dotčeném výstavbou městské infrastruktury, popř. do zájmového území migruje
s podzemní vodou z okolí.
Území je doposud provedený mi průz kumy poměr ně detailně zmapováno (s ohledem na znečištěné
horninové prostředí). Jsou známa, popř. predikována ohniska kontaminace a s měr jejího š íření. Od
roku 2003 probíhají v zájmovém území intenz ívní sanačně pr ůzkumné práce, které postupně
připravují podrobné podklady pro následné projekční práce. By lo zís káno a přehodnoceno než 250
archivních pokladů o dosavadních hydrogeologic kých a sanačníc h průz kumech na území deseti
katastrů. Všechny poznatky jsou, spolu s doplněný mi poznatky zís kaných z terénníc h prac í,
zpracovány v nás ledujíc ích průz kumech.
“Hydrogeologické a sanační posouzení stavb y” (AQ UA PROT EC s.r.o., duben 2003) pro “ Koordinační
studii řešení přestavby železničního uzlu Brno a železničního osobního nádraží” (SUDOP Brno s.r.o,
červen 2003)
V práci bylo provedeno seznámení s územím for mou rešerše dosavadní proz koumanosti, se
souhrnem základních infor mac í o výskytu staré ekologic ké zátěž e a její možné komplikace při
výstavbě.
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“Předběžný geologický pr ůzkum úz emí dotčeného př estavbou Ž UB-hydrogeologie a sanační
geologie” ( AQ UA ENVIRO s.r.o., duben 2004)
V průzkumu byla provedena syntéza poznatků o intenzitě kontaminace podzemníc h vod a zemin jak
na plochách, na kterých je projektována př estavba železničního uzlu Brno a výstavba nového
osobního nádraž í, tak na plochách, kter é jsou v majetku Čes kých dr ah a kter é budou po př estavbě
ŽUB a výstavbě nového osobního nádraž í uvolněny a nabídnuty investor ům. Součástí tohoto
posouzení jsou seznamy starých zátěž í a ekologicky r izikových provozů v řešeném území.
“Hydrogeologický, sanačně geologický a inženýrskogeologický průzkum na území dotčeném objekty
městské infrastruktur y” (AQ UA ENVIRO s.r.o., září 2004)
Úkolem by lo provést hydrogeologický, sanačně geologický a inženýrskogeologický pr ůzkum na území
dotčeném objekty městské infrastruktury v rozsahu pro potřeby zpracování Studie soubor u staveb.
Př edložená zpr áva shrnuje výsledky dř íve realizovaných průz kumných a monitorovac ích prac í,
hodnotí základové poměry a geotechnic ké podmínky pro výstavbu, rozsah kontaminace zemin
a podzemních vod, vliv projektov ané výstavby na úrovně hladin a s měry proudění podzemních vod
a předpokládaný rozsah dekontaminačníc h pr ac í včetně rámc ových nákladů na odstranění
kontaminac í v souladu s platnou legislativou.
Zpracovateli dokumentace by ly rovněž poskytnuty předběžné informace o prac ích, které na území
v současné době pr obíhají. Tyto nov é poznatky by ly zapracov ány do př ís lušných kapitol
dokumentace a z ohledněny v návrhu opatření.
„Předdemoliční průzkum předcházející II. etapě výstavby Ž UB“ - březen 2005.
Pr áce na předdemoličním průz kumu byly zaměř eny předevš ím na provozy, kde byla při rekognos kaci
zájmového území z jištěna v izuální kontaminace stavebních konstrukc í, př ípadně na objekty, které
mohou být z hlediska kontaminací zdiva či podlah problematické a které představují značné objemy
vzhledem k celkovému př edpokládanému množstv í demolic.
„Sanačně geologický a hydrogeologický průzkum př edcház ející II. etapě výstavby Ž UB“-březen 2005.
Pr ůzkum se zabývá především nádr až í Br no - dolní (tzv. Ros ické nádraž í), včetně Depa kolejových
vozidel a přiléhajíc ího Mechanizačního střediska SDC Brno na ulici Trnitá. V místě pr ojektovaného
obloukového napojení komárovské spojky byla orientačně zhodnocena intenzita staré ekologické
zátěže i pod halou bývalého masného tržiště v dnešním areálu BKOM, a.s.
Anal ýza rizika „Železniční uzel Brno - 1. část osobního nádraží“- březen 2005.
Vychází se z výsledků sanačně geologic kého průzkumu, jehož výsledky terénníc h prac í jsou
doplněny o odběr vzor ků půdního vzduchu na or ganické těkav é látky ( NEL, BTEX, ClU), analýzy na
složení fáze ropných uhlovodíků, analýzy zemin a podzemní vody na produkty redukční dechlorace.
Výsledkem analýzy rizika (A R) má být stanovení c ílových limitů sanac e pro jednotlivé známé
i potenc iální kontaminanty vzhledem k využití území a r izic ích ze znečištění pr o ekosystém a zdrav í
člověka vyplývajíc íc h. NA základě zpracované A R bude vy mezen plošný i hloubkový rozsah nutných
sanačních prac í a odhadnuta jejich finanční nákladnost.
„Analýz a rizika Přestavba železničního uzlu Brno - Studie souboru staveb městské infrastruktur y“ duben 2005.
V této prác i se bude vycházet z výsledků sanačně geologického průz kumu, pr ovedeného pro
Brněnské komunikace. Dř ívějš í poznatky byly účelně doplněny terénními pracemi s požadav ky
obdobný mi jako u A R pr o 1. č ást osobního nádraž í.
„Sanačně geologický a inženýrskogeologický pr ůzkum pr o 2. č ást odstavného nádraží Horní
Heršpice“ - květen 2005.
V rámci této zakázky budou v prostoru pr ojektované výstavby hloubeny sanačně geologic ké sondy
pro odběr vzorků štěr kového lože a z emní pláně pod ním na stanovení potenc iálních kontaminantů
typu NEL, Cu, Zn a PA U. V prostoru stavby má být postavena hala pro údržbu lokomotiv - provedení
stavebně geologic kého průz kumu - infor mac e pro založení stav by (plošné základy, piloty apod.).
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Stavebně geologic ký průzkum podá infor mace o hloubkovém r ozsahu a typu zneč ištění pod
odstavný mi a průjezdný mi kolejemi i pod výhybkami a definuje předpokládaný rozsah s anačníc h prac í
(pravděpodobná recy klac e štěrkov ého lože a biodegradace svrchní vrstvy zemní pláně - max. 0,5 m,
pod výhybkami lokálně i v íce).
Z výčtu provedených a plánovaných pr ůzkumů vyplývá, že problematice starých ekologických zátěž í
je v území věnována dostatečná pozornost.
Podr obnějš í popis je prov eden v kapitole C.II.4.5. Staré ekologické zátěže.

C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ (například ovzduší a klim a, voda, půda,
horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra, ekosystém y, krajina, obyvatelstvo,
hm otný m ajetek, kulturní pam átky)

C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1.1. O vzdu ší
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduš í MŽ P č. 6 zveřejněné ve věstníku MŽ P částka 4 z dubna 2004
patř í katastrální úz emí města Br na mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduš í.
Důvodem zařazení je s kuteč nost, že na 63,9 % území docház í k př ekr očení imisního limitu pro
maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem ( PM10) a na 3,3 % území docház í k překročení limitu
pro průměrnou roč ní imis ní zátěž prachem ( PM10).
Kvalitu ovzduší v území dotčeném hodnocenou stavbou je možno popsat na základě měření imis í na
stanic ích imisního monitoringu. Ve městě Brně s e měřením kvality ovzduš í zabývá jednak Magistrát
města Brna, který má na území města r oz místěno 6 stanic, dále na úz emí města provozují imisní
stanice Čes ký hydrometeorologic ký ústav a or gány Hy gienic ké služby. S ohledem na polohu a rozsah
zájmového území by ly pro popis kv ality ovzduš í použity následujíc í měř íc í stanice:
Tab.: Měřící stanice
Číslo stanice (AIM)

Název

Prov ozov atel

Poloha na obr.

ČHMÚ

1

134

Brno - Josefská

602

Brno - Skaunicov é

HS

2

573

Brno - Húskov a

HS

3

Brno - Přízřenice

ČHMÚ

4

Brno - Zv onařka

Magistrát města Brna

5

141

Umístění stanic vzhledem k zájmovému území je znázorněno na následujíc ím obrázku:
Obr. Umístění měřících stanic
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Z výsledků měření na výše uvedených stanic ích v roc e 2003 vyplývá:
Tab.:Imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami

Z naměřených hodnot vyplývá, že imisní zátěž tuhý mi znečišťujíc ími látkami je v roč ním průměru
podlimitní, denní maximální hodnoty imisní limit překračují. Vyšší hodnoty js ou naměřeny předevš ím
v zimních měs íc ích.
Tab.: Imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2)

V prostoru hodnoceného území, v blíz kosti ulice Zvonařka je umístěna stanice imisního monitoringu
provozovaná Magistrátem města Br na. Výsledky měření za minulé 3 roky (2002 – 2004) uvádíme
v následujíc í tabulce:
Tab.: Výsledky měření za roky 2002 – 2004
rok

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

průměr

2002

52,7

40,8

39,3

34,9

41,3

25,9

25,8

32,9

31,6

38,0

49,5

55,3

39,0

2003

50,1

52,0

50,7

31,8

26,3

30,2

30,9

40,6

43,0

42,3

46,9

41,65

40,5

2004

45,6

46,3

46,1

40,5

23,0

21,5

18,4

34,5

Pr ůměrné roční koncentrace NO2 se na stanici Zvonař ka pohybují v hodnotác h blíz ko úrovně ročního
imisního limitu. Na stanic ích Húskova a Skaunic ové by ly zaznamenány hodnoty výrazně nižš í, stanice
však měřily s častý mi výpadky.
V rámc i zpracování Krajského programu snižování emis í by la pro celý Jihomoravský kr aj vypoč ítána
rozptylová studie hodnotíc í imis ní zátěž základních škodlivin ze zdrojů kategor ie REZZO 1 až 4.
Výsledky výpočtu pro NO2 stručně r ekapitulujeme na nás ledujíc ích obrázc ích (zájmové území je
přibližně vyznačeno modrý m obdélníkem):
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-3

maximální hodinov é koncentrace (µg.m )

-3

průměrné roční koncentrace (µg.m )

Dále při popisu stávajíc í imisní z átěže vycház íme z výsledků rozptylové studie pro toto území
zpracované Mgr. Buc kem v roce 2004.
Z výsledků pres entov aných na následujíc ích obrázcíc h vyplývá, že:
Za stávajíc ího stavu jsou maximální hodinové koncentrace dosahujíc í nebo překračujíc í hodnotu
imisního limitu dosahov ány předevš ím v blíz kosti frekventovaných komunikac í jako je Heršpic ká,
Vídeňská, Koliště, Plotní a Opuštěná.
V případě průměrných ročních koncentrac í zde limitní koncentrace překračov ány nejsou, nejvyšší
zátěž je však opět předpokládána v blízkosti ulic Heršpická, Koliště, Plotní a Opuštěná.

-3

maximální hodinové koncentrace (µg.m )
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-3

průměrné roční koncentrace (µg.m )
Tab.: Imisní zátěž oxidem siřičitým (SO2)

Výše uvedené stanice v roce 2003 měř ily s častý mi výpadky, přesto z naměřených hodnot vyplývá, že
imisní zátěž oxidem siř ičitý m dosáhla poměrně níz kých hodnot, u 24hodinového maxima cca 26%
imisního limitu.
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C.II.1.1. Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do dv ou teplých klimatic kých oblastí - T2 a T4,
které je možno stručně char akterizovat následně:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi kr átké přechodné období s teplý m až mírně teplý m jar em i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou z imou, s velmi krátký m trváním
sněhové pokrývky.
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplý m jarem a
podzimem, zima je krátká, mír ně teplá a suc há až velmi suchá s velmi krátký m trváním
sněhové pokrývky.
Dalš í údaje s hrnujeme v následujíc í tabulce:
Údaj
Počet letních dnů

T2

T4

50až 60

60 až 70

Počet dnů s teplotou nad 10 °C

160 až 170

170 až 180

Počet mrazov ých dnů

100 až 110

100 až 110

Počet ledov ých dnů

30 až 40

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

-2 až -3

Průměrná teplota v červ enci

18 až 19

19 až 20

8 až 9

9 až 10

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm

90 až 100

80 až 90

Srážkov ý úhrn v e v egetačním období

350 až 400

300 až 350

Srážkov ý úhrn v zimním období

200 až 300

200 až 300

40 až 50

40 až 50

120 až 140

110 až 120

40 až 50

50 až 60

Počet dnů se sněhov ou pokrýv kou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

Pr o podrobnějš í popis uvádíme údaje z klimatic ké stanic e Br no – Tuřany
Tab.: Průměrná teplota vzduchu (ºC), stanice Brno - Tuřany
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

-2,5

-0,3

3,8

9

13,9

17

18,5

18,1

14,3

9,1

3,5

-0,6

8,7

normál za obd obí 1961 – 1990
Tab.: Srážkový úhrn (mm), stanice Brno - Tuřany
I
24,6

II

III

IV

23,8

24,1

31,5

V
61

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

72,2

63,7

56,2

37,6

30,7

37,4

27,1

490,1

W

NW

Calm

normál za obd obí 1961 – 1990
Tab.: Větrná růžice (%), stanice Brno - Tuřany
Třída ry chlosti

N

1,7 m/s

3,00

4,30

3,20

3,10

4,59

2,60

3,79

5,20

5 m/s

5,40

8,70

6,30

6,10

6,00

4,10

6,70

9,10

52,40

11 m/s

0,70

1,60

0,50

1,70

1,00

0,50

1,60

1,60

9,20

Celkem

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90
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C.II.2. Voda
C.II.2.1. Povrchová voda
Dotčené území lež í v jižní a jihovýchodní části Brna, které nálež í do povodí řek Svitavy a Svratky,
resp. přičleněných drobných pov odí. Vodní toky - Svratka a Sv itava tvoř í př írodní osu území. Řešené
území se tak dotýká celkem pěti vodních toků - řeky Svratky a Svitavy, říč ek Ponáv ky a Leskavy a
Moravanského potoka.
Řeka Svratka protéká zájmový m územím v délce cca 1 800 m. Do zájmového území v téká při ulici
Poř íč í, pokrač uje kolem Štýřic kého nábřež í, protíná ulici Kš ír ovu a zájmové území opouští
v průsečíku Dufkova nábřež í s ulic í Pěšina. Říč ka Ponáv ka svý m konečný m úsekem (cca 450 m
před ústím) vytváří přirozenou jihovýchodní hranici centrální části zájmového území. Řeka Sv itava
protéká souběžně se zájmový m územím v délce cca 1 900 m. Konkrétně doprováz í tok Svitavy
zájmové území od č ernovic kého trianglu po ulic i Hladíkovu a dále pak se tento tok dostává do
kontaktu s e zájmový m územím při ulici Krokova, kde je křižov án tratí č. 260 (s měr Čes ká Tř ebová).
Říč ka Les kava se dostává do kontaktu se zájmový m územím pouze v jednom bodu - jedná se o úsek
pod dálničním nadjezdem ( D1), ve kterém se Leskava kř íž í s břeclavskou tratí č.250. Moravans ký
potok pr otíná zájmové území v Př ízřenic ích severně od ulice Nádražní, kde se r ovněž kř íž í
s břeclavskou tr atí č.250.
Posuzované území př ís luš í z hledis ka vodopisného členění do hlavního povodí řeky Dunaje (4- 00-00)
a jeho dílč ího povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu a 4-15-02 Svitava. Při detailnějš ím č lenění je, podle
základní vodohospodářs ké mapy 1:50 000, list 24-32 Brno a list 24- 34 Ivančice, posuzovaná lokalita
umístěna v následujíc ích drobných povodích.
Tab: Záměrem dotčená drobná povodí
Číslo povodí
(č.h.p.)
4-15-01- 153

Název povodí

Plocha povodí
2

Lesnatost

Sv ratka od Komínského potoka po Ponáv ku

(km )
24,848

(%)
20

4-15-01- 156

Ponáv ka od Rakovce po ústí

20,094

20

4-15-01- 157

Sv ratka od Ponáv ky po Leskav u

0,731

0

4-15-01- 158

Leskav a

20,639

10

4-15-01- 159

Sv ratka od Leskavy po Sv itav u

0,795

0

4-15-02- 109

Sv itav a od Časnýře po ústí

33,198

30

Katastrální území Trnitá, Komárov, Město Brno, Staré Brno a Štýřice náleží dílč ímu povodí č.h.p. 415-01-153 ( Svratka od Komíns kého potoka po Ponáv ku). Katastrální území Hor ní Heršpice, Dolní
Heršpice a Př ízřenice nálež í dílčímu povodí č.h.p. 4-15-01-157 (Svratka od Ponávky po Les kavu).
K povodí řeky Svitavy č.h.p. 4- 15-02-109 (Sv itava od Časnýře po ústí) nálež í katastrální území
Židenice, Černovice, Komár ov a Trnitá.
Svr atka pramení na západních svazích Křivého javor u ve výšce 760 m n.m., ústí zleva do Dyje ve
střední nádrži Nové Mlýny ve výšce 170 m n.m. Plocha celého povodí Svratky nad sledovaný m
profilem Brno - Poř íč í v ř.km 46,8 je 1638 km2. Níž e uvádíme N- leté průtoky ve stanic i Brno - Poř íč í.
Údaje by ly z ískány z w ebové stránky ČHMÚ.
Tab: Svratka - N-leté průtoky ve stanici Brno - Poříčí
Tok:

Sv ratka

Stanice:

Brno - Poříčí

Průměrný roční stav:

57 cm

Průměrná den ní průtok Q30

18,1 m .s

Průměrný roční průtok Qa
N-leté průtoky
3

-1

Q (m .s )

3

-1

3

-1

7,68 m .s

1

5

10

50

100

63,0

124

156

240

281
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Pr ůtok vody v řece je ř ízen periodický m vypouštěním vody z Br něns ké přehrady. Řeka Svratka před
regulac í silně meandr ovala a její koryto mezi ulic í Rennes ká a železničním mostem z asahovalo
hluboko na jihozápad, až z hruba 130 m od dnešního pravého břehu řeky, do mís t odstavných nádraž í
a okolníc h zahrádkářských kolonií. Neupravené koryto Svratky mělo v těc hto místech š ířku až 140 m
a při regulaci bylo místy vyplněno naváž kami. V současné době je tok na celém úseku
vodohospodářsky upraven. Koryto je pro bezpečné převedení velkých vod zkapacitněno zahloubením
(5-7 m pod úr oveň okolního terénu). Koryto má na př íčném průřezu pr avidelný lichoběžníkový profil.
Sklony břehů jsou velmi str mé, na některých místech je vybudována úz ká ber ma. Břehy jsou
zpevněny kamennou r ovnaninou, která je dnes překryta vegetací. Vegetace má zde větš inou nitr ofilní
a ruderální c harakter. Bř ehový porost je tvořen různorodou s měsic í dřevin a křovin. Svratka je
v hydraulické spojitosti s podzemní vodou kvartérních sedimentů.
Levobřežním př ítokem Svratky je ř íčka Ponávk a, kter á pramení u Vranova ve výšce 480 m n.m. a ústí
do Svratky v Brně ve výšce 195 m n.m. Plocha jejího povodí je 69,9 km2, délka toku 19,8 km,
průměr ný průtok u ústí je 0,08 m3.s -1. Ponávka protékala v minulosti k.ú. Trnitá a Komárov, přibližně
ve směru S - J. Voda říč ky Ponávky v současné době zájmový m územím již neprotéká. Voda z jejího
povodí nad profilem Mys línova je odváděna do Svitavy s vyústěním na Cacovic ké. V dalš ím úseku je
Ponávka zatrubněna, slouž í jako kmenová stoka, z níž je splašková voda vedena př ímo na městs kou
čistír nu odpadních vod v Modřic ích. Poslední úsek toku původní Ponávky (cca 1,7 km) nezatrubněný - je v současné době napájen pouze vodou ze Sv itavské strouhy a má více podobu
otevřené kanalizace než vodního toku. Koryto je značně zahloubeno pod úroveň ter énu (3-5 m) a má
velmi př íkr é, místy až kolmé břehy porostlé ruderální vegetac í. Dno koryta tvoř í různorodý materiál
včetně rozličného odpadu. Na většině míst je koryto zaneseno ner ozložený m organic ký m mater iálem
o různé mocnosti. Voda Ponáv ky nese všechny známky organického znečištění (zákal a zápach
vody, pov laky řas a bakter ií na tvrdém podkladu).
Řeka Svitava pramení v Javorníku ve výšce 465 m n.m. Ploc ha jejího povodí je 1146,9 km2 , délka
toku je 97,3 km a průměrný průtok u ústí je 5,11 m3.s -1. V oblasti Komárova, v místě př ítoku bývalé
Ponávky do řeky Svratky, byl před regulac í řeky Svitavy soutok řek Svratky a Sv itavy. Svitava byla
následně např ímena a soutok řek byl posunut do oblasti Př ízřenic. Koryto řeky bylo uměle např ímeno
z důvodu omezení pov odní a zahloubeno především do povodňových hlín. Průtoky v řece Sv itavě
jsou sledovány ve stanici Bílovice nad Svitavou a podle koeficientu jsou přepoč ítány na pr ofil Brno Křenová. Plocha celého povodí řeky Svitavy nad sledovaný m pr ofilem Brno -Křenová je 1637,21 km2
a dlouhodobý průměrný průtok za období 1931 - 1980 sledovaný v uvedeném profilu byl 5,31 m3.s -1.
Nejnižš í průměrné průtoky jsou v řece Svitavě v z imníc h měs íc ích. Nejvyšší jsou zaznamenány od
února do dubna, kdy mají souvis lost s táním sněhové pokrývky v povodí a dosahují hodnot od 6,1 do
10,3 m3 .s -1. Níže uvádíme N- leté průtoky ve stanici Bílovice nad Svitavou. Údaje byly získány z
w ebové stránky ČHMÚ.
Tab: Svitava - N-leté průtoky ve stanici Bílovice nad Svitavou
Tok:

Sv itav a

Stanice:

Bílov ice nad Sv itav ou

Průměrný roční stav:

110 cm

Průměrný roční průtok:

5,22 m .s

N-leté průtoky
3

-1

Q (m .s )

3

-1

1

5

10

50

100

40,0

80,5

101

154

179

Vodní tok Leskava pramení severoz ápadně nad Bosonohami a vlévá se v Dolníc h Heršpic ích
pravobřežně do Svratky (ř.km 32,475). Plocha povodí Les kavy je 20,64 km2, délka údolí je 10 km.
Pr otéká jižním okrajem města Brna v blízkosti r ozlehlé aglomerac e Bosonoh, Ostopov ic, Starého a
Nového Lís kovce, Bohunic, Horních a Dolníc h Heršpic, ze kterých odvádí povrchové vody.
Moravanský poto k p ramení nad Moravany a vlévá se u Modřic zleva do Svrat ky. Celková délka to ku je 3,9 km.
Tok je č ásteč ně upravený a částečně zatrubněný . Pod železniční tratí prochází propustkem.

Správcem vodního toku Svratka, Svitava a Les kava je Povodí Mor avy, s.p. Brno. Správcem
Moravanského potoka je Zemědělská vodohospodářs ká správa, pracov iště Brno.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 98 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Řeky Svratka a Sv itava js ou v celé své délce, ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství
č.333/2003 Sb. kter ou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kter ou se stanov í seznam významných
vodních toků a způsob pr ovádění činností souv isejíc ích se správou vodních toků, významný m vodním
tokem.
Vodní toky Ponáv ka, Leskava a Moravans ký potok nejsou vedeny, podle výše uvedené vyhlášky, jako
významné vodní toky.
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacház í chráněná oblast přirozené akumulace
vod (CHOPAV). Nejblíže je jihovýchodním s měr em situovaná CHOPAV Kvartér řeky Moravy,
vyhlášené nař ízením v lády ČR č. 85/1981 Sb. V pos uzovaném území se rovněž nenacház í žádné
ochranné pás mo vodního zdr oje ve s mys lu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějš ích
předpisů.
C.II.2.2. Záplavová území
Tato kapitola je vypracována na základě poznatků studie "Konc epce protipovodňové ochrany
železničního uzlu Brno" vyprac ované ATELIEREM FONTES, s.r.o. v lednu 2005.
Tato koncepce by la zpracována primárně pro rozhodování o protipovodňové ochraně území
dotčeného stavbami dopravními i stavbami městské infrastruktury - vše v rámc i řešení Ž UB.
Z hydrotechnic kého hlediska to znamená řeš ení řeky Svratky přibližně v rozsahu mezi mosty
Heršpic ká (silniční) a „ Př erovka“ (železniční) a př ilehlého úseku Ponáv ky (resp. Mlýnského nebo též
Svitavs kého náhonu). Př itom je nutné přiznat nejistoty ohledně přesného rozsahu řešení plynouc í
z možného vlivu vzdutí pov odňových průtoků z níže položených úseků Svratky a zcela
nedostatečných podkladů k Ponávce.
Na následujíc ím obrázku je znázorněno stávajíc í záplavové území (rozliv Q100) - modrá plocha a
obvod oblasti Z měny územního plánu města Brna vyplývajíc í z přestavby Ž UB - červený obrys
(převzato z "Koncepce protipovodňové ochrany železničního uz lu Brno" vyprac ované A TELIEREM
FONTES).
Obr: Záplavové území (rozliv Q100)

(Obr. je přev zat z "Koncepce protipov odňov é ochrany železničního uzl u Brno" vy pracov ané ATELIERE M FONTES).
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Zájmové úz emí oblasti Ž UB zasahuje do těchto katastrálních území:
Brno - Město, Štýřice, Staré Brno, Trnitá, Komárov, Hor ní Heršpice, Dolní Heršpice, Př ízřenice,
Černovic e a Židenice, př ičemž r ozlivy povodňových průtoků zasahují jen některá z nich. Vodní toky
protékajíc í územím oblasti Ž UB jsou: Svratka, Sv itava a Ponávka.
Pr otipovodňov á oc hrana je v současné době omezena na tok Svratky s nezbytný m z ahrnutím
souvisejíc ího prostor u. Zájmové území řešené z měnou územního plánu Ž UB je dotčeno i záplavový m
územím Sv itavy, Leskavy a Mor avanského potoka, tyto oblasti však nespadají do klíč ového
zájmového území a protipov odňová opatření v nich nebudou v této fázi řešena.
Řešené úz emí je vymezeno drážním tělesem „ Přer ovky“, pokračuje severním s měrem až po most na
ulic i Heršpic ká. Jedná se o úsek toku Svratky v délce 2,46 km. Zájmové území spadá do k.ú. Štýřice,
Staré Brno, Trnitá, Komár ov a Horní Heršpice. Prioritou je zejména ochrana levého bř ehu v horní
části tohoto ús eku, tzn. pr ostoru budouc ího nového osobního nádraž í. V př ípadě zástavby podle
návrhu z měny územního plánu Ž UB bude v řešeném území docházet k výrazný m z měnám ve využití
ploch. V okolí nového os obního nádr aží v nikne nová urbánní struktura a z měny oproti stávajíc ímu
stavu se projev í jak v plošném využití, tak ve z měně výšek objektů a terénu vyvolaných zejména
dopravním řeš ením.
Svratka
Koryto Svratky v zájmovém úseku je v současné době značně zahloubené a biologické, rekreační a
dalš í funkce toku jsou omezeny. Podstatnou funkc í toku je funkc e recipientu převádějíc ího ř íční
průtoky přes město. V současné době platný územní plán (1994) i Z měna ÚPMB vyplývajíc í
z přestavby Ž UB poskytují dostateč ný prostor pro realizac i opatření, která navrátí toku jeho ostatní
základní funkce v řešeném pr ostoru. V souladu s územním plánem je třeba vytvořit podmínky pro
realizaci opatř ení vedouc ích k obnově ekosystému vodního toku a údolní nivy spolu s pos ílením
protipovodňové ochrany a zvýšením urbanistické a r ekreační hodnoty řeky.
Staničení ús eku Svratky (Kš írova - Heršpická) dle vodohospodářs ké mapy je km 44,29 - km 45,77.
Koryto je upraveno do tvar u lichoběžníka s relativně str mý mi s klony svahů, v úseku mez i mostem
Uhelná a Heršpická je provedeno opevnění břehů kamennou dlažbou/zdí. Dno koryta je zahloubeno
cca 4,2 - 5,8 m pod úroveň okolního terénu. V neopev něných úsec ích jsou na bř ez ích porosty
vzrostlých dřevin, jejichž hodnota i stav jsou různorodé. V součas né době tato zeleň nezastupitelně
přispívá k př írodnímu charakteru poř íční zóny.
Na levém břehu v celé délce úseku vede v těsné blíz kosti břehov é hr any zpevněná komunikace
(cyklostez ka), za ní jsou oplocení průmyslových areálů a v horní části úseku pak trať želez niční
vlečky BVV. V úseku mezi př ítokem Podáv ky (staničení km 44,485) a Kš írovou je nábřež í - ulice
Jenew einova s řadovou z ástavbou.
Po pravém břehu řeky nevede spojitá komunikace, dopravně obslužné jsou jednotlivé úseky.
Zpevněné komunikace zajišťují př ístup k ž elez niční poliklinice a do ulice Vodařs ká. Na pravobřežních
pozemc ích jsou výhledov é stavební plochy (u Hornbachu), stavba nedokončené železniční polikliniky,
zahrádkářské kolonie, průmys lové a sportovní areály (squash Vodařská).
Významný m prvkem v souč asnosti ovlivňujíc ím území jsou m osty přes řeku Svratku. Ve směru pr oti
proudu řeky to jsou:
most ČD Násepní, přerovs ká tr ať
most Kš írova - silniční, po rekonstrukci
mosty ČD Komár ov - dva mosty, vzájemně osově vzdálené 60 m
most ČD Uhelná - „ Kamenný most“, památkov ě chráněný
most Heršpic ká - silniční
Některé mosty budou zrušeny či nahrazeny, v současnosti však mají díky nedostatečnému profilu
významný vliv na úz emí z hlediska odtokových poměrů. V četných př ípadech zasahují do úrovně
hladiny stoletého průtoku či do výškov é rezervy nad touto hladinou. Při rekonstrukc ích mostů a
návrzích nových přemostění bude nutno dodržet minimální rez ervu 50 c m nad úroveň hladiny při
průchodu stoleté povodňové vlny (dle nor my ČSN 73 6201 - Pr ojektování mostních objektů).
HMÚ Brno udáv á v roce 1998-2000 následujíc í hodnoty N-letých průtoků (Studie PPO města Brna,
Povodí Moravy, s.p., 2002:
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Tab: Svratka pod přehradou (m .s )
1

N-leté průtoky
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3 -1
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440
Q (m .s )
Hy drologické údaje o průtocích v e Sv ratce jsou uv edené v několika materiálech a ne zcela se shodují (na př.we bov é
stránky ČHMÚ)

Tab: Historický přehled povodní (maximální průtoky jsou měřeny ve Svratce na Poříčí)
Rok

1920

1926

1930

1937

1938

1941

1946

1962

1981

1985

1997

Qma x

345

206,5

210

190

347

294

261

184

142,5

120

111

Pr o názornost uvádíme i grafické vyjádření.
Obr: Graf historických povodní Svitavy a Svratky

(Graf je přev zat z "Koncepce protipov odňov é ochrany železničního uzl u Brno" vy pracov ané ATELIERE M FONTES).

Následně uvádíme parametry Brněns ké přehrady, jak jsou uvedeny na w ebových stránkách Povodí
Moravy, s.p.
Tab: Brněnská přehrada - parametry
290

m .s

3

-1

Q10 0 na odtoku

280

3

m .s

-1

Q35 5d na přítoku

1,16

m .s

3

-1

3

Q10 0 na přítoku

Dlouhodobý průměrný roční průtok

8,263

m .s

-1

Minimální odtok

1,37

m .s

3

-1

3

Objem stálého nadržení

7 600 000

m.

Celkový objem

21 000 000

m.

Objem pov odňov é vlny Q100

153 000 000

m.

Neškodný odtok

360

m .s

3
3
3

-1

Z uvedených hodnot Q100 vyplývá, že hodnota průtoku Q100 je udávána 280 m3 .s -1 (pod přehradou) až
281 m3.s -1 ( Poř íč í). Z uvedených objemových parametrů Brněnské př ehrady vyplývá, ž e objem stoleté
povodňové vlny je v íce než 7x větš í, než celkový objem nádrže a 11,4x větš í než prostor využitelný
k transformaci (po předvypuštění nádrže!). Z toho je zřejmé, že př edstava o zachycení povodňové
vlny Brněns kou přehr adou je nereálná.
Za pos ledních 100 let byl Q100 překročen 3x. Br něns ká přehrada byla uvedena do provozu v roce
1940 a v následujíc ím roce (1941) byl průtok Q100 př ekr očen a v r oce 1946 se mu max imální průtok
téměř vyrovnal.
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Tab: Povodňový hlásný profil Brno - Poříčí
Stupeň povodňové aktivity
(SP A)
I.

Stav hladiny na vodočtu
(cm)
100

Odvozený průtok
3 -1
(m .s )
26

II.

160

64

III.

260

140

(Vodohosp odářský dispečink Pov odí Moravy, s.p., aktualizace 2004)

Ponávka
Říč ka Ponáv ka ovlivňuje s ituaci v zájmovém území svý m dolním ús ekem - ústím Svitavského náhonu
(staničení km 0,00 - cca km 1,20). Koryto je sevřené, zahloubené, úpravy mají technický c harakter.
Kvalita vody je v elmi nízká. Bezpr ostřední okolí toku je natolik intenzivně zastavěné - ve větš ině délky
úseku až po břehovou hranu, že jsou znemož něna pr otipovodňová opatření, kter á by byla
realizovatelná bez nároků na okolní ploc hy. Hydrologické poměry jsou v elmi radikálně z měněny
zásahy do povodí (převod podstatné č ásti průtoků tunelem do Svitavy).
Odtokové poměry a přerozdělování vody v povodí Podávky jsou velmi s ložité. V povodí existuje
několik retenčních nádrž í (Lachema, Z amilovaný hájek, Červený Mlý n, Antoníček), které odtok
dešťových vod transformují a několik rybníků ( k.ú. Mokr á Hora, Jehnice). Od r. 1993 jsou běžné
průtoky Ponáv ky na rozdělovac ím objektu v Králově Poli svedeny do štoly „ C“ s měrem do Svitavy
v Cacovickém náhoně ( Husov ice). Za povodní část vod protéká zatrubněním pod centrem města
(kanalizační stoka C) k odlehčov ací komoř e Vlhká. Svitavský náhon přivádí vodu ze Svitavy
(Zábrdovice - odběr na jezu Radlas pro Plynár nu a Teplárnu dle manipulačního řádu) spolu s vodami
ze zatrubnění původním korytem Ponávky ( k.ú. Tr nitá, Komárov) do Svratky.
Do Ponávky i Svitavského náhonu přitékají dešťové vody ř adou odlehčovac ích kanalizačních výústí a
proto je průtok Svitavs ký m náhonem v př ípadě intenz ivních srážek jistě nezanedbatelný. Neexistují
však žádné údaje, které by stanovovaly povodňov é průtoky v dolní části Svitavského náhonu, ani
měření, která by umož nila posoudit četnost výskytu určitých hodnot průtoků. Mimořádné průtoky
Ponávkou (v dolní části Sv itavského náhonu) jsou nic méně odhadovány na 10 - 20 m3.s -1. Přes nějš í
údaje by měl poskytnout plánovaný Generel odvodnění města Brna.
Povodí Svratky a Podáv ky mají roz dílné charakteristiky a souběh stoletých vod na obou toc ích je
málo pravděpodobný, zejména vlivem jejich rozdílné velikosti. Mimoř ádné průtoky na Ponávce a
Svitavs kém náhonu jsou zapř íčiněny př ív alový mi srážkami na ploše města Brna.
Rozsah záplavového územ í a jeho aktivních zón
Legislativa
Základní pojmy i prav idla stanov uje zákon 254/2001 Sb., o v odách:
§ 66 - Záplav ov á území
(1) Záplav ov á území jsou administrativ ně určená území, která mohou být při výskytu přirozené pov odně zaplav ena
v odou.
(2) V zastav ěných územích obcí a v územích určených k zástav bě podle územních plánů vy mezí v odopráv ní úřad na
náv rh správ ce toku aktiv ní zónu záp lav ov ého území podle nebe zpečnosti pov odňov ých průtoků.
§ 67 - Omezení v záplav ov ých územích
(1) V aktiv ní zóně záplav ov ého území se nesmí umísťov at, pov olov at ani prov ádět stav by s výjimkou v odních děl, jimiž
se uprav uje v odní tok, přev ádějí pov odňov é průtoky, prov ádějí opatření na ochranu před pov odněmi nebo která jinak
souv isejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokov é poměry , stav eb pro jímání v od, odv ádění odpadních v od a
odv ádění srážkov ých v od a dále nezby tných stav eb doprav ní a technické inf rastruktury.
(2)…
(3) Mimo aktiv ní zónu v záplav ov ém území může v odopráv ní úřad stanov it omezující podmínky. Takto postupuje i
v případě, není-li aktiv ní zóna stanov ena.
§ 68 - Území určená k rozliv ům pov odní
(1) Pro účely zmírnění účinků pov odní může v odopráv ní úřad jako prev entiv ní opatření v záplav ov ém území na podkladě
plánu oblasti pov odí místo jiných opatření na ochranu před pov odněmi rozh odnutím vymezit území určená k rozliv ům
pov odní.
(2) V ro zhod nutí o stanov ení území určených k rozliv ům pov odní omezí v odopráv ní úřad po pr ojedná ní s dotčenými
úřady státní správy práv o užív ání pozemků a stav eb na tomto území.
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(3) Za omezení užív ání pozemků a stav eb náleží jejich v lastníkům náhrada. V případě potřeby může v odopráv ní úřad
podat v e v eřejném zájmu náv rh na vyv lastnění dotčených pozemků a stav eb, případně mů že pod at stav ebnímu úřadu
náv rh na vy hlášení stav ební uzáv ěry .
Způsob a ro zsah zpr acov ání náv rhu a stanov ov ání záplav ových území stanoví Ministerstv o živ otního prostředí
vy hláškou 236/2002. Zde jsou v § 2 uv edeny základní pojmy:
(e) Aktiv ní zóna záplav ov ého území - území v zastav ěných územích obcí a v územích určených k zástav bě podle
územních plánů, je ž při p ov odni odv ádí rozhodující část celkov ého průtoku, a tak bezprostředně o hro žuje živ ot, zdraví a
majetek lidí.
Obr: Zákres vyhlášeného záplavového území nad ortofotomapou

(Přev zato z "Koncepce protipov odňov é ochrany železničního uzl u Brno", A TELIER FONTES, Brno).
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Záplavové území v zájmové oblasti (přilehlý úsek Svratky, Svitavy a oblast jejich soutoku) stanovil
Krajs ký úřad JmK, OŽ P, dne 16.1.2004 pod č.j. JMK 30644/2003 OŽ PZ- Hm. Tímto rozhodnutím byla
též částečně nahrazena některá předcházejíc í roz hodnutí o záplavových územích Svratky a Svitavy.
Záplavové území Svratky nad mostem Heršpická zůstalo v platnosti podle dř ívějš ího stanovení MMB,
OVLHZ č.j. VLHZ- 6450/00- Háj ze dne 15.2.2001.
Př i stanov ování rozsahu záplavového území nebyl uvážen př ítok Ponávkou (Svitavský m náhonem),
tzn., že vybřežení Ponávky je způsobeno pouz e zpětný m vzdutím v od Svratky.
Aktivní zóna záplavového území byla správcem toku ( Povodí Mor avy, s.p.) dle jeho metodiky
navržena (2002), není však stanovena vodopr ávním úř adem ( není „vyhlášena“), čímž není naplněn §
66, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Dle zpracovaných průzkumů a rozborů nového územního plánu města Brna je nerespektování
záplavových území a jejich aktivních zón jeden z hlavníc h problémů města Brna, zejména v jeho jižní
části.
Koncepce pr otipovodňové ochrany vyhodnocovala čtyři var ianty:
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 -

"Komplexní"
"Levobřežní provizor ium"
"Nulová"
"Hrázová"

Z nichž doporučuje variantu Komplexní.
V rámci staveb železničního uzlu Brno bude realizována varianta "Levobřežní pr ovizorium", která
přebírá z varianty "Komplexní" opatření situov aná na levém břehu Svratky a na Ponávce jako
ochranu území př ímo dotčeného r ealizac í Ž UB. Souběžně s tímto "Levobřež ním provizor iem" budou
budov ány stavby komunikač ní v rámci městs ké infrastruktury nad stávajíc í hladinou Q1 00 tedy
vyvýšeně nad stávajíc í ter én až o 2 m, č ímž budou do jisté míry chráněny i v případě nedokonalé
funkčnosti levobřežního provizor ia.
Tato z hlediska ochrany širšího území (i z hledis ka z měny ÚPmB) neúplná v arianta je jednodušší
z hledis ka realizovatelnosti, nese ale několik negativních znaků, které se mohou projevovat:
-

vyloučené inundace na levém břehu Svratky nejsou nahrazeny žádný m odpov ídajíc ím pr ostorem
a zhorš í tedy situaci na pravém břehu a na toku níže,
nejsou dořešeny požadav ky na regener aci př írodního prostředí (biokor idor na pravém břehu
Svratky, městs ká zeleň)
existuje reálná hrozba dlouhodobého nežádouc ího provizor ia s nebezpeč ím postupného plíž ivého
zastavování pobřežního pásu určeného k v odohospodářský m a ekologic ký m účelům jiný mi
stavbami,

C.II.2.3 Podzemní voda
V zájmov ém území se nacház í dva základní hydrogeologické rajóny, které jsou spjaty s kv artérními
fluviálními písč itý mi štěr ky řek Sv itavy a Svratky a s neogenními spodnobádenský mi klastiky.
Oběh a akumulace podzemní vody je vázána předevš ím na kv artérní fluv iální uloženiny řeky Svitavy
a Svratky (fluviální písčité štěr ky, povodňové hlíny). Hladina podzemní vody, vázána na údolní nivu,
se nacház í převážně v hloubkách 3 až 4 m pod terénem. Nejsvrchnějš í vrstva je tvoř ena
antropogenními naváž kami. Předpokládá se výskyt nespojitého zvodnění také v těchto vrstvách, a to
zvláště v zasypaných korytech dř íve meandrujíc ích řek a starých náhonů. Mocnost navážek je
odhadována řádov ě v jednotkách metr ů. Hladina podzemní vody se pohybuje v různých výškových
úrovních. Dále od vodních toků jsou kvartérní vody vázané na terasové stupně - modřic kou a
tuřans kou teras u, kter é jsou překryty komplex em s praš í a vytvářejí s údolní nivou jeden
hydrogeologický celek. Spraše a sprašové hlíny jsou pr o akumulaci podzemní vody méně vhodné až
nevhodné, zvodnění se vyskytuje pouze při bázi písčitých štěr ků (v hloubce od 6 do 13 m pod
terénem).
V neogenním souvrství se vyskytuje zvodnění vázané na bazální bádenská klastika. Tato zvodeň je
od kv artérních vod oddělena různě moc nou vrstvou neogenních spodnobádens kých jílů, které plní
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funkci izolátoru (nepropustně je oddělují. Tyto jíly jsou lokálně v livem denudačníc h a tektonic kých
procesů redukovány nebo zcela chy bí (okolí přer ovské tratě). Vlivem napjatosti terciérní zvodně zde
pronikají neogenní vody do údolní nivy řeky Svitavy, kde docház í k mís ení terciér ních a kv artérních
vod. Vzniká zde rozsáhlá elevace hladiny podzemní vody s hloubkou pouze 2,5 m pod terénem (p.t.).
Tato zvodeň, z astižená v okolí zájmového území několika hluboký mi vrty, tvoř í významné zásoby
kvalitní vody, ale není v současné době téměř využívána.
Kvalita podzemní vody je dis kutována v kapitole C.II.4. Horninové prostředí a př írodní zdroje.

C.II.3. Půda
Vzhledem k tomu, že předmětem záboru v území záměru přestavby Ž UB mají být pozemky Z PF,
které jsou umístěny v antropogenně ovlivněném a povrchově nesourodém území v intrav ilánu města
Brna, byl pro pos ouzení vlivu stavby na půdy zpracov án „ Pedologický průzkum a posouzení moc nosti
skrývky humusového horizontu a níže ulož ených zúrodnění schopných zemin“ ( Ecological Consulting,
spol. s r. o., 2004). Tento by l byl použ it jako vstupní podklad. Cílem by lo vyhodnotit kvalitu půd
v zájmov ém území z hlediska možností jejich následného využití např. pro vegetační úpr avy. Výstupy
tohoto průzkumu (viz. výše) spolu s výpisy z Katastru nemov itostí by ly využity k identifikaci
bonitované půdně ekologické jednotky ( BPEJ) zeměděls kých půd na území záměru.
Půdy, vyskytujíc í se v dotčeném území, by ly zařazeny do jednotlivých tř íd ochr any dle metodického
poky nu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j.
OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zeměděls kého půdního fondu. I. a II. tř ída ochrany půd byla
přenesena na podklad katastrální mapy v měř ítku 1: 10 000 a vyobrazena v mapové př íloze č. 6.
Složení kódu BPEJ je zřejmé z nás ledujíc ího př íkladu:
3.07.10

3 ... klimatický region
07 ... hlavní půdní jednotka
1 ... s klonitost a expozice
0 ... hloubka a s keletov itost

V následujíc ím textu je proveden přehled BPEJ z astoupených v dotčeném území s charakteristikou
hlavníc h půdníc h jednotek a jejich zařazení do př ís lušné tř ídy ochrany:
-

-

-

-

-

-

-

BPEJ 20100 - Černoz emě modální, čer nozemě karbonátové, na spraš ích nebo karpats kém flyši,
půdy středně těž ké, bez s keletu, velmi hluboké, převážně s př íznivý m vodním režimem - I. tř ída
ochrany zeměděls ké půdy
BPEJ 25600 - Fluvizemě modální eubaz ické až mez obaz ické, fluvizemě kambic ké, koluv izemě
modální na nivníc h uloženinách, často s podlož ím teras, středně těžké lehč í až středně těžké,
zpravidla bez skeletu, v láhově př íznivé - I. tř ída oc hrany zeměděls ké půdy
BPEJ 25700 - Fluv izemě pelic ké a kambic ké eubazické až mezobazické na těž kých nivníc h
uloženinách, až velmi těž ké, bez s keletu, př íznivé vlhkostní poměry až přev lhčení - II. tř ída
ochrany zeměděls ké půdy
BPEJ 25800 - Fluv izemě glejové na nivních uloženinách, popř ípadě s podlož ím teras, stř edně
těžké nebo středně těžké lehč í, pouze s labě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhov é poměry
po odvodnění př íznivé - II. tř ída ochrany zemědělské půdy
BPEJ 20710 - Smonice modální a s monic e modální kar bonátové, černozemě pelické a
černozemě černické pelické, vždy na velmi těžkých substrátech, c eloprofilově velmi těžké,
bezskeletovité, často povrchově per iodicky převlhč ované - III. tř ída ochrany zemědělské půdy
BPEJ 20810 - Černozemě modální a černozemě pelic ké, hnědoz emě, luvizemě, popř ípadě i
kambizemě luvické, s myté, kde docház í ke kultivac i přec hodného horizontu nebo substrátu na
ploše větš í než 50 %, na spraš ích, sprašových a svahových hlínách, středně těž ké i těžš í,
převážně bez skeletu a ve vyšší s klonitosti- II. tř ída ochrany zemědělské půdy
BPEJ 21010 - Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraš ích, středně těž ké s mírně
těžší spodinou, bez skeletu, s př íznivý mi vláhový mi poměry až sušší - II. tř ída oc hrany
zeměděls ké půdy
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Tab.: Pravděpodobné rozložení BPEJ v území výstavby v členění podle k.ú.

Katastrální území

Přízřenice
Horní Heršpice
Dolní Heršpice

Štýřice

Trnitá

Černov ice

Židenice

Třída
ochrany

BPEJ

Výměra
2
ZPF (m )

I.

20100

186 465

II.

20810

1 270

I.

20100

II.

25800

II.

20810

Kultura

Stavba

orná půda

Zejména areál udr žov acích jednotek ČD SDC,
drážní stav by

41 986

orná půda,
zahra dy

Odstav né nádraží

10 020

orná půda,
zahra dy

Odstav né nádraží,

orná půda,
zahra dy

Zejména drážní stav by, Oprav árenské centrum
ČSAD

orná půda,
zahra dy

Městská inf rastruktura, drážní stav by
(odstav né nádraží

zahra dy

Drážní stav by (tratě)

zahra dy

Drážní stav by (tratě)

I.

20100

28 245

II.

25700

31 911

I.

25600

46 372

I.

25600

49 042

II.

25700

14 402

II.

21010

1 942

III.

20710

5 960

V dotčeném území se vyskytují tyto tř ídy oc hrany zeměděls ké půdy podle př ílohy MP MŽ P:
1. Do I. tř ídy ochrany js ou zařazeny bonitně nejc ennějš í zeměděls ké půdy v jednotlivých
klimatic kých regionech, převáž ně v ploc hách rov inných nebo jen mír ně s klonitých, kter é je možné
odejmout ze Z PF pouz e výjimečně, a to př evážně na záměry souv isejíc í s obnovou ekologické
stability krajiny, př ípadně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. tř ídy ochrany jsou zařazeny zeměděls ké půdy, které mají v rámc i jednotlivých klimatic kých
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k oc hraně Z PF jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také podmíněně
zastavitelné.
3. Do III. tř ídy ochrany jsou sloučeny zeměděls ké půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměr nou produkční schopností a střední oc hranou, které je možno v územním plánování využít
pro eventuální výstavbu.
Z uvedené tabulky je patrné, ž e cca 85 % zemědělských půd nac házejíc ích se na zájmov ém území
patř í do I.tř ídy ochrany. Převážná větš ina těchto půd (cca 60 %) se nachází v k. ú. Př ízřenice a Horní
Heršpice. Přibližně 13 % zeměděls kých půd patř í do II. tř ídy ochrany a zbylá 2 % zeměděls kých půd
má III. stupeň ochrany. V grafické př íloze č. 6. je podrobně znázorněno dotčené území s rozdělením
na I. a II. tř ídu oc hrany půd. Celkově na území záměru převládají antropogenní půdy, uměle
vytvořené půdy v okolí železničních tr atí a komunikac í, nevyužité plochy, průmyslové areály. Ze
zeměděls ky využitelných půd js ou v území záměru nejv íce zastoupeny černozemě a fluvizemě. Na
ploš inách určených k výstavbě jsou přev ážně půdy molic ké - černozemě (zahrady, orná půda) a
v blízkosti v odníc h toků, převažují vodou ovlivněné nivní půdy - fluvizemě.
Tab.: Zastoupení půd na území výstavby ŽUB dle míry antropogenního vlivu
An trozem (antropogenní
půda - výrazně ovlivněná
lidskou činností)
Zastoupení

55 %

Kultizem
(Vhodná k zemědělství obdělávatelná)
42 %

Přirozené zvrstvení
půd (neovlivněné
lidskou činností)
3%

C.II.3.1. Popis půdních typů
Historic ky větš inu území Brněnské aglomer ace i podstatnou část zájmového úz emí pokrývaly půdy,
které se vytvoř ily na třetihorníc h a př edevš ím čtvrtohorních s edimentech s větš inou plochý m nebo jen
mírně zvlněný m reliéfem terénu. Geologic ký m substrátem půd této oblasti jsou různě mocné
pleistocénní sedimenty spraš í. Př evažujíc ími půdami oblasti byly černoz emě a v nivách větš ích
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vodních toků fluv izemě (nivní půdy). Černozemě s e zde vyskytovaly v subtypech modální, luvická a
černická. Všechny subtypy černoz emí jsou vysoce kvalitní zeměděls ky chráněné půdy viz mapová
příloha 8.
Př evažujíc ími primár ními půdami v dotčeném území byly černozemě a fluvizemně, které
v současnosti ostrůvkovitě vyskytují v území nebo fyzicky tvoř í s měs vrstev antr opogenních půd.
Antrozemě jsou v současnosti nejvíc e zastoupené v úz emí z áměr u Ž UB.
V dotčeném území jsou zastoupeny tyto půdní typy:
Antropogenní půdy - Antrozem ( An)
Jedná se o uměle vytvořené půdy navrstvením substrátu i povrchového horizontu v celém svém
profilu výrazně ov livněné č inností člověka. Hodnoty fyzikálníc h, chemic kých i biologických parametrů
mají velmi široký rozsah podle použitého materiálu. V subtypu "typic ká" umožňuje antrozem růst
rostlin na půdách s inicálním stadiem vývoje na navršených substrátech. U for my deponiové je
povrchový hor izont tvořen navážkou organominerálního materiálu tak, aby byly vytvořeny podmínky
pro růst rostlin.
Půdy které budou př edmětem záboru tvoř í př evážně s měs vrstev antropogenních půd a jsou
hodnoceny dle morfogenetic kého klas ifikačního systému půd jako antr opogenní for my primárních
půdníc h ty pů s růz nou intenzitou antropic kých zásahů - půdy ov livněné, př eměněné a umělé. Půda je
tvořena antropic ký m umělý m A - horiz ontem na původním nebo uměle vytvořeném podlož í.
Kultizem - KT
Půdy u nichž je A horizont celý antr opic ky přetvořený (A kp hor izont) nebo je A horizont př etvořen
minimálně do hloubky 60 c m (za půdotvor ný substrát se potom pov ažuje původní př irozená půdní
jednotka. Nedocház í k př etvoření původního půdotvorného substrátu. Kultizem ty pic ká vzniká
úmyslný m melioračním přetvořením solu (kultivac í, rigolováním, ter asováním) za účelem zlepšení
půdníc h vlastností nebo ales poň z a účelem jejich udržení.
Fluvizem (FL) ( nivní půda)
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu vznikaly na plochách pravidelně
podléhajíc ích záplavám. Proto je jejich výskyt omezen na bezprostřední blízkost vodníc h toků.
Vznikají ještě v dnešní době - takov éto půdy ještě neukonč ily svůj vývoj. Některé fluv izemě mohou být
zaplavov ány nepravidelně, jednou za několik let nebo nejsou zaplavovány vůbec. Na takovýchto
lokalitách postupně docház í k přechodu k jiný m půdním typům nebo subtypům, často je možno zde
nalézt např. fluvizem kambickou.
Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemis mus, ale také mechanic ké s ložení a
fyzikální v lastnosti. Vyznačují se neostře diferencovaný m půdním profilem, pokud do něj nezasahuje
glejový pr oces. Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění tak charakter
půdníc h vlastností i jejich úrodnost. Půdní profily nivníc h půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je
středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle substrátu) a většinou porušené dr obtovité
struktury.
Černozem (CE)
Černozemě se vytvořily v nejteplejš ích a nejsušš ích částech našeho území, v rovinném a mírně
zvlněném terénu v nadmořských výškách př ibližně do 320 m. Půdotvor ný m substrátem jsou ve
většině př ípadů spraše, v menš í míře slinité sedimenty nebo písčité sedimenty. Geneze černozemí je
dána specific kou humifikac í velmi kvalitní výchoz í organické hmoty (stepní společenstvo), která je
charakteristická akumulac í humínových sloučenin vázaných na bazic ké dv ojmocné kationty ( Ca, Mg).
Jsou to půdy hluboké až velmi hluboké se středně hlubokou až hlubokou ornic í tmavě hnědé až černé
barvy s př íznivou drobtovitou str ukturou. Textura je u čer nozemě ty pic ké hlinitá, u jiných subtypů
může být těžš í (černoz em pelic ká) nebo lehč í, až písčitá (černozem ar enic ká).
Tmavý humusový hor izont A mč zasahuje do hloubky až 70 c m, někdy i v íce, dále je méně mocný
přechodový hor izont A C a pod ním je plavě zbarvený půdotvorný substrát, obvykle spraš s četný mi
pseudomyceliemi a výkvěty uhlič itanu vápenatého.
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Černozemě jsou agronomicky velmi př íznivé půdy. Obsah humusu kolísá od 2 do 3% s velmi
příznivou kvalitou (převaha vázaných huminosložek nad volný mi huminos ložkami, volné fulvokyseliny
téměř c hybí). Fyzikální v lastnosti jsou př íznivé, pouze v suchých letech mohou trpět nedostatkem
vláhy. Mají dostatek ž ivin a jsou dobře biologicky oživené.
Smonice (SA)
Půdy s molický m s monicový m Ams-horizontem, na textur ně těž kých substrátech (> 30% částic
>0,001mm v hloubce min. 60c m od povrchu), bez dalš ích diagnostických horizontů. Jedná se o
nejtěžší půdy. Jíly, jež jsou obsaženy > 50% mají polyedr icko-priz matickou strukturou a jsou sorpčně
nasycené. Při stř ídání př evlhčení a prosychání půdy docház í k jejímu bobtnání a s mršťování. Do trhlin
za sucha pr opadává humózní materiál, za vlhka se s půdou mís í a vznikají tak hluboké černé
humózní horiz onty. Rozš ířeny jsou jen v nejsušš ích rov inatých oblastech. Z jílových minerálů
převažuje montmor illonit.
Hnědozem (HN)
Půdy s luv ický m Bt-hor izontem, pod melanický m A m- horiz ontem. Bez eluviálního E- hor izontu (pohyb
částic koloidního jílu je jen mírný). Půdotvor ný m substrátem je větš inou spraš a sprašová hlína, někdy
jemné váté písky, př íp. polygenetické svahoviny. Hnědozemě vznikly pravděpodobně degradac í
černozemí. Při postupném zvlhčení a ochlazení klimatu byly původní lesostepi vystřídány lesem.
Původní vegetac i tvořily doubravy a habrové doubravy. Půdy jsou hluboké, s malý m množstv ím
skeletu. Jsou živinami dobře zásobené, ale poněkud vysychavé (zásoba vody je však vyšší než u
černozemí). Reakce půdy je mírně kyselá až neutrální. Hodnota nasycenosti sorpčního komplexu >
60-70% . Spodní části profilu bývají vápnité, s alkalickou reakc í. Významný typ níž in a plošin, zhr uba
do nadmořské výšky 400 m.
Kambizem - (KM)
Jsou nejrozš ířenějš ím půdním typem v ČR. Typický je proces hnědnutí - zvětrávání a metamorfóza
půdního materiálu in situ. Docház í k uvolňování železa z primárníc h minerálů a k tvorbě sekundárních
jílových minerálů, avšak bez jejich trans lokace. Tak s e vytváří pro kambizemě ty pic ký horizont Bv.
Intenz ita zvětráv ání závis í na mineralogickém složení substrátu a hydroter mických podmínkách
půdního pr ostředí. Při proces u hnědnutí se uvolňují dvojmocné kationty a jsou vyluhov ány do nižších
vrstev.
Kvalita půd a základní fyzikální, chemické a biologické vlastnosti jsou velmi rozdílné, v závis losti na
substrátu. Kambizemě mají nejv íce subtypů, často charakter izujíc ích přechodové for my k dalš ím
půdním typům. Nejčastěji se vyskytují v subtypu ty pic ká, dystrická a pseudoglejová.
C.II.3.2. Skrývky ornice
Návrh mocnosti skrývky ornice byl stanov en na základě podrobného pedologic kého pr ůzkumu
(Ec ological Consulting, spol. s r.o., 2004). Průz kum byl proveden na poz emc ích s předpokládaný m
ovlivněním půdního fondu při plánované stavbě nového železnič ního uzlu Brno. Účelem pr ůzkumu
bylo zhodnocení a klasifikace půdníc h podmínek na vy mezených plochác h a na pozemc ích
s příznivý mi vlastnostmi půd též humusového a popř. i níže uloženého zúrodnění schopného
horizontu. Rozsah skrývek je doporučen převážně od 20 c m v severní části území, přes cca 30 cm u
zahrad v e střední č ásti, až po zemědělské plochy na jihu, kde se s krývka pohybuje mezi 30 až 80 c m
podle mocnosti ornice a zúrodnitelného podorničního hor izontu. V mapové př íloze č. 6. je podrobně
vyobrazena mocnost s krývky pr o jednotlivá území. Př i provádění stavby mohou být jednotlivé s krývky
ještě upřesněny podle konkr étní situace v dané lokalitě.
Z hledis ka problematiky mocnosti s krývky ornice byly na základě pedologického průz kumu navrženy
3 kategorie ploch:
-

A. Převážně zastavěné plochy nebo plochy pokryté přetvořený m nebo nav ezený m mater iálem
nemajíc ím vlastnosti půdy

-

B. Umělé nebo antropicky nar ušené půdy s podmínečně využitelný m povrchový m (humusový m)
horizontem

-

C. Půdy s př irozený m humusový m hor izontem a zeměděls ké půdy s horizontem or nice.
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Tab.: Kategorie svrchního půdního horizontu na území přestavby ŽUB

Zastoupení

Kategorie A
71 %

Kategorie B
10 %

Kategorie C
19 %

Kategorie ploch A
Do této kategorie ploch s padá z hledis ka pedologického hodnocení většina zájmového území. Jsou
sem zařazeny zastavěné ploc hy a plochy se zásadně př etvořený m půdním pokryvem růz ný mi
stavebními a zemními pracemi a naváž kami ciz orodého materiálu. Char akter těchto ploch je velmi
různorodý.
Plochy skupiny A jsou dominantní v severní části zájmového území - od Ž idenic kého nádraž í, kolem
tratí, až po Trnitou. Celkově pokrývají cca 60 % rozlohy celého zájmového území. Z hlediska
charakteristiky s krývkového materiálu jsou plochy této kategor ie pokryty půdami, které neposkytují
hodnotný materiál pro s krývku humusového nebo níž e uloženého horizontu, proto se na těchto
plochách skrývka nenavrhuje.
Kategorie ploch B
Jedná se o plochy, kde je možno identifikovat pův odní půdní pokryv, ale s růz ný m stupněm nar ušení.
Často jsou to kultiz emě, tedy půdy s uměle vytvořený m humusový m hor izontem, s větš í nebo menš í
příměs í cizor odého mater iálu. V zájmovém území jsou to ploc hy některých zahrádek nebo plochy,
kde stupeň narušení ještě nezpůsobil plné znehodnocení půdního pokryvu. Mohou to být i plochy
náležejíc í k pozemkům kolem železnic, s výjimkou železničních náspů. Jsou lokalizovány po celé
ploše zájmového úz emí, avšak v menš ím rozsahu - z celkové r ozlohy zaujímají cca 10-15% ploc hy.
Humusový horizont u půd této kategor ie vykazuje vždy určité známky narušení. Mater iál je s měs í
humusového horizontu větš inou černozemních nebo fluvizemníc h půd s různý mi naváž kami.
Př evažuje textur a hlinitá až písčitohlinitá, zásoba humusu je střední, ploch zahr ádek často i dobrá.
Někdy se vyskytuje př íměs skeletu antropogenního původu, u fluv izemí i přirozeného původu.
Mocnost s krývky tohoto hor izontu je nejčastěji 20 c m, výjimečně i 30 c m. Vyšší moc nost skrývky se
nenavrhuje. Přesné hodnoty navržených skrývek na jednotlivých plochách této kategorie jsou
uvedeny v mapové př íloze č. 6. Vlastnosti tohoto hor izontu jsou v elmi var iabilní a mocnost plochy
skrývky bude možno us měrňovat až př i samotném pr ovádění. Vlastnosti níže uloženého horizontu
jsou variabilní. Zásoba humus u je níz ká, jedná se většinou o spraše nebo o aluviální sedimenty. Tyto
horizonty nebyly ke s krývce navrženy.
Kategorie ploch C
Na těchto plochách jsou negativ ní antropogenní vlivy na půdy málo patrné nebo zanedbatelné. Jedná
se o zeměděls ky využ ívané půdy nebo o půdy lež ící ladem, popř. i o plochy zahrádek. Tyto plochy
jsou lokalizovány spíš e do jižních částí zájmového území. Humusový horiz ont na pozemc ích s
černozemí modální, č ernozemí luvic kou a s různý mi subtypy fluvizemí, popř. hnědozemí má velmi
dobré agronomické vlastnosti, vyplývajíc í především z př íznivé textury a předpokládaných dobrých
agrochemic kých parametrů. Obsah hlavních ž ivin a pH jsou vlastnosti záv islé na aktuálním př ísunu
agrochemikálií. Zásoba humusu je dobr á až velmi dobrá ( kolem 5 %), struktura a textura je př íz nivá.
Vzhledem k vysoké agronomic ké hodnotě těchto horizontů je možno jej využ ít jak na rekultivac i ploch
dotčených stavebními úpravami, tak na zvýšení úrodnosti ploch s mělkou or nic í na ekonomic ky
dostupných zemědělských pozemc ích. V obou př ípadech lze mater iál použ ít bez předchoz ích úprav.
Níž e uložený hor izont je převáž ně tvořen materiálem spraše nebo materiálem aluviálníc h sedimentů.
Tento mater iál je možno použ ít jako podkladovou vrstvu pod humusový horizont při rekultivac ích a
zahradnických úpravách tam, kde má povrch upravovaných pozemků nepř íznivé v lastnosti ( pevná
hornina, jíly, štěr ky apod.).
Grafické znázornění s krývek navržených na plochách jednotlivých kategorií je v mapové př íloze č 8.
Podr obnějš í infor mac e o záboru z emědělské půdy jsou uvedeny v kap. B.II.1.
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C.II.3.3. Zn eči štění půd
Z hledis ka odolnosti půd vůči antropogennímu znečištění lze zař adit půdy v zájmov ém území mezi
náchylné až slabě náchy lné ke znečištění. Použitá kategor izace půd je účelovou klasifikac í půd, která
umožňuje využití výsledků komplexního průzkumu půd pro současné potřeby ochrany zemědělského
půdního fondu. Př edstavuje seskupení půd do kategorií, charakterizované určitý m stupněm
podobnosti důležitých agronomic kých a ekologických v lastností, kter é vy mezují odolnost vůči
antropogennímu znečištění ( Fac ek, Adamec, 1990).
V území záměru byly provedeny rozbory horninového prostředí a podzemních vod (půdníc h vzorků)
v rámci geologického průz kumu a průz kumných vrtných prac í (AQUA PROTEC s.r.o., duben 2003,
AQUA ENV IRO, spol.s r.o, 2004, DUR Městská infrastruktura) podr obnějš í hodnocení výsledků
v části C.II.4. Horninov é prostředí a př írodní zdr oje a C.II.4.5. Staré zátěže a znečištění Edita.
Kontaminace zemin je vázána převážně na průmys lové a dopravní areály. Významnějš í zneč ištění
půd v prostor u železničních staveb lze předpokládat, zvláště u objektů kde probíhala údržba
kolejových souprav. Mimo ropných látek může být svrchní hor izont kontaminován látkami
použ ívaný mi k odmašťování - chlorované uhlovodíky. Nejběžnějš ími kontaminantem jsou v prostoru
železničních staveb a bývalých průmyslových areálů r opné látky ( NEL) méně častějš ími kontaminanty
jsou v prostoru kolejiště také polycyklické aromatic ké uhlovodíky ( PA U) z impregnace pražců a těžké
kovy Cu a Zn.
Mimo železniční tratě a nádraž í je znečištění zemin a podz emní vody vázáno předevš ím na okolí
komunikac í, průmyslové areály, opravárenské provozy, čerpací stanice a s klady PHM.
Nejzávažnějš ími kontaminanty jsou ropné látky a chlorované uhlovodíky ( PCE).
Lokality s prokázanou kontaminac í zemin NEL nad kr itérium C ( MP MŽ P ČR, Pr aha 1996) pro
průmyslov ou zónu:
-

nádraž í Brno - dolní, hlavně prostor Depa kolejových vozidel
lokomotivní depa u Rosic kého nádraž í a odstavného nádr aží B
okolí bývalých nádrž í na LTO pro kotelnu v areálu zahradnictv í (dnešní Importflora),
okolí bývalého s kladu hoř lavin v prostoru opravárenského areálu ČSA D na ul. Rosic ká
mechanizační středisko SDC na ulici Rosická
prostor ČS PHM pro autobusy př i ul. Opuštěná.
bývalé uhelné sklady při ul. Nové sady
prostor bývalého areálu ŽS Brno a.s. při ul. Heršpická
areál Zbrojov ky Brno (ul. Lazaretní)
bývalý areál MEZ Brno - pr ostor obrobny ( ulice Jílkov a)
dílny ČSA D a ČSAO (ul. Zvonař ka).

Kontaminace zemin i podzemních vod ropný mi látkami je v území častá, nepostihla však plošně
rozsáhlejš í území. Vzhledem ke složení půd v území a nízké mobilitě ropných látek je zneč ištění
horninového prostředí vázáno na okolí místa úniku kontaminantu, přičemž u významnějš ích zdrojů je
znám původce, zdr oj i rozsah znečištění. Oblasti se zjištěný m r izikem kontaminace z emin jsou
uvedeny v mapové př íloze č.7a.
U zemědělsky využ ívaných půd v úz emí je možné předpokládat zneč ištění způsobené použ ívaný mi
průmyslový mi hnojivy a moř idly na osiva, které mohou obs ahovat určitý podíl těžkých kovů a rezidui
pesticidů (s kleníkové plochy, zahr adnictv í, or né půdy).

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Popis horninového prostředí a př írodních zdrojů, ve všech níže uvedených podkapitolác h, je
víceméně vyčerpávajíc ím způsobem proveden v oz námení tohoto záměru ( Ec ological Consulting
2004). Předkládaná dokumentace popisné kapitoly shrnuje a podrobněji se věnuje pouze nový m
skutečnostem (předevš ím staré ekologic ké zátěži).
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C.II.4.1. G eomorfologické poměry a topografický popis území
Vlastní zájmová lokalita patř í dle regionálního geomorfologického členění k prov incii Západní Karpaty
- geomorfologickému podcelku Dy jsko - svratecká niva. Vlastní z ájmové úz emí vytvář í akumulační
rovinu podél toků Svratky a Sv itavy, která má v celém svém rozsahu char akter typické údolní nivy,
zcela ploché, s minimálními výškový mi rozdíly, kdy pouze severní okr aj se mírný mi svahy zvedá
k úpatí petr ovské s kalní ostrožny.
Na geomorfologii východní části zájmového území ( k.ú. Židenice), kde s e nacház í posuz ované těleso
dráhy, měla zásadní vliv řeka Svitava, která podílela na utváření současného reliéfu tohoto území.
V okolí sledovaného úseku tělesa dr áhy (procházejíc ího k.ú. Židenice) se nadmořská výška ter énu
pohybuje od 202 m n.m do 208 m n.m. Ve východní části zájmového území ( k.ú. Čer novice), kde trať
(komárovská spojka) vede podél řeky Svitavy, má však území téměř plochý, k jihu mír ně ukloněný
reliéf s nadmořskou výškou od 198 m n.m do 200 m n.m. Reliéf terénu se v př evážné části zájmového
území svažuje s měrem k řece Svitavě.
Údolní niva Svitavy zde dosahuje š ířky víc e než 500 m. V místě černovického tr ianglu se terén
nacház í v nadmořské výšce okolo 206,0 m n.m., ve s měru tratě na V lárský průs my k se zvyšuje až na
214 m n.m. V úseku přerovské trati se terén pohybuje v nadmořské výšce okolo 196 m n.m.
Nadmořská výška terénu středové části zájmov ého území ( k. ú. Trnitá a Komár ov) se směr em k jihu
mírně s nižuje a pohybuje s e od 201 do 197 m n.m.
Součas ný charakter severozápadní části zájmového území ( k. ú Město Brno a Staré Brno) byl
vytvářen řekou Svratkou a antropogenní činností. Reliéf v k.ú. Staré Brno by l ovlivněn předevš ím
akumulační a erozivní činností řeky Svratky, převážná část území má rovinatý charakter
s nadmořskou výškou okolo 200 - 201 m n.m. Pr ostor Hlavního nádr až í a jeho kolejišť (k.ú. Město
Brno) je umístěn na navršeném v alu (Ferdinandova dráha) s korunou okolo 207 m n.m. Oproti jižně
položenému území je těles o dráhy v prostor u Hlavního nádraž í o př ibližně 6 m výše.
Nadmořská výška terénu západní části posuzovaného území ( k.ú. Štýřice) se s měrem k východu
mírně snižuje. Na utváření současného r eliéfu jižní části zájmového území (k. ú. Horní Heršpice) se
do značné míry podílela řeka Svratka. Mimo dosah údolní nivy řeky je součas ný terén této části
zájmového území modelován uloženinami spraš í a sprašových hlín, významný je také vliv
antropogenní č innosti. Nadmořská výška terénu se pohybuje od 198 do 214 m n.m. Generelně se
terén snižuje s měrem k východu, nejníže je v zájmovém území v blíz kosti řeky Svratky v okolí ulice
Vodařská, nejvýše naopak v okolí střelic ké tratě, kde se nachází značné mocnosti spraší a
sprašových hlín.
Jižní výběžek zájmové území dotýkajíc í se k. ú Dolní Heršpice a Štýřice lež í dle geomorfologického
členění v Dy jsko-svratec kém úvalu, na rozhraní podcelků Dyjs kosvratec ká niva a Rajhradská
pahor katina (okrsek Modř ická pahorkatina). Terén území se v gener elu s měrem k jihovýchodu
snižuje. Nadmořská výška hodnoceného území se pohybuje od 206 do 208 m, vlastní tr ať je vedena
většinou v úrovni terénu, mís ty probíhá v zář ezu.
C.II.4.2. G eologické poměry
Z regionálně geologického hlediska je zájmov é území situováno na západním okraji Karpatské
předhlubně, na styku dvou významných geologic kých jednotek - Českého mas ívu a Karpat. Zájmové
území je souč ástí na západního okraje karpatské předhlubně. Nejstarš í horniny jsou reprezentovány
granitoidy brněns kého mas ívu. Geologické poměry v území v iz následujíc í obrázek:
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Obr.: Geologická mapa zájmového území (M 1:50 000)

Sedimentární výplň kar pats ké předhlubně je tvořena neogenními uloženinami, předevš ím
lanzendorfské s érie. Ve spodní části se ukládaly sedimenty v psefiticko- psamitic kém vývoji (tzv.
brněns ké č i bádenské pís ky), ve svrchní části v pelitickém vývoji (zelenošedé vápnité jíly, tzv. tégly).
Kvartérní pokryvné útvary v nadlož í neogenních sedimentů jsou tvořeny fluviálními sedimenty řeky
Svitavy. Spodní část souvrství údolní nivy tvoří hrubozrnné nesoudržné sedimenty - fluviální štěr ky
s příměs í pís ků s poz itivním gradačním vývojem. Svrchní část fluv iálních sedimentů je tvoř ena
souvrstvím povodňových hlín. Tyto sedimenty jsou převážně budovány jílovitý mi hlínami s různý m
podílem písčité a organic ké frakce. Písčitoštěrkovité sedimenty vyšších terasových stupňů jsou
zpravidla př ekryty sprašemi a sprašový mi hlínami.
Nejsvrchnějš í vrstvu představuje velmi proměnlivý komplex antropogenních nav ážek složený většinou
ze zeminné s měs i s různý m podílem stavebního a pr ůmyslového odpadu.
C.II.4.3. Hydrogeologické poměry
Posuzované území nálež í z hledis ka regionální hydrogeologické rajoniz ace k rajónům č. 164-2
Kvartérní fluviální sedimenty v povodí Svratky a 224 Neogenní sedimenty Dyjs ko-svratec kého úvalu.
V zájmovém území se nacházejí dvě zvodně podzemních vod:
-

mělká zvodeň - vázána na kvartérní písčité štěr ky údolní nivy řeky Svratky,

-

hlubš í zvodeň (artézs ká) - vázána na neogenní sedimenty (bádenská bazální klastika).

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 112 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Hladina podzemní vody mělké zvodně se nacház í převážně v hloubkách 3 - 4 m pod terénem (p.t.).
V blízkosti ř eky Svratky, která je v př ímé hydraulické spojitosti s kvartérní zvodní je její hladina
evidována 5 - 6 m p.t. Naopak v místech bývalých slepých ramen vodníc h toků, rybníků a mokřadů se
nacház í v hloubkách zprav idla od 1 do 2 m pod ter énem (zahrádkářské kolonie v k.ú. Štýřice, v k.ú.
Černovic e východně od komárovské spojky mez i Nový mi a Starý mi Černovicemi).
Podzemní voda kvartérní zvodně na pravém břehu řeky Svratky proudí v generelu od západu
k východu, na levém břehu řeky Svitavy naopak od severu k jihu. V široké údolní nivě mez i těmito
vodními toky je s měr proudění kvartérních podzemních vod v gener elu k jihu až k jihovýchodu. Kvalita
kvartérníc h vod je oproti kvalitě neogenníc h vod vzhledem k absenc i dokonale hydrogeologic ky
nepropustného stropního izolátoru mís ty značně ovlivněna antropogenním znečištěním.
V podlož í kvartér ních sedimentů lež í v hloubce okolo 8 m neogenní spodnobádens ké jíly (tzv. tégly),
které vytvář í z hydrogeologic kého hlediska počevní izolátor kvartérní zvodně a zároveň stropní
izolátor neogenní zvodně (koeficient filtrace je řádově stanoven v roz mez í n.10 -8 - n.10-10 m/s). Jedná
se většinou o několik des ítek metrů mocnou polohu bádenských jílů, pod kterou s e nacház í zvodněný
horizont vázaný na bádenská bazální klastika. Tato zvodeň tvoř í významné zásoby kvalitní vody.
V místech, kde chybí stropní izolátor terc iérní zvodně (tégly) - k.ú. Komárov a Černovice, docház í
k průniku neogenních vod do údolní nivy řeky Svitavy, k mís ení terciérních a kvartérních vod a ke
vzniku rozsáhlé elevace hladiny podzemní vody s hloubkou pouze 2,5 m p.t (okolí ulice Sazenice).
Oblasti propojení kvartérníc h a terciér ních vod jsou značně problematické z hlediska př ípadného
zakládání staveb pod hladinu podzemní vody. Podzemní voda vázaná na spodnobádens ká bazální
klastika není v zájmovém území ( dle dostupných podkladů) antropogenně znečištěna a stropní
izolátor tvoř ený vápnitý mi jíly vytvář í spolu s artés ký m charakterem této zvodně přir ozenou ochr anu
kvality neogenních vod.
C.II.4.4. Inž enýr skogeologické poměry
Inženýrskogeologic ký charakter zájmového prostoru je určován vlastnostmi předkvartérního podkladu
a skladbou kvartérních uloženin. Př edkvartér ní podklad je zde téměř v celém rozsahu úz emí tvořen
neogenními (spodnobádenský mi) jíly s vlož kami nebo i rozsáhlejš ími polohami pís ků. Tyto jíly jsou
převážně vysoce až velmi vysoce plastic ké. Mís ty se v nich objevují vlož ky nebo i rozsáhlejš í polohy
písků, často jílovitých. Vysoce až velmi vysoce plastické miocénní jíly jsou svrchu zpravidla tuhé; cca
1 m pod jejich povrchem konzistence obvykle př ecház í do pevné.
Následná neprav idelná kvartérní sedimentac e je př íčinou značných nerovnoměrností ve vlastnostech
zemin kvartérního pokryvu. Kvartérních uloženiny - reprezentované říčními štěr ky, převážně písčitý mi
a hlinitopísč ité (v nadlož í neogenních sedimentů) jsou překryty povodňový mi hlínami, s výskytem
silně písčitých poloh, (které místy přechází až do hlinitých písků, vytvářejíc ích takto zpravidla
přechodovou vrstvu mez i povodňový mi hlínami a písč itý mi štěrky). Povodňové hlíny jsou ve svých
svrchních polohách př evážně jílovité, tuhé až pevné, hlouběji nezř ídka přecház ejí do hlín písčitých
(a jílovitopísčitých), a jejich konzistence bývá tuhá až měkká. V některých místech (zejména
v blízkosti toku Ponáv ky) archivní sondy zaznamenaly př ítomnost bahnitých náplavů se značný m
obsahem or ganických látek, měkkých až velmi měkkých (pravděpodobně jde o sedimenty, vyplňujíc í
někdejš í slepá ramena po meandrování vodních toků). Nepravidelně se vyskytujíc í kvartérní pís ky
bývají hlinité, někde jílovité, s celkově proměnlivou zrnitostní s kladbou. Další rozdíly v jejich
vlastnostech jsou vyvolány jejich poz icí ve vztahu k podzemní vodě - pod hladinou podz emní vody
mají z a určitých podmínek sklon se chovat jako pís ky tekouc í. Říč ní štěr ky jsou ves měs písčité
a obsahují i př íměs jemnozrnných zemin. Jde většinou o štěrky hr ubé, lokálně se mohou vyskytnout
i štěr ky balvanité (zejména v místech někdejš ích ř íčních koryt, zahloubených do povrchu neogenních
sedimentů. Na dr uhé str aně jsou ve štěrc ích i polohy pís ků s e štěr kem, méně únosné.
V údolní nivě Svratky a Svitavy jsou základové poměry hodnoceny jako složité (AQUA ENV IRO
2004). Základová půda se zde na poměrně malé vzdálenosti mění, vrstvy mívají často pr oměnlivou
mocnost a bývají nepr avidelně uloženy. Podzemní voda se zde nepř ízniv ě uplatňuje při návrhu
objektů a znes nadňuje postup jejich zakládání. Místy se zde vyskytují i zeminy pr o zakládání
nevhodné ( např. bahnité náplavy, atd.).
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Na okrajích zájmového území jsou svrchní polohy pokryvu tvořeny spraš ový mi hlínami a sprašemi zejména při okrajích údolí řek Svratky a Svitavy, kde eolické sedimenty nasedají na nízké štěr kové
terasy. Atypic ký m mís tem je část prostoru stávajíc ího vlakového osobního nádraž í v blíz kosti skalního
ostrohu, na kter ém je postaven chrám sv. Petr a a Pavla, kde byly zjištěny nehluboko pod povrchem
vyvřelé horniny brněns kého masivu.
Původní povrch území je př ekryt, vyrovnán, a mís ty také zpevněn různorodý mi navážkami, v nichž
často převažují slož ky nesoudržné, obvy kle v neprav idelném uložení. Mocnost naváž ek se
v zájmov ém prostoru zpr avidla pohy buje v roz mez í od cca půl metru do dv ou a půl metrů. Vyskytují
se však i místa, kde nav ážky zcela chybí nebo kde dos ahují výrazně vyšš ích mocností.
Vzhledem k charakter u projektovaných stavebních objektů lze předpokládat, že z míněné problémy
budou řešeny návrhem vhodného způsobu založení a konstrukčního uspořádání předmětných
staveb. Zasáhnou-li základové konstrukce stavby do hloubky, do které můž e vystoupit podzemní
voda, bude třeba aplikov at přiměřená technic ká opatření na ochranu před úč inky agresiv ity vody
(která se v zájmovém území projevuje nepravidelně - voda ve většině př ípadů není agr esivní,
a v př ípadech, kdy je agresivní, jde větš inou o agres ivitu slabou).
Nejnáročnějš ím stavebním celkem z uvažovaných dopravních staveb městské infrastruktury
v zájmov ém prostoru bude zahloubení ulice Opuštěné pod úr oveň terénu v úseku od pr ojektovaného
Bulváru po křižovatku s ulic í Plotní. Tato stavba přes navážky a povodňové hlíny zasáhne až do
celého profilu ř íčníc h štěr ků a patrně bude až na výjimky ukončena v neogenníc h jílech.
Ve zkoumaném území bude nutno v rámc i př estavby Ž UB vybudovat nejen tělesa železničních
a dopravních staveb, ale i mostní objekty a také stavby, zajišťujíc í doplňkové funkce a náležitosti
železničních staveb a městské infrastruktury, přeložky inženýrských sítí, atd. Základové poměry a
geotechnické podmínky pro výstavbu jsou klasifikovány jako složité. Z ákladová půda se zde na
poměrně malé vzdálenosti mění, vrstva mív ají často proměnlivou mocnost a bývají nepravidelně
uloženy. Zakládání objektů znesnadňuje i vysoká hladina podzemní vody, vyskytujíc í se většinou
mezi 3-4 m p.t. Podzemní voda na většině území se jev í jako neútočná, místy vykazuje slabou,
lokálně i silnou agresiv itu.
C.II.4.5. Stará ekologická zátěž
Př evážnou většinu kontaminac í zemin i podzemních vod zjištěných v území dotčeném přestavbou
železničního uzlu Brno lze označit z a staré ekologické z átěže, které vznikly v dobách pr ůmyslového
rozvoje území. Většina provozů se zjištěnou kontaminac í je v souč asné době v útlumu, př ípadně
došlo ke z měně využití pr ovozoven. Zákres starých ekologických zátěž í a ploch s rizikem
kontaminace v území je uveden v př íloze č. 7a a o 7b.
V prostoru železnič ních staveb (tratě, odstavná a osobní nádr aží) neby l v zájmovém území dle
infor mac í odpovědných pracov níků ČD (AQUA ENV IRO 2004) řešen žádný závažnějš í havar ijní únik
kontaminantů (vyjma níž e uvedených), který by způsobil zneč ištění železničního spodku a vyžádal si
rozsáhlé s anační práce.
Tab.: Registrované ekologické havárie v prostoru železničních staveb dotčených přestavbou ŽUB
Místo havárie

Rok

Zasažený
horizont
kontaminace
zemin

Současný stav sanačních prací

Rosické nádraží-odstav né
koleje při ulici Železniční

1977 LTO, hav árie
cisterny , vyteklo 21t

Rosické nádraží, tankov ací
stanice a výdej nafty

1994 plocha 1000m
zasažená naf tou

kontaminace
zemin a
podzemní v ody

sanační práce by ly pro nízkou těžitelnost
předčasně ukončeny , kontaminace je
statická, probíhá prav idelný monitoring

Nádraží Brno-Hor ní Heršpice 1994 nekázeň při stáčení
kolejiště před motorov ou
pohonných hmot
remízou

kontaminace
zemin a
podzemní v ody

probíhá nepřetr žité sanační čerpání

Napájecí stanice Modřice

1998 NEL

kontaminace
zemin

v rámci rekonstrukce by la kontaminov aná
zemina odtě žena

Hlav ní nádraží-prostor stání
posunujících se lokomotiv

2002 ropné látky

kontaminace
zemin

odstraněna kontaminov aná zemina pod
štěrkov ým ložem do hloubky 0,2m
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Lokální znečištění (první des ítky c m), vzniklé v důs ledku dos avadního využívání území, lze
předpokládat v trase pr ůjezdných kolejí u výhybek a v místě stání vlakových souprav u návěstidel.
Dominantními kontaminanty v hodnoceném prostor u co do plochy i intenzity kontaminace zemin
i podzemních vod jsou jednoznačně ropné látky ( NEL) a chlorované uhlovodíky (ClU). Dalš ími (i když
méně prav děpodobný mi) potenciálními kontaminanty js ou polycyklic ké aromatické uhlovodíky
(uvolňování z dřevěných pražců) a těžké kovy - měď , zinek (otěry z brzdových systémů a trolejí).
Nejvýznamnějš í oblastí s kontaminac í zemin v zájmovém území je bezespor u nádraž í Brno-dolní,
hlavně pr ostor Depa kolejových vozidel, kde má z nečištění horninového prostředí souvislost
předevš ím s pr ovozem par ních lokomotiv, kdy odcházelo k chr onic ký m úkapům olejů. Kromě ropných
látek zde bylo zjištěno i znečištění zemin odmašťovadly ( ClU), pr avděpodobná je také lokální
kontaminace PA U.
Mimo železniční tratě a nádraž í je znečištění zemin a podzemní vody vázáno předevš ím na
průmyslov é areály, opravár enské prov ozy, čerpac í stanice a s klady PHM. Kontaminace zemin
i podzemních vod ropný mi látkami je v území častá, nepostihla však ploš ně rozsáhlejš í úz emí a
v současné době ji lze hodnotit jako static kou (AQUA ENV IRO 2004). V území by la realizována,
průběžně probíhá nebo bude zahájena sanace (odtěžování zemin, sanační čer pání podzemní vody).
K vyjádření významu znečištění jsou v následujíc ím textu použ ívána kriteria uvedená v Metodickém
poky nu Odboru pro ekologické š kody Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 31.7.1996.
Př ekročení kr itér ia C představuje zneč ištění, které můž e znamenat významné riziko ohrožení zdrav í
člověka a složek ž ivotního prostředí. Závaž nost tohoto riz ika může být potvrzena pouz e jeho
analýzou.
Oblasti s prokáz anou kontaminac í zemin NEL nad kritérium C dle MP MŽ P pro průmyslovou zónu
v trase nově projektovaných objektů městs ké infrastruktury jsou: okolí bývalých nádrží na LTO pro
kotelnu v areálu z ahradnictv í (dnes Importflor a), okolí bývalého skladu hoř lavin v prostoru
opravárenského areálu ČSA D na ulici Rosic ká a zóna kolís ání hladiny podz emní vody v asanovaném
prostoru ČS PHM pro autobusy př i ulic i Opuštěná. Lokální kontaminace zemin těžký mi kovy byla
zjištěna v trase projektovaného Bulváru. Vysoké riziko kontaminace zemin, místy potvrzené
i koncentracemi kontaminantů přesahujíc ími kr itér ium B i C pro pr ůmyslov ou zónu, bylo stanoveno
v trase objektů městs ké infrastruktury projektovaný mi přes nádraž í Brno - dolní, opravárenského
areálu ČSA D na ulici Rosic ká, oblasti bývalých uhelných s kladů při ulici Nové sady, v prostoru
bývalého areálu Ž S Brno, a.s. př i ulici Heršpic ká atd. Naopak oblastmi bez rizika kontaminace zemin
jsou pozemky využ ívané pouz e k zeměděls ký m účelům - rozsáhlý areál z ahradnictv í mez i ulic í
Opuštěná a ř ekou Svratkou a zahrádkářs ké kolonie v k.ú. Štýřice v okolí odstavných nádraž í A a B.
Chlorované uhlov odíky jsou, vzhledem ke svý m fyzikálně chemic ký m vlastnostem v horninovém
prostředí vysoce mobilní a je pro ně c harakter istic ký tranzit podzemní vodou do znač ných
vzdáleností. V současnosti je sanačně řeš eno pouze znečištění migrujíc í z areálu A BB EJF na ulici
Vídeňská. Dalš í sanační práce se připr avují v ar eálu Energetic ké strojírny Brno (ul. Vídeňská).
V zájmovém území (dotčeném výstavbou městské infrastruktury) byl tranz it této kontaminace
zaznamenán v podzemní vodě v prostoru skládky ČD Filiala (zdroj ESB, a.s.), ÚA N Zvonařka (zdroj
bývalý areál Mototechny na ulici Plotní + neznámé severněji polož ené zdroje), v prostoru zahradnictví
Importflora (zdroj bývalá ČS PHM pro autobusy), v prostou východní části Komárova (zdroj nádraž í
Brno - dolní), v areálu pr ádelen PRAKOM ( místní znečištění) a v areálu Mechanizačního střediska
SDC Brno (patrně místní kontaminac e). Tranzitní kontaminace ClU bez známého zdroje zneč ištění
vstupuje do zájmového území ze SZ z prostor u ulice Nové sady.
Tranzit kontaminac e NEL v hodnotách překračujíc í kr itéria C MP MŽ P by l od ohnisek zneč ištění
zaznamenám maximálně do vzdálenosti několika des ítek metrů, u chlorovaných uhlovodíků docház í
k tranzitu, v závislosti na konc entrac ích v ohnis ku, do vzdáleností několika set metrů až kilometrů.
Doposud nejsou zjištěna (vzhledem k častému využití ClU jako odmašťovadel a jejich značné
mobilitě) nebyla doposud z jištěna všechna významnějš í ohniska zneč ištění.
Méně výrazný typ znečištění představ uje kontaminace zemin a podzemní vody monocyklic ký mi
aromatic ký mi uhlovodíky (BTEX) a některý mi těžký mi kovy. Výskyt PCB nebyl dos ud provedený mi
vrtnými pr acemi potvrzen. Jiný typ kontaminace neby l v zájmovém území zjištěn.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 115 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Př evážnou většinu kontaminace horninového pr ostředí zjištěnou v zájmovém území lze označit za
starou ekologic kou zátěž, vzniklou v době průmys lového rozvoje území. Většina provozů (se zjištěnou
kontaminac í) je v s oučasné době v útlumu, popř. došlo ke z měně využití provozoven. Na převážné
části zájmového území probíhá monitoring kvality podz emníc h vod.
C.II.4.6. T ektonické poměry a přirozená seismicita oblasti
Z hledis ka seis mic ity nálež í zájmová oblast, budovaná hor ninami flyše, podle ČSN 730036/Z2
"Seis mic ká zatížení staveb" a její př ílohy č. 1 (Mapa seis mic kých oblastí Čes ké republiky) k oblastem
s očekávanou hodnotou makroseis mické intenzity do 6º MSK- 64, v nichž není nutné při návrhu
stavebních konstrukc í uvažovat úč inek zemětřesení. Stavby v popisovaném území s i tedy z hlediska
přirozené seis mic ity hor ninového prostř edí nevyžadují žádná zvláštní opatření.
C.II.4.7. Surovinové a jiné přírodní zdroje
V prostoru plánované výstavby se nenacház í žádné surov inové ani jiné př írodní zdroje. Lož iska
nerostných a jiných surovin vyskytujíc í se v okolí zájmového území nebudou záměrem dotčena.
Budouc í využití artéské zvodně jako zdroje pro zásobování není známo.

C.II.5. Fauna, flóra, ekosystémy, krajina
C.II.5.1. Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického č lenění České republiky ( Culek, 1996) lež í zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprov incií - prov incie panons ké a pr ovinc ie hercyns ké, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion lež í ve středu Jižní Moravy a
zasahuje podstatnou částí do Rakous ka. Z abír á geomorfologický celek Dy jsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopís kový mi terasami s pokryvy spraší a ostr ůvky krystalinika. Horninové
podlož í tvoř í nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji
stmelené a v různé míř e vápnité. Př evažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích
dominuje 2. buko-dubový stupeň. Bioregion představuje část severopanons ké podprov incie ov livněné
srážkový m stínem a sousedstv ím hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento
bioregion charakter istické nejteplejš í podnebí v České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalic ký in Hejný et Slav ík,1988) se zkoumaná oblast
nacház í ve fytogeografické oblasti ter mofytikum, obvod Panonské ter mofytikum, fytogeografickém
okrese 20b Jihomoravská pahor katina, Hustopečská pahorkatina.
C.II.5.2. Fauna
Jako podklad pro oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. (Bos ák, J., Př estavba Ž elezničního
uzlu Brno - studie souboru staveb, Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu př ílohy č.3,
Ec ological Cons ulting, Olomouc, 2004) byl v období duben - červen 2004 proveden př írodovědný
průzkum zájmového území ( Bosák, J., Průz kumné práce v oblasti př írodních věd, biologic ký a
přír odovědný průz kum, Ec ological Consulting, Olomouc, 2004), jehož součástí byly průz kumy
hydrobiologický, ichtyologický, batr achologický, herpetologický a ornitologic ký. Podrobné výsledky
jednotlivých pr ůzkumů byly již popsány v př ís lušných kapitolách citovaného Oznámení. V této
dokumentaci uvádíme pouze stručný přehled závěrů uvedených průzkumů a výčet zjištěných
chráněných druhů rostlin a živoč ichů.
Hydr obiologický a ichtyologický průzkum
V rámci pr ůzkumů by ly sledovány dva vodní toky zájmového území a to Svratka a její levostranný
přítok Ponáv ka. Silné antropologické ovlivnění obou toků se odráž í i ve struktuř e vodních
společenstev. Převládají zde druhy s větš í toleranc í ke z nečištění.
Hydr obiologický pr ůzkum zaznamenal na sledovaném profilu řeky Svratky výskyt 28 taxonů vodních
bezobratlých. Početně dominantními zástupc i společenstva byly larva jepic druhu Ephemer ella ignita
a Beatis fuscates a máloštětinatí červi rodu Li mnodrilus. Zjištěné společenstvo zoobentosu z ahrnuje
zejména druhy lipanového a par mového pás ma. U všech taxonů se jedná o zcela běž né zástupce
FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 116 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

tekouc ích vod, žádný z nalezených taxonů nelz e oz načit za vzácný či ohrožený. Faunistic ky
nejzajímavějš ím nálezem je př ítomnost š keble ř íční (Anadonta anatina).
Na nejdolnějším ús eku Ponáv ky byla zaznamenána př ítomnost 16 taxonů vodních bezobr atlých.
Zjištěné společenstvo zoobentosu z ahrnov alo téměř výhradně druhy pomalu tekouc ích a stojatých
vod s níz kou biodiverzitou.
Ichty ologic ký průz kum zaznamenal na dvou profilech Svratky př ítomnost pouhých 6-ti druhů ryb. Ve
společenstvu početně dominovali jelec tloušť (Leuciscus cephalus), par ma obecná (Barbus barbus) a
plotice obecná (Rutilus rutilus). Mezi doprovodné druhy patř í okoun ř íční (Perca fluviatilis) a hrouzek
obecný (Gobio gobio). Všechny tyto druhy patř í k běžný m druhům par mového pás ma. U všech těchto
druhů by li zjištěni juvenilní jedinci, jež dokládají přir ozenou reprodukci ryb ve Svratce. Př ekvapivý byl
nález dvou jedinců vranky obecné (Cottus gobio), která nálež í dle vyhláš ky č. 395/92 Sb., zákona č.
114/12Sb., o ochraně př írody a krajiny mezi živočic hy zvláště chráněné v kategorii druhů ohrožených.
Vranka obecná je typický m zástupcem pstruhového pás ma toků a je spolehlivý m indikátorem čistoty
vody. Jelikož řeka Svratka tyto podmínky nesplňuje, předpokládá se, že př ítomnost vranek v toku je
náhodná a dočasná. Ojedinělé kusy se zde pravděpodobně dostaly z některého z př ítoků, např íklad
splavením při zvýšených průtoc ích.
V dolním toku Ponávky, před jejím zaústěním do Svratky, se z důvodu nevhodných životních
podmínek, (zejména s ilné organic ké znečištění dopr ovázené kyslíkový mi deficity) nepředpokládá
trvalá ex istence rybího společenstva. Př ítomnost ryb v nízké početnosti (jelec tloušť, plotice obecná)
zde byla zaznamenána pouz e několik desítek metrů nad ústím. Jedná se evidentně o jedince, jež zde
krátkodobě migrují ze Svratky za účelem hledání potravy.
Batrachologický a herpetologický průzkum
Ve sledovaném území nebyla zaznamenána př ítomnost žádných druhů obojživ elníků. Toto zjištění
není vzhledem k char akteru území nijak překvapujíc í. V území, mimo výše z miňov ané vodní toky,
nejsou př ítomny žádné vodní biotopy. Zejména chybí jakékoliv stojaté vody. Výjimku bude
pravděpodobně představovat ropucha zelená, která je svý m způsobem života vázána na "xeroter mní"
lokality představované zde plochami ruderálů a lokality zahrádkářských kolonií. Její výskyt však nebyl
průzkumem pr okázán.
Z plazů by la ve sledovaném území potvrzena př ítomnost pouze ještěrky obec né (Lacerta agilis), která
nálež í dle vyhláš ky č. 395/92 Sb., zákona č. 114/92 Sb., o ochr aně př ír ody a krajiny mezi živoč ichy
zvláště chráněné v kategorii druhů silně ohrožených. Ještěr ka obecná s e hojně vyskytuje zejména při
březíc h toku Ponáv ky. S vysokou pravděpodobností obývá také okolí řeky Svratky.
Ornitologický průzkum
Zájmové úz emí bylo z pohledu ptač í s lož ky rozděleno do tř í oblastí.
Tok řeky Svratky s břehovými porosty. V tomto prostoru byl pr okázán výskyt 27 dr uhů ptáků, z nichž
kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), ledňáček ř íční ( Alcedo atthis) a strakapoud jižní ( Dendrocopos
syriacus) patří mezi silně ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a zároveň se jedná o prior itní
druhy dle s měrnice EU 79/409/EHS, o ochraně volně žijíc ích ptáků. Hníz dění těchto ptáků zde nebylo
prokázáno, ale u ledňáčka ř íčního a str akapouda jižního je dosti pravděpodobné. Ze zvláště
chráněných ohr ožených druhů byl na této lokalitě zaznamenán výskyt rorýse obec ného ( Apus apus),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a lejs ek š edý (Muscicapa striata).
Dalš í plochu představuje území ohraničené ulicí Nové Sady, Uhelnou a tokem řek y Svr atky.
Pr okázáno zde bylo celkem 8 druhů ptáků z nichž některé jsou výrazní synantropové (např. holub
domác í), jiní využ ívají lids ké stavby jako náhradní hnízdní lokality. Zde byl zaznamenán výskyt dvou
zvláště chráněných druhů: rorýs obecný (prokázané hníz dění) a vlaštovka obecná
(s pravděpodobný m hnízděním).
Poslední typ představují pásy území podél železničních koridorů v centrální části Brna. Území je
tvořeno z velké části vlastním kolejištěm a na něj bezpr ostředně navazujíc ími plochami ruderálů či
zahrádek. Tento typ plochy tvoř í často úzké pásy podél drážního tělesa, což výrazně ovlivňuje
druhové slož ení jejich společenstev. Z celkem 21 druhů jich řada na těchto ploc hách vyhledává
potravu (vlaštov ka, jiřička, r orýs, holub domác í) a vyskytuje s e zde tedy pouze př echodně. Z hlediska
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hnízdníc h př ílež itostí js ou tyto lokality vhodné předevš ím pr o druhy vázané na stromové por osty,
s širokou ekologickou valenc í (kos, droz d, pěnkava atd.), dr uhy vázané na formace křovin (např.
pěnice nebo ťuhý k obecný) a ruderální a rákosinné porosty (baž ant obecný). Na této lokalitě byl
zaznamenán výskyt tř í zvláště chráněných ohrožených druhů a to rorýs obecný (Apus apus),
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a ťuhý k obecný (Lanius collurio), který je také prioritním druhem
ve s myslu s měrnic e 79/409/EHS. Hníz dění těchto druhů zde však nebylo pr okázané.
Ve sledované oblasti byl zaznamenán výskyt celkem 35 druhů ptáků. Z faunistického hledis ka je
nejvýznamnějš í výskyt ledňáč ka ř íčního, pravděpodobné hníz dění str akapouda již ního, hnízdění
žluny zelené, konipasa horského či lejska šedého, zajímav ostí je pozorování kvakoše nočního - vše
v oblasti břehových porostů kolem řeky Svratky, která tvoř í ornitologic ky nejvýznamnějš í část lokality.
V mimohnízdním období je Svratka v tomto území pr avděpodobně také významnou tahovou cestou
dalš ích druhů ptáků. Ostatní plochy lokality nejsou z or nitologického hledis ka př íliš cenné a význam
mají pouze jako území z velké části ponechaná vlastnímu vývoji, čímž mohou př edstavovat vhodnou
lokalitu pro některé méně nár očné druhy živ očichů.
C.II.5.3. Flora
V příslušných kapitolách Oznámení záměru byla podrobně popsána potenc iální př irozená vegetace i
aktuální vegetace zájmového území. Floristický popis území vycház í z provedeného biologického a
přír odovědného průzkumu (Bosák, J., Průz kumné práce v oblasti př írodních věd, biologický a
přír odovědný průz kum, Ec ological Consulting, Olomouc, 2004), v rámc i kterého byl pr oveden také
botanic ký průzkum. Výsledky botanic kého průz kumu již byly podrobně uvedeny v Oznámení záměru,
pro potřeby této dokumentace EIA zde uvádíme pouze shrnutí výsledků.
Tab.: Přehled zjištěných rostlinných druhů na jednotlivých lokalitách zájmového území
Celé zkoumané území je dl ouhod obě a silně ov liv ňov áno činností člov ěka a místa, která se blíží přiroze né v egetaci jsou
v zácná a mezují se prakticky pouze úzký pobřežní pás řeky Svratky. Z charakteristických druhů se zde vyskytují:
Latinský a český název

Latinský a český název

Alnus glutinosa, olše lepkav á

Scrophulari a umbrosa, krtičník křídlatý

Baldinge ra arundi nacea, chrastice rákosov itá

Stachys sylv atica, čistec lesní

Carduus personata, bodlák lopuchov itý

Ulmus leav is, jilm v az

Lythrum salicaria, ky prej vrbice

Filipendula ulmari a, tužebník jilmový

Vlhkomilná vegetace se objev uje ještě v místech, kde se hladina pod zemní v ody blíží pov rchu a to v úseku vymezeném
břeclav skou, v lárskou a přerovskou tratí. Další plocha s vlhkomilnými druhy je v úzkém pásu na jižním okraji drážního
tělesa u Sv itavy, kde vytvářejí mělké tůně. Z druhů omezených na toto území jsou nejzajímav ější:
Latinský a český název
Carex v ulpina , ostřice liščí

Latinský a český název
Phragmites australis, rákos obecný

Juncus glaucus, sítina siv á

Populus alba, topol bílý

juncus compressus, sitina smáčknutá

Salix, v rba

Ly simachia nummularia, v rbina penízkov á

Spirodell a poly rhiza, záv itka mnohokořenná

Pobře žní porosty řeky Svitavy by ly zničeny meliorací toku a je zde zachov áno pouze několik zajímav ých druhů:
Latinský a český název

Latinský a český název

Butomus umbellatus, šmel okoličnatý

Potamogeton pectinatus, rdest hřebenitý

Ly copus europaeus, karbinec ev ropský

Rumex aquaticus, šťovík vodní

Rorippa amphibia, rukev obojživ elná

Galium rev ale, svízel potoční
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Nejv ětší část zkoumaného území, cca 70% je zastavěná budovami a souvisejícími stavbami (silnice, chodníky, dv ory )
s ruderální v egetací, která je často doplněna druhy pěstov anými a zplanělými ať již o zdobnými nebo u žitkov ými.
Latinský a český název
Acer, jav or

Latinský a český název
Taxus, tis

Armeniaca, meruňka

Tilia, lípa

Chamaecy paris, cy přišek

Spiraea, tav olník

Malus, jabloň

Pinus, borov ice

Morus, moruše

Prunus cerasus, v išeň

Sorbus, jeřáb

Prunus, třešeň
Py rus, hrušeň

Vegetace drá žních těles a souv isejících prov ozů představ uje cca 20% zkoumané plochy . Objev uje se zde mn ožstv í
teplomilných druhů, které zde pronikají z přiro zených stanov išť:
Latinský a český název

Latinský a český název

Brachy podium pinnatum, v álečka prapořitá

Viola hirta, v iolka srstnatá

Melica transsilv anica, strdiv ka sedmihradská

Chondrilla juncea, rady k prutnatý

Papav er maculosum, mák bělokv ětý

Verbascum chaxi subsp.austriacum, div izna jižní rakouská

druhy rodu sedum, rozchodník

Filago arv ensis, bělolist rolní

Crepis tectorum, škarda střešní

Silene dichotoma, silenka rozsochatá

Leopoldi a comosa, modřenec chocholatý

Stachys recta, čistec přímý

Tithy malus waldsteini, pry šec prutnatý

Calystegia pulchra, opletník sličný

Lappula squar rosa, strošek pomněnkov ý

Hemerocallis f ulv a, deniv ka plav á

Chamaecytisus supinus, čilimník nízký

Ly chnis chalcedonica, kohoutek plamenný

Centaurea stoebe, chrpa latnatá

Plochy seřaďovacích kolejišť, kde není příliš v elký prov oz. Pokud nejsou ošetřov ány chemicky nebo koseny, pak se na
těchto plochách objev uje řada zajímav ých druhů.
Latinský a český název
Verbascum nigrum, div izna černá

Latinský a český název
Hieracium rothianum, jeřábník štětinatý

Senecio rupestris, starček skalní

V rámci botanického průz kumu neby ly v zájmovém území z jištěny žádné zvláště chráněné druhy
rostlin ve s myslu zákona č.114/1992Sb., o ochraně př írody a kr ajiny a jeho prováděc ího předpisu.
Dřeviny
V červnu roku 2004 by l v zájmovém území proveden Dendrologic ký průzkum (Bosák, J., Průz kumné
práce v oblasti př írodníc h věd, dendrologický průz kum, Ecological Consulting, Olomouc, 2004), v
rámci nějž bylo provedeno kvalitativní a kv antitativní vyhodnocení stávajíc íc h dřevin. Na tento
průzkum navázal projekt Dendrologický průz kum - nacenění dř evin ( Businow , M., Dendrologic ký
průzkum - nacenění dřevin, Ecological Consulting, Olomouc, 2005) kde byly definovány vybrané
dřeviny a porosty dřevin identifikov ané v rámci komplexního dendrologického průz kumu a na základě
známých char akteristik byla provedena kalkulace jejich ekologické hodnoty.
Z uvedeného průz kumu vyplývá, že se v zájmovém území nacház í 351 ks stromů, celková vý měra
porostů v zájmovém území činní 294110 m2 .
Tab.: Přehled zastoupení stromů zájmového území
Latinský název druhu

Český název druhu

Počet

Abies alba

Jedle bělokorá

Acer negundo

Jav or jasanolistý

Acer platanoides

Jav or mléč

Acer pseudoplatanus

Jav or klen

4

Aesculus hippocastanum

Jírov ec maďal

1
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Latinský název druhu
Ailanthus altissima

Český název druhu
Pajasan žla zn atý

Počet
75

Betula pendul a

Bříza bílá

5

Cory lus colurna

Líska turecká

3

Crataegus sp.

Hloh

24

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

17

Morus alba

Moruše bilá

8

Picea abies

Smrk obecný

2

Picea pungens

Smrk pichlavý

1

Pinus nigra

Borov ice černá

2

Platanus acerif olia

Platan jav orolistý

9

Populus nigra "Italica"

Topol černý italský

78

Populus sp.

Topol

58

Pseudotsuga menzi esii

Douglaska Men ziesov a

Robinia pseudoacacia

Akát obecný

Tilia cordata

Lípa malolistá

9
15
19

Celkem (ks)

351

Povaha dřevinné vegetace ve sledovaném úz emí odpov ídá jeho charakteru intravilánu velkoměsta.
Jedná se především o výsadby okr asných dřevin, plochy zahrad a zahrádkářs kých kolonií, spontánní
vegetac i os ídlujíc í v olné ruderální plochy a dále zbytky r elativně př irozených porostů. Také dr uhová
skladba je silně poz měněna. Dominují nepůvodní druhy dřevin, které se vyznačují silnou konkurenční
schopností a š irokou ekologickou valencí osidlovat i člověkem poz měněná stanoviště. Tato situace se
v konkrétním př ípadě s ledované lokality uplatňuje např íklad na náspech ž elez ničních náspů, které
představují ideální biotopy pr o ús pěšné uchycení nepůvodníc h druhů dř evin a jejic h úspěšné š íření
krajinou.
Na základě výsledků terénního průz kumu lze konstatov at, že nejhodnotnějš í částí jsou z pohledu
struktury a druhového složení por ostů dřevin bř ehové porosty doprovázejíc í tok Svratky. Přesto že se
i v tomto př ípadě zač íná uplatňovat s ílíc í tlak invazních dřev in, př esto představují poměrně bohaté
společenstvo rostlin, které představuje výrazný prvek v jinak s ilně urbanizovaném prostředí města.
Památné stromy
V zájmovém území záměru neby ly vyhlášeny žádné památné stromy . Nejbližš ími památný mi stromy
jsou:
platan javorolistý ( Platanus x hybrida Brot.), terasy pod Petrovem, ochranné pás mo je dle
zákona č.114/1992 Sb. kruh o poloměru 12,6 m.
-

platan javorolistý ( Platanus x hybrida Brot.), na r ohu ulic Benešov a a Divadelní, ochranné
pás mo je dle zákona č.114/1992 Sb. kruh o poloměru 9,87 m.

-

dva platany javorolisté ( Platanus x hybrida Brot.), na ulic i Masná, ochranná pás ma jsou dle
zákona č.114/1992 Sb. kruhy o poloměru 15,76 m. a 17,03 m.

C.II.5.4. Lokality NATURA
V zájmovém úz emí s e nenacház í žádná lokalita Natury 2000. Nejbližš í jsou tyto lokality - Pisár ky
(CZ0623808), Kamenný vrch ( CZ0624067), Bílá Hor a ( CZ0622220), Stráns ká s kála ( CZ 0624020), v iz
následujíc í obrázek.
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Obr.: Nejbližší lokality NATUR A 2000

C.II.5.5. Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně př írody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability ( ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor př irozených i poz měněných, avšak
přír odě blíz kých ekosystémů, které udržují př ír odní rovnov áhu. Roz lišuje s e místní, r egionální a
nadregionální systém ekologic ké stability.
Popis územního systému ekologické stability ve vy mezeném území v rámc i Sídelního útvaru města
Brna vycház í z Územního plánu města Brna z r.1994, zpracovaný UA D studiem,s.r.o., jeho
aktualizovaného stavu z 31.3.2003. Jelikož v ÚP nejsou jednotlivý m elementům ÚSES přiř azena
identifikační čís la, byl dále využit Generel zeleně (LÖW, 1998) pro lokální prvky ÚSES a územně
technický podklad Nadregionální a regionální ÚSES ČR (Bínová, 1996) pr o regionální prvky ÚSES.
Základní osou s ítě regionálního SES jsou ve městě Brně nivy dvou řek - Svitavy a Svratky. Tyto nivní
trasy kontaktují r egionální biokor idory vedouc í z okolníc h vrchovin a údolí menš ích toků, od západu: z
údolí Bobravy - z RBC Buč ín, od Podkomorských lesů, ze severu od Baby, ze SV od Moravského
Krasu. Průchod systému ekologic ké stability přes zastavěná území měst je téměř vždy velmi
problematic ký a vodní toky jsou jako př irozené migrační kor idory pro podobné využití ideální. V Brně
ovšem př irozenou funkci biokor idor u může jen částeč ně plnit Svratka se svý mi zac hovalý mi
břehový mi porosty. Svitava na území města představuje např ímený kanál, často bez jakékoli bř ehové
vegetace. Ta má nejčastěji podobu trav ních porostů, které jsou pravidelně vysekávány, a to až k
samotné bř ehové hraně.
Tok Svratky je v zájmovém území shodný s průběhem regionálního biokoridoru 1485 (pořadové č.
71). Biokoridor je v současné době kř ížen břeclavs kou tratí u ul. Opuštěná, přemostěním k želez niční
stanici Brno - dolní a přer ovskou tr atí u Dufkova nábřež í. Nově bude kř ížen mostem na budouc í ulici
Rosická a dále výstavbou nového přemostění u nového osobního nádraž í.
Do biokoridoru 1485 je vloženo př írodní lokální biocentrum ( LBC) 72 Štýřické nábř ež í, které je v
současnosti z ahrádkářskou kolonií. Za biocentrem následuje opět RBK 1485 (pod č íslem 73), u
soutoku Svratky s Ponáv kou je v loženo urbánní LBC ( poř.č.74) a za ním pokr ačuje Svratka jako RBK
(pod č íslem 75). V tomto mís tě opouští tok Svratky vy mezené území.
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Tok Svitavy tvoř í v íceméně hranici zájmového území, a to z toho důvodu, ž e železniční trať
Komárovská spojka, která je zahrnuta do přestavby Ž UB, je vedena na jejím levém břehu. Za
železničním mostem přes Svitavu (k.ú. Trnitá, Černov ice), je tok evidován jako RBK 1470 (poř. č. 44,
d. 310 m, š. 40 m, regulované koryto řeky, nekvalitní bř ehové porosty, plocha vlečky, zahrady). Do
kontaktu s dr ážním tělesem s e dostává kř ížením se stávajíc ím železničním mostem v ulici Hladíkova,
kř ížením v km 4.670-5,0 s navržený m př emostěním řeky novou tr atí (ul.Poráž ka).
Do pr ůběhu RBK 1470 je pod ulic í Řehořova navrženo urbánní lokální biocentrum 45 Kartouzky (9,14
ha), které je v součas né době zahrádkářskou kolonií. Biocentrum se dostává do kontaktu s vlárs kou
tratí (km 4,360- 4,670). Tok Sv itavy za biocentrem pokračuje jako RBK pořad.č. 46 ( d. 1020 m, š. 40
m) . Od východu se na RBK 46 napojuje lokální biokor idor 277, který je kř ížen vlárs kou tratí v km 4,05.
Na hr anici zájmového úz emí se RBK 46 napojuje na navržené př írodní regionální biocentr um 47
Černovic ký hájek (64,03 ha). Jeho nejcennějš í část je východní oblast, která je zároveň zvláště
chráněný m maloplošný m územím. Jde o zbytek lužního lesa s dominanc í olš e a př íkop s mokřadními
společenstvy podél přerovské trati. RBC 47 se nacház í mimo posuz ované území, do kontaktu s ním
se dostává pouze svou sev erní hr anicí, která je představována přer ovskou tratí.
Kromě těchto jmenovaných prvků ÚSES, které jsou všechny vázané na tok Svratky a Svitavy, se
v zájmov ém území setkáváme ještě se dvěma lokálními biokor idory. První z nic h je veden
rozptýlenou a par kovou zelení podél historic kého jádra města, hranici posuzovaného území
překrač uje u odbočné železniční větve s měrem na Zábr dovice a pokr ačuje za hlavním nádraž ím
podél železniční tratě s měr em k Svratce, kde napojením na RBK 71 jeho pr ůběh končí. Druhý LBK
představuje v odní tok Les kava (pořad.č. 154 a 156), s navržený m př írodním lokálním biocentr em č.
155. Tento biokor idor kř ižuje břeclavská trať na území Dolních Heršpic, nedaleko silničního nadjezdu
dálnice D1.
Př evážná větš ina výše uvedených skladebných prv ků ÚSES je v současnosti pouze ve fázi návrhu a
neplní tedy zcela své funkce vy mezené vyhláš kou č. 395/1992 Sb.
Návrh z měny územního plánu předpokládá pro trasy regionálních biokoridorů niv ních společenstev
zabezpeč it jejich šíř i dle možností na 25 m od bř ehových hran toků. V dotčeném území jsou pro tyto
požadavky vy mezeny podél řeky Svratky její pravý břeh, u řeky Svitavy převážně pravý břeh, kromě
malého úseku východně od Komár ova, kde se předpokládá vedení po levé straně (viz návrh ÚPmB
příloha č.3). V těchto mís tech se př edpokládá pr ovedení revitalizačních úprav. Dále jsou v návrhu
vymezeny místní biokoridory a umístění dalš ích bioc enter místního významu. Jejich trasování je
voleno tak, aby zajistilo propojení ekologic ky nejstabilnějš ích prv ků vegetace v řešeném území
(městská zeleň, rekreační zeleň apod.). Př i návrhu byly respektov ány minimální prostorové
parametry, reprezentativnost a další nezbytné požadav ky stanovené metodický m pokynem MŽ P ČR.
Snahou je zapojit do MÚSES v zastavěném území (v silně urbanizov aných částech) jednak ty prvky,
jež mohou dlouhodobě plnit funkc i ochr any ex istence reprezentativních nebo unikátníc h dr uhů a jejich
společenstev, popř. jejich migračních cest, jednak prvky s omezenou základní funkc í, avšak s jiný mi
funkcemi významný mi v městském pr ostředí (funkce rekreační, estetická, vodohospodářská apod.).
Mís tní územní systém ekologické stability v řešené části města Brna je vy mezován ve specifických
podmínkách městského pr ostředí, a proto se ř ídí spec ifický mi zásadami, vztahy a přístupy, odliš ný mi
od těc h, jež jsou použ ívány v "běžné" kr ajině.
V centrálních částech města jde o území, kde tis íciletá urbanizace z měnila téměř všechny
přír odovědné char akteristiky a to většinou nevratně, a to jak aktuální společ enstva r ostlin a živoč ichů,
tak základ jejic h abiotického prostředí. Návrh „urbánního“ MÚSES se omezuje na zabezpečení
minimalistic kých ex istenč ních podmínek pro segmenty územního systému ekologické stability, které
se nemohou vyhnout této zóně (např. nivní biokoridory po Sv itavě a Svratce) a na ochr ánění před
nový mi antropický mi a antropogenními tlaky těch částí městského prostředí, v nichž se dosud
zachovala náhradní, často i vyspělá společenstva v typické staleté zástavbě - např. historic ké par ky a
zahrady.
Takový mi nový mi prvky jsou nově navržené parky na plochách bývalého drážního tělesa, volné
plochy zeleně podél osobního nádraž í a zejména revitalizovaná pobřež ní zeleň řeky Ponáv ky v celém
průběhu otevřeného toku (i když zde je obtíž né plnohodnotně překonat některé komunikační bar iéry).
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C.II.5.6. Významné krajinné prvky
V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně př írody a kr ajiny) je významný krajinný prvek (VKP)
definován jako ekologic ky, geomorfologicky nebo estetic ky hodnotná část krajiny. Př ispívá k udržení
stability krajiny. Významný mi krajinný mi prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky,
jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona
orgán ochrany př írody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a z kamenělin, umělé i přiroz ené s kalní útvary, výchozy
a odkryvy.
VKP jsou chr áněny před poš kozováním a ničením. Využív ají s e pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnov a a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by
mohly vést k poškození nebo zničení V KP si mus í ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovis ko orgánu ochrany př írody. Zruš it r egistr aci prvku může orgán oc hrany př írody, který
registraci provedl.
V zájmovém území se v souvis losti s VKP vyplývajíc ími ze zákona setkáváme předevš ím s V KP
vodní tok a VKP údolní niva.
Jak bylo řečeno v úvodu této kapitoly, kromě VKP vyplývajíc íc h ze zákona existují ještě tzv.
registrované V KP, které registrov al př íslušný orgán ochr any př írody. Dle vyjádření Odboru životního
prostředí Magistrátu města Brna se v blíz kosti zájmového území nacház í pouze jeden registrovaný
VKP. Jedná se o VKP „ Pod Petrov em“, pořadov é číslo 50. VKP byl registrován 30.11.1999, jedná se
o prudkou skalnatou stráň s kamenný mi teras ami a parkovou úpr avou. Registrov aný VKP se nacház í
mimo zájmové území a nebude realizac í záměru dotč en.
C.II.5.7. Krajinný ráz
Krajinný ráz vycház í především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologic ký mi a př írodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz
dotvářen do určitého souboru typických př ír odníc h a člověkem vytvářených prv ků, kter é jsou lidmi
vnímány jako charakteristic ké, identifikujíc í určitý pr ostor.
Dotčené úz emí je lokalizováno v zastavěném úz emí města Brna. Již ním s měr em je dotčené území
orientováno do rov inaté krajiny c elku Dy jsko-svrateckého úvalu. Z ápadně a s everně dotčeného území
se zvedají vyvýšeniny celku Bobravské vrchoviny, do které patř í i vrchy Červeného a Žlutého kopce,
Špilberku a Petrova. Severovýchodně se potom zvedají vrchy celku Dr ahanské vrchoviny,
s nejbližším výběž kem Moravského krasu - vrchem Hádů.
Železniční tratě využ ívají zejména trasování údolími, která jsou tak (spolu se s ilničními
komunikacemi) do značné míry podř ízena dopravní funkci. V niv ě Svratky a Svitavy jsou tratě v edeny
ve vyvýšené poloze a na estakádách, a to z důvodu záplav. Tvoř í proto výrazné antropogenní tvary
v krajině.

C.II.6. Hmotný majetek a kulturní památky
C.II.6.1.Hmotný majetek
Drážní stavby
Tato kapitola by la zpracov ána podle pr ův odní zprávy "Koordinační studie řešení přestav by železničního uzlu Brno a
žele zničního osobního nád raží v četně průzkumů" (SUDOP Brno, s.r.o.,2003).

Př ed z ahájením výstavby drážních staveb dojde v jednotlivých etapách ke značné demolici objektů.
Jejich s ituace je znáz orněna v př íloze č.5.
1.stavba, I.etapa se týká demolice objektů v ulici Sokolov é, Severní a jejich okolí v k.ú. Horní
Heršpice a v místě napojení přerovské tr ati v oblasti městs ké části Černov ic na ulici U Svitavy.
V současné době etapě není rozhodnuto o řešení napojení př erovské trati a tedy a ni není
rozhodnuto, které objekty bude nutno demolovat.
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1.stavba, II. etapa zahrnuje s oubory staveb určených k demolici na dvou katastrálních územíc h, ale
v různých lokalitách. Jedná se o demolice objektů na ulic ích Košťálová, Rosická, Trnitá a jejich okolí
v k.ú Trnitá, o demolice v k.ú.Ž idenic e na ulic ích Bubeníčkova, Myslbekova a jejich okolí, Táborská a
Jeroný mova. Dále o objekty na ulici Masná a Por ážka v k.ú. Trnitá, které jsou památkově chráněné
(viz.kap.C.9.2.)
2.stavba, II.etapa zahr nuje objekty na ulici Široké a Plotní v k.ú. Komárov.
3.stavba, II.etapa se tý ká objektů v k.ú. Černov ice na levém břehu Svitavy, poblíž ulic e Stinná.
Nutné asanace jsou uvedeny v následujíc í tabulce
Tab.: Asanac e v rámci přestavby železničního uzlu Brno
Název položky (skupina PS event.SO)

Účel

Měrná jedn.

Množství

Autodílny
Objekt DR

P
O

m
3
m

3

3 498
1 150

Rodinné domy

O

m

3

3 916

Zděná budov a

P

m

3

470
3 420

1.stavba, I.Etapa

Zděná budov a

P

m

3

Ocelov ý přístřešek s rampou

P

m

3

990

Úlo žiště naf ty

P

m

3

146
15 370

Hala zděná

P

m

3

Budov a

P

m

3

1 200

Objekt UNIMO

A

m

3

2 000

3

2 550

3

18 520
21 600

Zděný objekt

P

m

Hala KORD
Zděná hala - ocel stř.

P
P

m
3
m

Zděné budovy

P

m

3

3 422

Zděná budov a

P

m

3

2 520

Gará že

G

m

3

1 105
768

Plechov ý sklad

P

m

3

Administrativ ní budov a

A

m

3

8 820

Ocelov ý přístřešek

P

m

3

800
360

Zděný objekt benziny

P

m

3

Administrativ ní budov a

A

m

3

8 400

Zděná VB
Skleníky

P
Z

m
3
m

3

4790
15 940

Plechov ý sklad

P

m

3

730

Zděná budov a

P

m

3

9 600
450

Zděná budov a

P

m

3

Oby tný dům

O

m

3

8680

Zděná budov a

A

m

3

2 610
2 160

Zděný objekt ČD

P

m

3

Objekt ČSAD

A

m

3

12 440

Přístav by

P

m

3

1990

De molice - součet

160 415

1.stavba, II.Etapa
Zděná hala

P

m

3

10 080

Zděná budov a

P

m

3

1 400

Ocelov ý přístřešek

OV

m

3

168
1 260

Zděný obytný dům

O

m

3

Rodinné domy

O

m

3

1 618

Gará že

G

m

3

192
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Název položky (skupina PS event.SO)

Účel

Měrná jedn.

Zděný objekt

O

m

3

160

Množství

Hala zděný plášť

P

m

3

63 360
2 450

Zděná přístav ba haly

P

m

3

Unimo objekt

A,OV

m

3

2 450

Zděná admin. Budov a
Gará že

A
G

m
3
m

3

3 072
294

De molice - součet

86 504

2.stavba, III.Etapa
Oby tný dům

O

m

3

9 408

Oby tný dům

O

m

3

3 780
270

Zděný sklad

P

m

3

Ocelov ý sklad

P

m

3

288

Zděná přístav ba skladu

P

m

3

1 080

m

3

4 320

Budov a kanceláří

A

De molice - součet

19 146

3.stavba, IV.Etapa
m

3

Zděný objekt

O

De molice - součet
P - průmyslov ý objekt, prov ozov na
A - administrativ ní objekt
O - obytný objekt

1 000

1 000
Z - obj. pro zemědělskou v ýrobu
G - garáže
OV - občanská vy bav enost

Opravárenský areál ČSAD Brno
Pr ovoz servis ČSA D Brno bude přemístěn do areálu, který se nacház í v prostoru mezi pr odlouženou
ulic í Pražákovou a kolejištěm ČD. V této lokalitě nedojde k žádný m demolicím.
M ěstská infrastruktura
Potřeba demolic budov je vyvolána nutností uvolnění území pro vybudov ání městské infrastruktury
v oblasti budouc ího osobního železničního nádraž í v Brně.
Budou demolovány pouze budovy v rozsahu nezbytně nutném pro vybudování komunikací a
inženýrských s ítí. Objekty, které se nacházejí na ploše bloků budoucí zastáv ky budou demolovány až
v souvislosti s touto budouc í zástavbou. Demolice budou prováděny po etapách v návaznosti na
etapizaci výstavby městské infrastruktury.
V etapě 1a budou demolovány objekty ČSA D holding a s ousedního zahradnictv í při ulici Rosic ké.
Dále dva zděné RD v tomto pr ostoru (jeden z nich opuštěný). Dále dva administr ativně - obytné
třípodlažní z děné domy na ul. Košťálově u stáv ajíc ího ÚA N. Dále mus í být odstraněny tři ocelové
objekty ÚA N podél ul. Opuštěné ( bufety a prodejny). Do této etapy patř í i demolice obou benzinových
pump u ul. Opuštěná a kancelářský zděný př ízemní objekt u ul. Uhelná.
V etapě 1b budou demolovány objekty v komárovském zanádraž í budouc ího osobního železničního
nádraž í. Jedná se o objekty ČD a část ocelové nezateplené haly.
V etapě 2 bude demolován průmyslový objekt v pr odloužení ul. Vodařské a vrátnice slévár ny.
Ve etapě 3 budou demolovány objekty podél větve E v Komárov ě. Jedná se dvě zděné budovy
v průmyslových areálech, plechový sklad a zahradní domky. Dále je nutné demolovat ocelovou
neopláštěnou halu ČD u řeky Svratky (konec větve D). Dalš í oblast demolic této etapy je mezi ul.
Nové Sady a železnic í (větev M a konec větve C) .
Jedná se o opuštěné drážní objekty u bývalých uhelných kolejí včetně ukončení dvou kusých
zemních těles (ukončení valený mi cihlový mi klenbami a pr ůčelím). Dále pak nižší průmyslové sklady
a vrátnice areálů u ul. Nové Sady a dvoupodlažní administr ativní objekt ČD u Malé A mer iky.
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C.II.6.2. Architektonické a historické památky
Archeologic ký mi průzkumy by lo zjištěno první os ídlení v br něns ké kotlině od počátku pozdní doby
kamenné ( mladš í fáze kultury s moravs kou malov anou keramikou, cca 4600 let před Kristem). Z doby
Velkomoravské ř íše byla na území Br na objevena s ídliště. Kolem r. 1000 vznikla osada u br odu př es
řeku Svratku, nynějš í Star é Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál břetislavský hrad,
sídlo př emyslovského údělného knížete. V roce 1243 udělil český král Václav I. městu větš í a menš í
privilegium. Město se ohradilo hradbami s pěti branami, bylo zde několik klášterů se dvěma farními
kostely - sv.Petra a sv. Jakuba a hrad Špilber k, přestavěný koncem 13. století do gotic ké podoby.
Město bylo ve 14. stol. s ídlem mor avských markrabat a prož ívalo svůj rozkvět. Od poloviny 14. stol.
bylo s ídlem moravských z ems kých sněmů, z jejichž zasedání se vedly zápisy do Zems kých desek. Za
husits kých válek bylo dvakrát marně obléháno. Roku 1643 a zvláště r. 1645 se jako jediné město na
Moravě ubránilo dlouhému obléhání švédských v ojs k a tím umožnilo rakouské ř íši zformování nové
ar mády a zastavení švédského tlaku. Během třicetileté války se Br no stalo jediný m hlavním městem
Moravy a později nedobytnou barokní pevností.
V 18. století docház í k rozvoji průmyslu a obchodu, který pokračuje i ve století následujíc ím. V Brně
se soustřeďuje textilní a strojír ens ký průmys l, rychle jsou zav áděny nejnovějš í technologie a roku
1839 př ijíždí do Brna první v lak. S rozvojem průmyslu rostou předměstí a město ztrác í charakter
pevnosti stejně jako Špilberk, ze kterého se stalo vyhláš ené vězení. Postupně s e bourají hradby,
které jsou po vzoru V ídně nahr azovány budovami a zelený mi ploc hami, tvoř íc ími nový městs ký okruh.
Roku 1850 je k městu př ipojeno 32 okolních obc í, takže počet obyvatel dosáhl 46 tis.
Za první republiky bylo Brno druhý m městem po Pr aze - jak svou velikostí, tak i významem - bylo
hlavním městem země Moravskos lezské. Město bylo nejen střediskem průmys lu a obchodu, ale i
školstv í a kultury.
Druhá světová v álka však z působila Brnu značné š kody nejen mater iální, ale i odsunutím německého
obyvatelstva z Brna v r. 1945. Následujíc í období komunistické vlády přineslo městu politic kou
stagnac i, jejíž důs ledky se dodnes těžce překonávají. Po roce 1989 došlo k útlumu některých
průmyslových výrob (strojírenství, textilní výroba, atd.).
Pr o oc hranu historic kého jádra města Brna, představujíc í mimořádně hodnotný a zac hovaný soubor
světských a c ír kevních staveb dokládajíc í vývoj městs kého celku od raného středověku až po
současnost by la zř ízena nař ízením vlády České socialistic ké republiky č.54/1989 Sb. o prohlášení
území historic kých jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Př íboru za památkové
rezervace městs ká památková rezervace. Hr anice území rezervace v Brně vede na severu v nějš í
ulič ní čarou zástavby v ulic ích Gor kého, Veveř í, Žer otínova náměstí a náměstí Rudé ar mády (nyní
Moravské náměstí) na východě Sadů osvobození (nyní Koliště), dále po vnitřní uliční čáře Koliště,
Dornychu, ulic e Uhelné a Hybešovy, přec ház í na vnějš í hranic i zástavby ulic Kopečné, Anens ké a
Pekařské a ulic í Hlinky na severní straně Mendlova náměstí pokračuje do ulice Pivovarské, odkud se
otáč í k severu a po západní straně Úvozu se vrac í k výchoz ímu bodu.
Kolem Městské památkové rezervace bylo ustanoveno rozhodnutím Odboru kultury NV mB ze dne
6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. ochranné pás mo Městské památkové r ezervace ( OP MPR) Brno,
jehož hranice procház í v zásadě po obvodu budovaného tzv. velkého silnič ního okruhu, tj. hr anic í
vedouc í na severu území - při počátku na křižov atce ulic Dobrovs kého a Leningrads ké (nyní
Hradec ké) - s měrem severními ulicemi Lenigr adskou ( nyní Hr adec kou), po okružní komunikac i kolem
Králova Pole v návaznosti na tzv. Svitavskou radiálu (ul.Budovcova) směrem k jihu a dále k východu
ulic emi Dobrovského, Veles lav ínovou, novou trasou po obvodu závodu KPS Brno na ulici Sládkovu,
přecház í ulic í Mer hautovou, dále vede ulic í Kohoutovou, Pr ovazníkovou Svatoplukovou, Gajdošovou,
Otakara Ševč íka, přecház í přivaděč dálnice, železniční tr ať Brno- Trenčans ká Teplá a ulic í
Olomouc kou po nové estakádě do Starých Čer novic, dále ulic í Mírovou, Čer novic kou, Studniční,
přecház í řeku Svratku a 3 x železniční těleso až silničnímu př ivaděč i na Thällmannově ulic i (nyní
Heršpic ké), vede dále ulic í Jihlavs kou, Rybnickou, Pisár ky, Veslařskou s tím, že zahrnuje i parcely
situované při západní straně této ulice, přecház í řeku Svratku, vede ulic í Kamenomlýns kou po novém
silničním tělese přes s ídliště Ž abovřes ky, vede až k výchozímu bodu na kř ižovatce ulic Dobrovského
a Leningr adské (nyní Hradecké), čímž se obv od ochranného pás ma uzav írá. Zř ízením ochr anného
pás ma kolem Městské památkové rezervace Brno se sleduje zvýšená ochrana pr ostředí památkové
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rezervace před př ípadný mi nepř íz nivý mi vlivy z nejbližšího okolí a před ruš ivý mi zásahy, zvláště při
stavebních z měnách v úz emí vy mezeném ochranný m pás mem.
Posuzovaný záměr "Př estavba železničního uzlu Brno" zasahuje svým severozápadním okrajem do
městské památkové r ezervace ( MPR Brno) a svou podstatnou částí se nacház í v ochr anném pás mu
Městské památkové rezervace.
Nemovité kulturní památk y
Na území města Br na se nacház í podle § 4 odst.1 zákona České národní rady č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči následujíc í Národní kultur ní památky ( NKP).
Tab.: Seznam národních kulturních památek na území města Brna
Název NKP
Kostel sv . Jakuba Většího

Nařízení vlády o prohlášení NKP
č.336/2002 Sb.(č.262/1995 sb.)

Rejstříkové číslo v ÚSKP
47193/7-65

Vila Tug endhat

č.336/2002 Sb.(č.262/1995 sb.)

16079/7-98

Kounicovy vysokoškolské koleje
č.147/1999 Sb.
s pomníkem Vítězstv í nad f ašismem v Brně

11790/7-14 5

Petrov

č.55/1989 Sb. v e znění pozdějších 11787/7-62
předpisů (č.171/1998 Sb.)

Špilberk hrad a pev nost

č.171/1998 Sb.)

Čestné pohřebiště na ústředním hřbitov ě

č.55/1989 Sb. v e znění pozdějších 11789/7-29 6
předpisů (č.171/1998 Sb.)

11788/7-1

Všechny výše uvedené Národní kulturní památky jsou situovány mimo hr anic e zájmového území a
nebudou realizac í záměru dotčeny.
V místě plánovaného záměr u se nacház í několik nemovitých kulturních památek, podléhajíc ích
zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějšíc h předpisů, o státní památkové péč i a evidované v
Ústředním seznamu kultur ních památek Čes ké republiky, kterých by se realizace plánovaného
záměru mohla př ímo dotknout Tato skutečnost byla ověřena v Národním památkovém ústavu,
územním odborném pr acovišti v Brně a na Odbor u památkové péče Magistrátu města Brna.
V následujíc ím textu je uvedeno postupně:
rejstř íkové č íslo kulturní památky
název (označení) kulturní památky
objekt, kde je kulturní památka uložena
stručný popis památky
časové, slohové, popř. autorské určení
zhodnocení kulturní památky a zdůvodnění ochrany
-

č.r. 7992
Budo va b ývalé m asné burzy - průčelí budovy
Masná 34, kat. Trnitá
Monumentální budova charakteristic ká kontrastem jednotlivých omítaných prv ků na rež né
fasádě.
1924, funkc ionalis mus monumentální osové kompoz ice.Bohuslav Fuchs.
Vynikajíc í ukázka meziválečné průmys lové architektury.
č.r. 7993
Městská jatka - průčelí městských jatek
Masná 34, kat. Trnitá
Komplex historizujíc ích budov s dominantním tř ídílný m pr ůčelím hlavní haly.
Druhá polovina 19.století. Historiz ujíc í tovární architektura.
Vynikajíc í ukázka aplikace historizujíc ích až romantických tvaroslovných schémat na tov ární
architektuře.
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-

-

č.r. 7089
Hlavní nádraží
Nádražní, Br no I.
Soubor budov hlavního nádraž í zaujímá místo zbořeného hradebního pásu a zasypaného
hradebního př íkopu na jihu historického jádra města. Roz kládá se v protáhlém půdoryse a je na
východě ukončen v iaduktem a na západě nádražní poštou.
1850 (anony m), 1902-05 Josef Nebehosteny, 1938-49 Bohuslav Fuc hs; historizujíc í
architektura, secese, funkc ionalis mus.
Komplex budov hlavního br něns kého nádr až í souv is í s počátky železniční dopravy a jejím
rozvojem.
r.č. 7089 b (součásti výše uvedené kultur ní památky s č.r. 7089)
a) vlastní výpravní budova žst. Brno hlavní nádraž í (exter iér i inter iér)
b) nosná konstrukce perónních př ístř ešků na I.- IV. nástupišti
c) litinové zábradlí výstupů na nástupiště II.- IV. z odjezdového podchodu
d) most v km 155,872 trati Brno - Čes ká Třebová přes ulic i Kř enovou
e) most v km 0,00 trati Brno hlavní nádraž í - odstavné nádr aží S ( přes ulici Křenovou)
f) most v km 143,139 trati Brno - Břec lav (přes ulici Hybešovu)
g) most silniční přes ulici Hybešovu (ke skladišti VI)
h) budov a klempír ny v žst. Br no hlav ní nádraž í (př i jižní straně mostu př es ulici Křenovou)
i) budov a knihaře v žst. Brno hlavní nádraž í (při severní straně mostu přes ulici Křenovou)
j) budov a skladiště V I Brno hlavní nádraž í
k) budov a skladiště V II (A merika) - jde v podstatě o rozš ířené př ízemí skladiště V I
l) 14 oblouků pův odního viaduktu původní trati Brno - Vídeň pod kolejí 13k a 11k
(přístupných ze s kladiště V II - A merika)
m) ostatní oblouky viaduktu původní trati Brno - Vídeň bez ohledu na to, zda jsou
v současné době př ístupné nebo nikoliv.
Pozn ámka: Vy jma objektu v lastní v ýprav ní budovy
chráněny pouze exteriéry .

Brno hlav ní nádraží jsou u ostatních v ýše jmenov aných objektů

Obr. Vlastní výpravní budova železniční stanice Brno hlavní nádraží

Vzhledem k velkému rozsahu zájmového území se v jeho blíz kosti nacház í ještě dalš í nemovité
kulturní památky podléhajíc í zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějš ích předpisů, o státní
památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Tyto
památky však realizac í plánovaného záměru nebudou př ímo dotčeny. Jejich seznam je uveden
v následujíc í tabulce.
Tab.: Seznam nemovitých kulturních památek z okolí záměru
Rejstříkové
Umístění kulturní
číslo v ÚSKP
památky
0313
H.Heršpice (při
polní cestě ke
Sv ratce)
FileName: EIA-ZU B.doc
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Název a stručný popis kulturní památky
Boží muka
Doklad Božích muk na Brněnsku na počátku 19.století.
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Rejstříkové
Umístění kulturní
číslo v ÚSKP
památky
8044
Jílkov a 74

Název a stručný popis kulturní památky
Kostelní stavba - Husův sbor
Drobná f unkcionalistická kostelní stav ba, doplňující soubor židenických kostelů
z meziv álečného období.

7521

roh Koliště č.49 a
Cejlu a Ponáv ky
č.12

Dům
Secesní dům z 1.desetiletí 20-století. Hodnotný objekt na okružní třídě MPR
s bohatými průčelími.

7520

Koliště č.47

Dům
Hodnotné průčelí z přel omu 19. a 20. století v řadov é zástav bě na hraniční
komunikaci MPR.

7519

Koliště č.45

Dům
Hodnotné průčelí z konce 19. století na hraniční komunikaci MPR.

7518

Koliště č.43

Dům
Dominantní postav ení budovy na hraniční komunikaci MPR. Průčelí domu z roku
1912.

7517

Koliště č.41

Dům
Hodnotné průčelí domu z konce 19. století situov aného na f rekv entov ané hraniční
komunikaci MPR.

0069

Křenov á

Farní kostel Neposkvrněného Početí P. Marie
Jedna z mála secesních sakrálních architektur, cenná zejména j ednotným pojetím
celkov é koncepce i detailů, v ěž se uplatňuje jako je dna z dominant B rna, ov ládající
široké okolí.

0133

Křenov á č.20

Obytný dům
Oby tný dům pseudoslohov é architektury z druhé polov iny 19.století, užití nových
stav ebních materiálů (litiny ).

0217

Křenov á (před
domem č.76a)

Zderadův sloup
Gotická kamenická práce z pol ov iny 14.století. Ojedinělá g otická památka na ú zemí
republiky .

7539

Křenov á 34

Dům
Zcela ojedinělý oby tný dům z režného zd iv a se sgraf ity v okenních supraportách.
Poslední čtv rtina 19.století.

7712

Křenov á 29

Průčelí domu (nájemní dům)
Nárožní nájemní dům s f asádou spojující prv ky nov obaroku a secese, důležitý
z urbanistického hlediska jako u zav ření secesního prostoru kolem kostela na
Křenov é.

7900

Křenov á 36

Škola - gymnázium
Ty pická secesní školní budov a z roku 1912. Důležitá zv láště z urbanistického
hlediska jako uzáv ěra secesního prostoru kolem kostela na Křenov é.

7990

Křenov á 21

Škola (průčelí budovy školy)
Ty pická secesní architektura školní budovy v e v elmi exponov ané urbanistické
poloze.

8038

Křídlov ická 16a

Měst ské domy
Kv alitní ukázka jednotné zástav by z přelomu a počátku 20.století.

8041

Křídlov ická 19a

Měst ský dům (průčelí domu)
Ukázka kv alitní architektury z období historických slohů (konec 19.století) s v elmi
výprav nou a jemnou štukov ou dekorací.

8042

Křídlov ická 21

Měst ský dům (průčelí domu)
Kv alitní ukázka městské secesní zástav by z 10. - 20. let 20. století.

0317

Pokračov ání ulice
Křídlov ické na
lev ém břehu
Sv ratky

Boží muka
Vzácně datov aný (1631) doklad raně barokních bo žích muk okolí Brna.

0135

Lazar etní 1

Dům -fara
Barokní budov a f ary (18.století) v elkory sého architektonického řešení, urbanisticky
nav azující na protější komplex kostela a kláštera.

0293

Lazar etní

Zahrada u fary
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Rejstříkové
číslo v ÚSKP

Umístění kulturní
památky

Název a stručný popis kulturní památky
Dotv áří památkový areál f ary a je příkladem uzav řeného f arního komplexu.

0248

U domu Mlýnská 26 Socha sv. Jana Nepomuckého
Doklad dobré sochařské práce a kv alitního dobov ého soklu z prv ní polov iny
18.století.

0304

Nezamy slov a 71

Stará část židovského hřbitova s pomníkem
Náhrobní kameny z prv ní polov iny 19.století. Pomník nacistickým obětem.

7989

Nov é sady

Kaplička s Boží mukou
Objekt tv oří dominantní parčíku u spojnice ulic Nov é sady a Křídlov ická. Boží muka
barokní, kaplička z roku 1891.

0285

Pokračov ání ulice
Olomoucké

Památník Rudé armády
Památník osv obození města Brna Rudou armádou v r.1945.

0263

Před domem
Olomoucká 58

Socha sv. Jana Křtitele
Přesně datov aná (1751) kv alitní práce z pozdního ob dobí baroka.

0265

Plotní

Socha sv. Jana Nepomuckého
Kv alitní barokní plastika z roku 1716.

7045

Plotní 45

Tovární budovy Závody těžkého strojírenství, závod Josefa Jurana - slévárna
Prov oz býv alé tov árny bratří Uxů (1866) je jeden z nejstarších v Brně a nejméně s e
ho dotýkaly modernizační zásahy . Komplex tov árních budov odpovídá dnešním
dispozičním dochov áním době sv ého v zniku.

8802

Ponáv ka 2

Dům
Součást uceleného bloku městských domů s hodnotnými průčelími od arch.
Dv ořáka.

8519

Skořepka 13

Synagoga
Kv alitní f unkcionalistická architektura. Jediná prov ozov aná sy nagoga na Morav ě a
v e Slezsku.

8035

Šámalov a 92

Průčelí základní školy
Velmi v ýznamná stav ba brněnského f unkcionalismu. Její exteriéry jsou dochov ány
neporušené a jsou domina ntou parkov ého náměstí.

7991

Špitálka 21

Nájemní dům - průčelí nájemního domu
Kv alitní ukázka architektury secesního nájemního domu z počátku 20. století.

7984

Výprav ní (areál žst.
Horní Heršpice)

Dům - průčelí domu
Jedna z nejho dnotnějších ukázek brněnské meziv álečné by tov é
strohého nef unkcionalistického v ýrazu, v elmi sugestiv ní f ormy.

8455

Zv onařka

Ar eál slévárny a strojírny Vaňkovka
Velmi hodnotný průmy slov ý areál, který je pro sv é urbanistické a architektonické
kv ality a dochov anou situací nárůstu (1856-1995) repre zentantem brněnskéh o
průmy slu od přelomu 19. a 20. století do druhé půle 20. století. Při rekonv erzi lze
dotv ořit býv alou tov árnu nov odobou architekturou za podmínky zachov ání.

7558

Benešov a 22

Dům
Mimořád ně ho dnotné průčelí d omu z 8 0. let 19. století při f rekv entov ané komunikaci
MPR.

0085

Benešov a

Palác Morava
Uzav řený stav ební blok. Architekturou v ýznamná stav ba třicátých let 20. století.
Neobvyklé zastav ění trojúhelníku.

0198

Benešov a 18

Hotel Grand
Příklad secesní architektury z počátku 20. století.

7629

Benešov a

Bývalé autobusové nádraží
Stav ba z let 1948 - 1950 je částečnou reali zací projektu B.Fuchse. Technicky
vyspělá postf unkcionalistická konstrukce dokládající i v realizov aném torzu
urbanisticky v elkolepý záměr autora.
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C.II.6.3.Arch eologická naleziště
Podkladem pr o vypracování této kapitoly byla zpráva o pr ovedení archeologické studie pro investiční
akci „ Přestav ba železničního uzlu Brno - Studie souboru staveb“ vypracovaná for mou podrobné
rešerše veškerých dosav adníc h archeologických nálezů, aktivit a prac í v areálu dotčeném objekty
městské infrastruktury - přestavba Ž UB ( jedná se o centrální část zájmového území), spolu
s vytýčením území s archeologický mi nálezy ve s mys lu § 22, odst. 2 zákona č.20/1987 Sb. o státní
památkové péči v platném znění. Ve zprávě jsou dále stanoveny priority a strategie záchr anného
archeologického výzkumu a archeologic ké památkové péče v př ípadě r ealizace plánov ané výstavby.
Výše uvedená studie zahr nuje z koumané teritorium o roz loze v íce než 86 ha, které zaujímá jednotlivé
díly území historic kých katastrálních obc í Tr nitá, Staré Brno, Štýřice a Brno - město, v současném
správním dělení pak městských částí Brno - střed a Brno - jih. Svý m severním okr ajem se dotýká
vlastního středověkého Brna v hradbách. V celé severní části se rozkládala historická brněnská
předměstí, s kořeny minimálně již ve 13. století. Ve středním úseku zájmov é ploc hy byla situována
předměstská sídliště, od západu k východu vsi Kř ídlovic e, Trnitá a osada kolem mlýna na Dornychu.
Jižní díl pak původně tvořila z emědělsky využ ívaná ř íční niva při Svratce a Ponavě.
Na základě závěrů provedené rešerše je možno konstatovat, že celé vy mez ené ter itor ium je nutno
pokládat za území s archeologický mi nálezy ve s myslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči v platném znění. Při zásaz ích do terénu dojde na takovémto teritoriu k narušení nebo
odkrytí archeologic kých nálezů, a bude tedy nezbytné pr ovedení záchranného archeologického
výzkumu.
Níž e uvádíme dosud zjištěné archeologic ké lokality a nálezy ve z koumaném území.
1. Ulice Dornych, Úzká, prostor OD Tesco - osídlení mladš í a pozdní doby bronzové (velatická a
podolská kultur a okruhu středodunajs kých popelnicových polí, cca 1250 - 750 let před Kr istem) ,
starší doby železné (horákovs ká kultura, cca 750 - 450 let před Kr istem), mladš í doby železné
(Keltové, cca 540 - 0 let před Kr istem) a ve s lovans kém období (starší, střední a mladš í doba
hradištní, 8. - 12. století po Kristu). Kontinuální osídlení v rámci předměstí města Brna od počátku
13. století po nejnovějš í období ( mlýny, sladovny, řemes lné provozy, hospodářské dv orce,
předměstské usedlosti apod.). Pozůstatky středověkého hř bitova br něns ké ž idovské komunity.
2. Ulice Dornych, Trnitá, Opuštěná - osídlení na počátku pozdní doby kamenné ( mladš í fáze
kultury s moravskou malov anou keramikou, cca 4600 let před Kristem), v mladš í a pozdní době
bronzové (velatic ká a podolská kultura okruhu středodunajs kých popelnicových polí, cca 1250 750 let před Kr istem) . Nejpozději od 13. století pak setrvalé os ídlení až do souč asnosti ( mlýn
Dornych s okolní zástavbou vznikl patrně již někdy ve 13. století, Trnitá vysazena jako
předměstská ves nejpozději někdy na přelomu 13. a 14. v ěku.
3. Ulice Nové sady - ojedinělý nález mince ř íms kého c ísařstv í (1. - 4. století po Kr istu).
4. Ulice Poříčí - ojedinělý nález mince ř íms kého c ísařstv í (1. - 4. století po Kristu).
5. Ulice Nové sady, Husova, Hybešova, Nádražní - kontinuální os ídlení minimálně od konce 13.
století do současnosti (lázně, mlýny, usedlosti na př edměstí), včetně areálu kláštera františ kánů a
františkánských sester s kostelem sv. Bernarda Siens kého z 15. století.
6. Ulice Nové sady - jihovýchodní část předměsts ké osady Neustift - Nov é Sady, vzniklé zde
nejpozději v průběhu 14.století, v místě lze velmi pravděpodobně očekávat i pr avěké os ídlení.
7. Ulice Nové sady, Křídlovická - jihovýchodní část původní předměstské vsi Kř ídlovice,
s kontinuálním os ídlením od 13. století až po nejnovějš í dobu, je třeba př epokládat jak starš í
středověké fáze (např. nálezy z 11. a 12. století), tak př ípadné stopy os ídlení v pravěku.
Na základě informac í, z ískaných z projektu "Státní archeologic ký seznam České republiky" (SA S)
v Národním památkovém ústavu v Br ně, z oddělení péče o archeologic ký fond na Moravě a ve
Slezsku nám bylo s děleno, že v blízkosti proponovaného záměru jsou rovněž území s
archeologický mi nálezy. Není vylouč ena pravděpodobnost, že tato nalez iště budou pokračovat
směrem na plochu určenou pro záměr a že na místě předpokládané stavby budou objev eny dalš í
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movité i nemov ité archeologic ké památky. Níže jsou uvedena archeologická nalez iště v blíz kosti
záměru.
1. Židenice - kasárna - Pohř ebiště ze střední doby hradištní (pořadové č ís lo SAS -24-32-25/13)
2. Židenice - Na Benátkách, Karáskovo náměstí - osídlení a pohřebiště z doby hradištní (pořadové
číslo SA S 24-32-25/17, 18)
3. Brno-Zábrdovice - středověké os ídlení (pořadové č íslo SA S 24-32-25/10)
4. Černovice - školní hřiště - Pohřebiště ze střední doby hradištní (pořadové čís lo SAS 24-3405/11)
5. Ul. Dornych 47 - nedatované pohřebiště (pravděpodobně středověké nebo novověké) (pořadové
číslo SA S 24-34-05/8)
6. Na Františkově - osídlení z pozdní doby kamenné; starš í, střední a mladš í doby bronzové; starš í
doby železné a středověku; dále pak pohřebiště z mladš í doby železné a stěhování národů.
Naleziště, objevené výzkumem A Ú Brno na ulici Košuličově je součástí lokality Na Fr antiškově
(pořadov é č íslo SAS 24-34-05/4)
7. Při železniční stanici - os ídlení ze starš í doby br onzové a pohřebiště ze střední doby hradištní
(velkomor avská kultura) - 800-950 n.l. (pořadov é č íslo SA S 24-34-05/2). V roce 1939 př i stavbě
spojky byly narušeny kostr ové hroby. Hr oby byly objeveny již př i stavbě původní dráhy v místech
únětického sídliště.

C.II.7. Hluk a další fyzikální charakteristiky
C.II.7.1. Hluk
Legislativní limity
Nejvyšší př ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nař ízení vlády č.88/2004
Sb., který m se mění nař ízení vlády 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepř íznivý mi účinky hluku a
vibrac í a to konkr étně par agraf 12 ( uvádíme pouz e zkrácenou citaci):
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadř ují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T . V denní době se
stanov í pro os m s ouvislých a na sebe navazujíc ích nejhluč nějš ích hodin, v noční době pro
nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopr avy na veřejných komunikac ích a pro hluk z letec kého provozu se
stanov í pr o celou denní a noční dobu.
(2) Nejvyšší př ípustná ekv ivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetic kého impulsního hluku) se stanov í součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
přís lušné korekce pr o denní nebo noční dobu a mís to podle př ílohy č. 6 k tomuto nař ízení. Pr o vysoce
impulsní hluk se př ipočte dalš í kor ekce -12 dB. Obsahuje- li hluk výrazné tónové slož ky nebo má- li
výrazný infor mační charakter, jako např. elektroakustic ky zesilovaná ř eč, př ič ítá se dalš í korekce -5
dB.
(5) Pro provádění nových staveb a z měn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin př ípustná
korekce +10 dB k nejvyšší př ípustné ekviv alentní hladině akustic kého tlaku A stanovené podle
odstavce 2. Nejvyšší př ípustná hodnota hluku z e stavební činnosti se pro dobu kratš í než 14 hodin
vypočte způsobem uvedený m v př íloze č. 6 k tomuto nař ízení.
(6) Pokud by bylo technic ky prokázáno, že ve stávajíc í zástavbě po vyčerpání všech prostředků její
ochrany před hlukem, není technic ky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou
ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám
stanovený m v § 11. Přitom mus í být zachována možnost jejich potř ebného větrání.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 132 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Tab.: Způsob využití území
Korekce [dB]

Způsob využití území
Chráněné v enkov ní prostory stav eb nemocnic a stav eb lázní

1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

Chráněný v enkov ní prostor nemocnic a lázní

0

0

+5

+15

Chráněné v enkov ní prostory ostatních stav eb a chráněné ostatní v enkov ní prostory

0

+5

+10

+20

1.

Použi je se p ro hl uk z prov ozov en (nap ř. tov árny , v ýrobny , dílny, prádelny , strav ov ací a kulturní zařízení) a z jiných
stacionárních zdrojů (např. v zduchotechnické sy stémy , kompresory, chladící agregáty ). Použije se i pr o hluk půso bený
v ozidly která se pohy bují na nev eřejných komunikacích (pozemní přeprav a a přep rav a v areálech záv odů, stav enišť
apod.). Dále pro hluk stav ebních strojů pohy bujících se v místě sv ého nasazení.

2.

Použi je se pro hluk z pozemní dopr avy na veřejných komunikacích.

3.

Použi je se pro hluk v okolí hlav ních pozemních komunikací, kde hluk s dopravy na těchto komunikacích je přev ažující a
v ochranném pásmu drah.

4.

Použi je se pro starou hlukov ou zátěž z po zemních komunikací a z drá žní doprav y. Tato korekce zůstáv á zachov ána i
po rekonstrukci nebo op rav ě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stáv ající hlučnosti v chráněných prostorech
stav eb, a pro krátkodobé objí zdné trasy . Rekonstrukcí nebo oprav ou komunikace se ro zumí polo žení nov ého pov rchu,
výměna kolejov ého sv ršku, případně rozšíření v ozov ek při zachov ání směrov ého nebo v ýškov ého v edení.

Pr o noční dobu se použ ije další korekce -10 dB s výjimkou hluku železnice, kde se použije korekce 5 dB.
S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší př ípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru následovně:
Tab.: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru

Lokalizace
ochranné pásmo drah

L Aeq,T den / noc
60/55

ČD mimo OPD

55/50

okolí hlavních komunikací

60/50

okolí ostatních ulic

55/45

Pr o období výstavby se povoluje použití dalš í korekce +10 dB(A), avšak pouze v denní době od 7.00
hodin do 21.00 hodin.
Stávající stav
Zájmové území je v součas nosti intenzivně využíváno k ž elez niční dopravě, indiv iduální automobilové
dopravě i městs ké hromadné dopravě všech druhů. Je zde umístěno ÚA N Zvonař ka, nádraž í ČD a
stavby Velkého městského okruhu a jejich propojení - Dornych, Úz ká, Uhelná, Nové sady, Zvonařka a
Opuštěná, Poř íč í, Heršpic ká. Uvedené komunikace js ou považovány za hlavní pozemní komunikac e.
V rámci zpracování „ Koor dinační studie řešení přestavby železničního uzlu Brno (Ž UB) a železničního
osobního nádraž í“, zpracované fir mou SUDOP BRNO, byla pr ovedena měření současné hlukové
situace v území (Vrána - měření fyzikálníc h veličin: Pr otokol o měření hluku č. 32 a 33/2004 - Měření
hladin hluku z železniční dopr avy). Nejvyšší př ípustné hladiny hluku (viz výše) jsou na uličních
fasádách ve výši 3 m vesměs vysoce překračovány. Pro ostatní posuzované komunikace jsou limitní
hodnoty rovněž překr ačovány, jako vyhovujíc í se jev í pouze některé vnitrobloky. Blíz ké okolí trati ČD
a stávajíc ího železničního nádraž í je hodnoceno jednak co do př íspěv ku z provozu po železnič ní trati,
jednak součtově.
Výběr hodnot naměřených v rámc i Protokolu o měření 32 a 33/2004 - autor Ing. Petr Vrána je uveden
v následujíc í tabulce.
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Tab.: Výběr hodnot naměřených v rámci Protokolů o měření
Komunikace, úsek

Stávající stav-měření *)
dB(A) den

dB(A) noc

Nov é Sady
Heršpická

70,5
69,9

70,3
64,6

Poříčí - Heršpická/Uhelná

72,7

60,5

Uhelná

73,3

61,4

Opuštěná

74,1

68,2

Hy bešov a

75,2

57,2

Nádražní

71,4

65

Nádražní - ČD
Dorny ch - parkov iště

67,7
71,7

62,7
62,3

Úzká

67,6

54,8

Zv onařka

76,3

61,6

Plotní - Zv onařka/Dorny ch

70,2

60,9

Dorny ch - Zv onařka/Plotní

73,8

63,7

Plotní - Široká/Dorny ch

75,2

68,6

Sv atopetrská

71,8

63,4

Opuštěná

72,6

62,6

ČD, hlav ní nádraží

Celkem
67,2

Vlaky-přísp.
61,1

Úzká
Uhelná

67,6
71,3

64,6
63,6

Opuštěná

65,5

63,8

Železnice

Pražákov a

64,7

60,0

Tra ť Přerov ka, u Sv ratky

67,3

67,1

Dolní nádraží Rosická

64,8

63,5

Plotní při ÚAN

65,6

64,4

Dorny ch při Lídlu

60,6

58,5

C.II.8. Dopravní infrastruktura
Brněnské hlavní nádr až í se v součas né době nacház í v těsném kontaktu s histor ický m centrem města
a je snadno dostupné jak pěšky (z centrální oblasti města), tak městskou hromadnou dopravou
(sjíždějíc í se k nádraž í prakticky ze všech částí města). Poloha je pr o cestujíc í výhodná a dlouhodobě
zažitá.
Méně jsou již vidět nevýhody stávajíc ího uspořádání. Předně - současné nádraž í již nevyhovuje
požadavkům železničního provozu. Neumožňuje totiž mj. zavedení prav idelné (taktové) regionální
příměsts ké dopravy ( IDS) ani vysokorychlostních tratí. To je z hlediska železniční dopravy zásadním
problémem. Dalš í dopravní pr oblémy js ou dány nevyhovujíc ím přestupem mezi želez nic í a autobusy,
špatnou dostupností autobusového nádraž í (hromadná doprava zde představuje dlouhodobé
provizorium), a nedostatkem parkovac ích mís t př i nádraž í ( krátkodobých až dlouhodobých vč. dropoff).
Stavu dopravní infrastruktury se dále věnujeme v rámci jednotlivých subsystémů:
Drážní stavby a drážní provoz
V současné době vy kazují dráž ní stavby a drážní provoz řadu závad, které vycház í zejména z
histor ického růstu uz lu. Problémy se pr ojevují hlavně v těchto oblastech:
-

malá kapacita nádraž í, obtížné řešení budouc ích záměrů (zavedení pravidelné regionální
dopravy a/nebo vysokorychlostních tratí),
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-

zakřivení nástupních hran (a z toho vyplývajíc í špatný př ehled podél nástupníc h hran),

-

nevyhovujíc í zázemí pro železniční dopravu (servisní prostory, zázemí pro zaměstnance apod.),

-

nevyhovujíc í podmínky pro cestujíc í (zázemí pro cestujíc í, doplňkové služby, bezbariérovost
přístupu, sociální prostředí).

-

technická a morální z astaralost staveb a obs lužných zař ízení

Železniční dopravní intenzita se v s oučasné době v ř ádu stovek pojez dů vlaků denně v profilu
hlavního nádraž í a ř ádově stovkami pojezdů vlaků na odstavných a manipulačních kolejištích a
nákladním pr ůtahu.
Železniční provoz je převážně pr ostorově segregovaný (nedochází ke střetům s jiný mi druhy
dopravy), v některých místec h (přejezd Sokolov a) však zůstává úrovňový přejezd s časovou
segregac í. Celkově je však železniční doprava autonomní, centrálně ř ízená, a neovlivňujíc í př ímo
okolní dopravní infrastrukturu.
Dopravní stavby a dopravní provoz související infrastruktury
Souv isejíc í dopravní infrastruktura se s kládá z řady dílč ích subsystémů, který m se dále věnujeme
jednotlivě. Diskutujeme následujíc í systémy:
-

silniční doprav a,

-

městská hromadná doprava,

-

regionální a nadregionální hromadná dopr ava,

-

cyklistická doprava,

-

pěš í doprava,

-

ostatní doprava,

-

doprava v klidu.

Silniční doprava
Dotčené území představuje exponov aný městský prostor, který m pr ocház í řada hlavních městs kých
komunikac í. Úz emí je přibližně vy mezeno těmito komunikacemi:
-

ze západu ulic emi Heršpickou a V ídeňskou (tzv. v ídeňská radiála),

-

z východu ulicemi Hněv kovského, Dornych a Plotní (tzv. bratislavs ká r adiála), Černov ickou (tzv.
vnějš í dopravní polookruh) a Olomouckou a Ostravskou (tzv. olomouc ká radiála),

-

z jihu dálnic í D1,

-

ze severu ulicemi Opuštěnou (tzv. velký městs ký okruh), Úz kou (tzv. malý městský okruh) a
Nádražní (tzv. hradební okruh).

Území je dále doplněno řadou komunikac í nižšího řádu, schéma komunikačního systému je zřejmé z
přílohy č. 8 této dokumentace.
Stávajíc í intenzity dopravy na komunikační s íti (dle dopravního modelu zpracov aného pro r ok 2004)
je zřejmá z př ílohy č.8 této dokumentac e.
Systém je podmínečně funkční, ve špičkových obdobích docház í na komunikační s íti k dopr avním
problémům. Stav silniční dopr avní infrastruktury v území je mj. závis lý na vyřešení železniční otáz ky
(prostorová a územní omezení).
Na komunikačním systému dotčeného území je (nezáv isle na př estavbě Ž UB) konc epčně
připravována řada záměr ů. Jde jednak o postupnou výstavbu velkého městského okruhu, jednak o
připravovanou realizaci nové bratislavs ké radiály. Dalš í komunikační stavby jsou připravovány na
komunikační s íti města Brna, mimo dotčené území, nic méně se mohou projev it z hlediska dopravních
zátěž í i z de.
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Městská hromadná doprava
Systém městské hromadné dopravy v dotčeném úz emí je v s oučasné době založen zejména na
tramvajové dopravě (převážně pouliční tr amvaj, méně pak tramvajová rychlodr áha), která má svůj
hlavní př estupní uzel v přednádr ažním prostoru. Systém je doplněn autobusovou a trolejbusovou
dopravou. Systém je funkční, částečně závis lý na vyřešení železniční otázky ( dlouhodobé provizorium
v obsluze autobusového nádraž í Zvonařka a výjimka z podjezdné výšky nádražního viaduktu).
V dotčeném území je koncepčně a projekčně připravována přelož ka tramv ajov é trati z ul. Dornych do
ul. Plotní.
Regionální a nadregionální hr omadná doprava
Systém regionální a nadregionální hromadné dopr avy je tvořen jednak železniční dopravou (s uzlem
v poloze hlavního nádraž í a dalš ími stanic emi), jednak dopr avou autobus ovou (s uzlem v poloze
autobusového nádraž í Zvonař ka a dalš ími stanicemi).
Systém je funkční, částečně závislý na vyřešení železniční otáz ky (vazba vlaky - autobusy).
V současné době je zaveden systém integrované dopravy (IDS), př ipravováno je jeho rozš íření do
dalš ích obc í.
Samostatně dis kutov anou otázkou je tzv. severojižní kolejový diametr. Měl by slouž it jako regionální
trať s obsluhou centr a města (v podzemní poloze). Jde o dlouhodobý záměr, v časovém horizontu
nejbližších desetiletí pravděpodobně nebude realiz ován.
Cyklistická doprava
Cy klistic ká doprava v dotčeném úz emí je celkově málo významná. Je vedena buď po ulič ní s íti (spolu
s ostatní dopr avou) nebo v segregované poloz e (v dotčeném území vedena praktic ky výhradně při
nábřež ích vodotečí, kde se nac ház í cyklistic ké stez ky). Využívána je zejména pro rekreační účely,
méně pak pro pravidelnou dojížď ku.
Pěší doprava
Pěš í doprava v dotč eném území je dnes soustředěna zejména do přednádražního prostor u a pěš ích
tras k autobusovému nádraž í Zvonařka (s obc hodními aktivitami Tesco a Vaňkovka) r esp. př es
centrum města. Dalš í pěš í provoz je rozptý len v okolních ulic ích, již v běžných úrovníc h.
Ostatní doprava
V území se nacházejí různá dopravní zař ízení (stanoviště a zázemí taxi, prodejní kanc elář Čes kých
aerolinií, stanov iště pro nepravidelnou autobusovou dopravu př ípadně jiná), provozovaná jejich
majiteli resp. s právci. Zař íz ení v zásadě vyhov ují.
Dílč í problémy způs obuje omezení podjezdné výšky nádražního viaduktu (ul. Křenová) pr o dálkovou
autobusovou doprav u (vyšší autobusy), objízdná trasa je vedena tramvajový m kolejištěm
v přednádražním prostoru. Omezení výšky podjezdu způsobuje problémy tramvajové a trolejbusové
dopravě díky nutně níz ký m trolejům, které pak vadí př i pr ůjez du vyšších nákladních aut kř ižovatkou
Koliště - Křenová.
Na ul. Rosic ké se nacház í servisní z ávod ČSA D (TOURBUS), s výhodnou polohou př i autobusovém
nádraž í.
Doprava v klidu
Centrum města Brna, dotčené území nevyjímaje, vykazuje deficit parkov acíc h ploch. To se týká i
obsluhy stávajíc ího hlavního nádr až í (problémy s dlouhodobý m, střednědobý m i krátkodobý m
zaparkováním včetně dr op-off).
Málo kapacitní placená par koviště se nacház í v ul. Benešov ě a při obchodním domu Tesco,
neplacené parkoviště potom při ul. Uhelné (nevyhovujíc í povrch ze svahových tvárnic).
Dalš í menší par kov iště jsou u obc hodních a jiných objektů a na uliční s íti.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Území je silně poznamenáno antr opogenní činností (bývalou průmyslovou výrobou, stávajíc í
dopravou železniční i automobilovou).
Dle Sdělení odboru ochrany ovzduš í MŽ P č. 6 zveřejněné ve věstníku MŽ P částka 4 z dubna 2004
patř í katastrální území města Brna mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduš í. Stávajíc í imisní zátěž
zájmového území zátěž tuhý mi znečišťujíc ími látkami je v ročním průměru podlimitní, denní
maximální hodnoty imis ní limit př ekr ačují, vyšší hodnoty js ou naměřeny předevš ím v zimních
měs íc ích, maximální hodinové koncentrace NO2 v blízkosti frekventovaných komunikac í v území
dosahujíc í nebo překračujíc í hodnotu imisního limitu. V případě průměr ných ročních koncentrac í zde
limitní koncentrace překračovány nejsou, nejvyšší z átěž je však předpokládána v blízkosti ulic
Heršpic ká, Koliště, Plotní a Opuštěná.
Z hlediska hluku lze konstatovat, že území je zatíženo hlukem ze stávajíc í dopr avy (automobilové i
vlakové), př i očekáv aném vývoji zvyšování motor izace bude i hluková zátěž nar ůstat.
Z místních toků zejména Ponáv ka vykazuje vysoké antropogenní zneč ištění (vysoké konc entrace
organických látek). Značná část území lež í v záplavovém území Q100 ř eky Svratky a Svitavy.
Podzemní vody a půdy jsou místně znečištěny NEL, ClU, PA U aj.. Převážnou většinu kontaminac í
v lze označit za star é ekologic ké z átěže, které vznikly v dobách průmys lového rozvoje území. Větš ina
provozů se zjištěnou kontaminac í je v současné době v útlumu, př ípadně doš lo ke z měně využití
provozoven. V území probíhají s anace.
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ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Kapitolu zpracoval: Pr of. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.,

Držitel osv ědčení odborné způsobil osti pro oblast posuzov ání v liv ů na v eřejné zdrav í vy daného rozhodn utím Ministerstv a
zdrav otnictv í dle § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzov ání v liv ů na živ otní prostředí v e znění zákona č. 93/2004 Sb.
a dle nav azující vy hlášky č. 353/2004. Rozhod nutí vy dáno dne 19.11.2004, č.j. HEM-300- 26.8.04/25788, po řadov é číslo
osv ědčení 1/Z/2004.

D.I.1.1. Předmět hodnocení
Př edmětem hodnocení je rozsáhlý soubor staveb zasahujíc ích značnou část města Brna,
s předpokládanou dobou trvání v íce než deset let. Stavební č innost se bude tý kat jednak železničních
tratí a objektů, jednak navazujíc ích městs kých komunikac í, tr atí městs ké dopr avy, veřejných pr ostor a
inženýrských s ítí.
Mimořádný rozsah prac í je zřejmý již z pouhého výčtu významnějš ích dílč ích pr ac í. Z drážních staveb
to bude rozšiřování stávajíc ích železničních tratí na území města a zčásti i budování jejich nových
spojek, nové zapojení vleček, stavba nov ého velkokapacitního osobního nádr až í, nových železničních
zastávek ( Brno - jih, Br no - Ž idenice a Br no - Černov ice), výstavba areálu udržovacíc h traťových
jednotek (dílny, sklady, garáže aj.), stav ba resp. rekonstrukce železničních mostů (přes Svratku, ulici
Plotní, Dornych, mlýnský náhon, ulici Masnou, řeku Svitavu, ulici Charbulovu, Olomouckou,
Nezamyslovu, Táborskou, Jílkovu, Filipíns kého, a Bubeníčkovu), protipovodňových zdí, hráz í a
dalš ích zař ízení, vegetační úpravy, zpevněné plochy, podchody, komunikac e aj., a na druhé straně
demolice rozsáhlých částí tratí na území města včetně mostů (přes nákladový průtah Br no - dolní
nádraž í Brno - Heršpice, přes ulic i Kš írovu, ulici Hněvkovs kého, řeku Svratku a ulici Lomenou), dvou
zastávek (Brno - Černovice a Brno - Heršpice), demolic e řady budov mez i ulic í Dor nych a židenický m
nádraž ím aj.
Navazujíc í stavby městs ké struktury budou zahrnovat nové resp. nově upr avené komunikace (celkem
cca 10 km, ulice Opuštěná, Uhelná, Spěšná, Ros ická a Pr ažákova a nově vytvořený Bulvár, a to
včetně nových křižovatek, nájezdových ramp, chodníků a cyklostezek), mosty (přes Svratku na
Rosické ulici, nad ulicí Vodařskou, na Bulv áru přes ulic i Opuštěnou, přes ulici Heršpickou, přes V MO
na Pražákově ulic i, pod vlečkou na téže ulic i, most k napojení ar eálu udržovac ích jednotek v prostoru
dnešní železniční stanice Brno - jih), par kovac í plochy, inž enýrské s ítě (vodovody, plynovody, rozvody
elektr ické energie, kanalizace, teplovodní potrubí) , pozemní objekty (měnír ny, rozvodny, protihluková
opatření), tr amvajové tratě (nově plánováno 2500 m dvojkolejných tr atí - Bulvár, Rosická, Vodařská, a
dále rekonstrukce 850 m dvojkolejných tratí na ulic ích Nádr ažní, Nové Sady a řešení tř í křižovatek
kolejních tratí) , demolice a ter énní úpravy. Významnou akcí bude i přemístění opravárenského
závodu ČSAD, který se nacház í při ulic i Rosic ké v těsné blíz kosti budouc ího osobního nádraž í, na
vyhrazené pozemky př i ulic i Pr ažákova.
Je zřejmé, že vliv na obyvatelstvo bude v podmínkách tak rozsáhlé přestavby města značný a jeho
předpověď nemůže být v této fázi př ípravy náležitě exaktní. Je však možno stanovit a hodnotit
základní rysy a rozsah těchto vlivů a odvodit souhr nné prognózy jejich zdravotních a jiných dopadů.
V detailech bude nutno ovlivnění dílč ích lokalit (obytných s kupin, jednotlivých domů apod.) řešit
v pozdějš ích fázích př ípravy, v rámci stavebníc h ř ízení jednotlivých dílč ích stavebních záměrů.
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Stavba bude zasahovat do městs kých částí Brno - jih, Br no - střed, Brno - Černovice a Brno Židenice,
a to do katastrálních území Zábrdovice, Židenice, Město Brno, Staré Brno, Tr nitá, Komárov,
Černovic e, Štýřice, Horní Heršpice, Dolní Heršpice a Př ízřenice.
Z hledis ka nepř ímých účinků (doprav ní dostupnost, kultura cestování a úroveň navazujíc íc h služeb,
estetic ké utváření města) budou realiz ovaný mi z měnami př íznivě dotčeni všichni obyvatelé města a
jeho širš ího zázemí.
Posouz ení v livu na obyvatelstvo a na veřejné zdr av í je nutno provést ze dvou hledisek:
1. Cílový stav, tj. srovnání nově vzniklých podmínek po dokončení celé stavby se současnou situac í
dosavadního vedení dopr avních tr as.
2. Př echodné vlivy v průběhu výstavby v jejích jednotlivých etapách.
Text je členěn podle osnovy dané Zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vliv ů na životní pr ostředí,
příloha č. 4. Metodou je riz iková analýza ( Ris k Assessment), z alož ená na postupech vyprac ovaných a
neustále dále rozv íjených americ ký m Úřadem pro ochr anu živ otního pr ostředí ( US EPA). Z nich
vycházejí i s měrnice Ministerstva životního prostředí ČR („ Metodika zprac ování analýzy rizika“,
příloha č. 3 k metodic kému poky nu Postup z pracování analýzy rizika, Věst. MŽ P 1996, č. 3, kapitola
2.3).
D.I.1.2. M etodický postup
Hodnocení rizika ( Ris k Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a
pravděpodobnosti možných nepř íznivých účinků, které mohou postihnout č lověka a životní prostředí
jako důsledek expozice chemic ký m nebo jiný m š kodlivinám. V této kapitole bude posuzován
potenciální vliv na lidské zdrav í.
Metodic ký postup konvenčního hodnocení riz ika sestává ze čtyř navazujíc ích kroků:
a) Identifikace nebezpeč nosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní sez námení s hodnocenou lokalitou, př ítomný mi škodlivinami a okolnostmi
jejich potenciálního nepř íznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto kroku je
seznam zdravotně významných škodliv in a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam je
doplněn popisem z ákladních fyzikálních, chemických a tox ikologických vlastností vybraných škodlivin
a jejich pohy bu a přeměn v ž ivotním prostředí, cest expoz ice, působení v organis mu člov ěka a
možných zdrav otních efektů. Uv ádějí s e též c harakter istiky riz ikových populačních skupin (pokud jsou
přítomny), tj. s kupin vystavených vyššímu r iziku buď pro svoji zvýšenou vnímavost k jednotlivý m
škodliv inám nebo pro vyšší mír u expozice.
b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrov ní expozice a velikostí riz ika1. Tox icita š kodliviny je
často vyjadřov ána jako celoživotní riz iko př i jednotkové expozic i.
Z hledis ka typu zdrav otních efektů se š kodliviny dělí do dvou základních kategorií:
-

Látky s prahovým účinkem, u nic hž se předpokládá, že minimální dáv ky až do určité úrov ně
(prahu) nemají žádný nepř íznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost úč inku r oste
s velikostí expoz ice. Do této s kupiny patř í větš ina tox ických látek.

-

Látky s bezprahový m úč inkem, u nichž se předpokládá určitý nepř íznivý efekt už od nejnižš ích
dávek. Riziko tak roste s expozic í od její nulové úr ovně, závislost dávky a účinku se v oblasti
nízkých dávek ves měs považuje za lineární. Do této skupiny patř í většina karcinogenních látek.
Jejich účinek je stoc hastic ký, tj. s velikostí dáv ky neroste z ávažnost onemocnění ale
pravděpodobnost jeho vzniku.

1 Rizikem se zde rozumí matematická prav děpodobnost, se kterou za def inov aných podmínek dojde k poškození zdrav í,
nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohy buje od nuly (žádné poškození) k jedné (poškození v e všech případech).
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Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V takovém
případě vycház íme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při níz kých úr ovních š kodlivin, které
jsou v životním prostř edí obvyklé, z ávažnějš í.
Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je pr incipiálně odlišné.
U látek s prahový m účinkem je na základě výzkumných prac í s pokusný mi zv ířaty a
epidemiologic kých studií u lidí stanoven př íslušný práh, označ ovaný zkratkou NOA EL. Tento práh je
měř ítkem toxicity dané látky. Čím je nižš í, tím je látka tox ičtějš í. Z hodnoty NOA EL je pak uplatněním
bezpečnostního faktoru a faktor u nejistoty odvozena r eferenční dáv ka Rf D, obvy kle o tři i čtyři řády
nižš í (př ísnějš í) než NOA EL. Referenční dáv ka je definována jako odhad denní expozice pro lids kou
populac i (včetně citlivých s kupin), která při celož ivotním působení pravděpodobně nezpůsobí
poškození zdrav í. Při inhalační ex pozici je stanovována stejně definovaná referenční konc entrace
(Rf C).
U látek s bez prahový m účinkem s e na základě vědec kého poznání určuje úr oveň expozice, která je
považována za „přijatelnou“. Označ uje se zkratkou Rs D (Risk-specific Dos e). Při inhalační expozici
se stanovuje obdobně pojatá referenční koncentrace Rs C. Rozhodnutí o tom, co je „př ijatelné“, je
ovšem kontroverzní zálež itost, posuzov aná různě v r ůzných zemíc h a institucíc h. Nejčastěji se za
přijatelné považuje riziko jednoho případu na milion obyvatel (1 x 10-6, resp. 1E-06), v některých
případech se připouštějí i úrovně méně př ísné, až do 1 x 10 -4. Hodnota Rs D resp. Rs C je odv ozena
na základě síly karc inogenního účinku dané látky, tj. strmosti křivky dávka - účinek. Tato s íla je
charakterizována s měrnic í vztahu dáv ka - odpověď v oblasti nízkých dávek (Slope Factor resp.
Cancer Ris k Unit). Poněvadž záv is í na cestě expozice (vstupu do or ganis mu), stanovuje s e pr o vstup
orální (trávic ím ústrojím) jako OSF ( Oral Slope Factor) resp. pro vstup inhalační (dýchac ím ústrojím)
jako IUR ( Inhalation Unit Ris k).
Hodnoty Rf D, Rf C, Rs D a Rs C jsou označovány jako ex poziční limity. Jejic h stanovování je náročný m
multidisciplinárním v ědec ký m procesem, jímž se zabývají některé kompetentní instituce jako US EPA,
WHO aj. V našem hodnocení budeme ves měs vycházet z expozičních limitů US EPA.
c) Hodnoc ení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jímž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány chemický m
látkám nebo jiný m faktorům z e životního prostředí. Stupeň expozice závis í nejen na koncentrac ích
látky ve s lož kách ž ivotního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí. U inhalač ních expozic z álež í
např. na tom, kolik času př íslušníc i jednotlivých subpopulací (včetně riz ikových) tráví v enku a
v budovác h, jak intenzivně venku dýchají ( při prác i resp. sportu), u or álníc h expozic např. na tom,
kolik pijí denně vody z místního z droje, v jakých množstv ích konzumují kontaminované potraviny
apod. Zpracováv ání ex pozičníc h podkladů je mimořádně s ložitou zálež itostí, nejobtížnějš í z celého
procesu hodnocení riz ika. V praxi EIA se obvykle pr o každý př ípad speciálně nevyhodnocuje, vychází
se z expozičníc h modelů vypracovaných shora z míněný mi kompetentními institucemi.
d) Char akteristika rizika
V tomto pos ledním kroku se předpovídá zdr avotní dopad na populaci resp. její dílč í skupiny na
základě integr ace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozic i. Pr o látky
s prahový m úč inkem se vypočte expoziční index ER ( Ex posure Ratio), tj. poměr odhadnuté expozice
k př ís lušnému expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke srovnání použ ít i platný limit pro
danou látku v dané složce živ otního pr ostředí. Je-li ER nižší než 1 je r iziko zanedbatelné, je-li větš í,
představuje zdravotní riziko. U karcinogenních látek se vypoč ítává již z míněné riziko na počet
obyvatel, s nejpř ísnějším požadavkem na řád př ijatelného indexu 10-6 .
Numerické výpočty při hodnocení r izika vytvářejí dojem spolehlivých exaktníc h výsledků. Vzhledem
k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené spolehlivosti podkladů o
expozic ích a k dalš ím okolnostem jde však jen o př ibližné odhady. Proces hodnocení rizika není
soustavou exaktních důkazů, ale pouze pr ognózou, odborně fundovanou aproximac í budouc ího
stavu. Pr acuje se zde s pravděpodobností, nikoli s nesporný mi a nevyvratitelný mi fakty.
Vy cházíme zde z trojích údajů: o míře nebezpečnosti látky (poměr dávka - odpov ěď), o expozici a o přijaté dávce
(působící koncentraci). Podklady pro nebezpečnost látky vycházejí předev ším z pokusů na zv ířatech, kde extrapolace
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výsledků na člov ěka je v esměs značně nejistá („člov ěk není 70kilov é morče“), nebo z údajů o expozicích lidí vysokým
dáv kám, kde zdrojem nejistoty je extrapolace do oblasti dáv ek nízkých. Mnoha n eurčitostmi jsou zatíže ny též expoziční
scénáře, které jednak vy cházejí z rozpty lových a jiných studií, spojených v esměs s mnoha metodickými problémy ,
jednak mají poměrně podr obně char akterizov at průměrné chov ání lidí dané populace. Vesměs se zde jedná o v íce nebo
méně nejisté od hady . Tím vším je pak zatížena i přesnost vy počtené dávky (zejména celo živ otní) resp. dlouhodob ě
působících průměrných koncentrací.

Hrubou chybou by proto bylo mechanicky přijímat a srovnávat numeric ká data bez uváž livé a
svědomité analýzy zdrojů a míry jejich nepřesností.
Aby pro uvedené nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně př íznivý m závěr ům, vycházejí mez inárodní
metodiky hodnocení vlivu staveb na životní pr ostředí a na zdrav í ze zásady předběžné opatr nosti, tj.
z nejhorš ích možných variant (výsledky studií s nejzávažnějš ími udávaný mi dopady, úč inky na
nejc itlivější druhy zv ířat, na nejc itlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování ukaz atelů z horních hranic
karcinogenního potenciálu aj.). Výsledky pak charakterizují vždy nejhorš í myslitelnou konstelaci a
jsou ves měs horš í než budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) př ístup spolu se zav edením
dostatečných bezpečnostníc h pásem má zar učit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené
neurčitosti. Konzervativní hledis ka použ ijeme i v našem hodnocení.
Závěrem této metodic ké stati je nutno doplnit, že stanov ení rizika popsaný m postupem má význam
tam, kde pro danou látku v př ís lušné složce životního prostředí (ovzduš í, vodě apod.) není stanoven
limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou
zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy, výpočet shor a popsaný m způsobem tuto
skutečnost jen potvrdí. Pokud pr o to tedy nejsou zvláštní důvody, pak při dodržených limitech výpočet
rizika popsanou metodou Risk Assessment obvykle neprov ádíme.
D.I.1.3. Vlivy po dokončení stavby
V této stati srovnáváme ovliv nění obyvatelstva v cílovém stavu, po dokončení celé stavby, s vlivem
podmínek z a současného stavu brněnské železniční a městské dopravy.
D.I.1.3.1 Identifikace zdravotně výz namných vlivů
Jedná se o vlivy z měněných tras a frekvenc í dopravy železnič ní a uliční (tramvaje, trolejbusy,
autobusy, automobilový provoz). Železnice vzhledem k vysoké míře elektrifikace, a stejně ani
tramvaje a trolejbusy, nejs ou významný m zdrojem znečišťov ání ovzduší. Působí na obyvatelstvo
nepř íznivě jako zdroje nadměrného hluku. Pr ovoz motor ových vozidel kromě hluku znečišťuje i
ovzduší.
Zatímco hluk železnic postihuje širš í území města, v podstatě v pásech podél všech železničních
tratí, z měny s měrů a intenz ity ostatních doprav ních zdrojů se omez í většinou jen na relativně blíz ké
okolí nového nádraž í.
Městská doprava může mít rovněž určité dopady z hledis ka protiúrazové bezpečnosti a psychologické
pohody.
Ostatní potenciální vlivy na obyvatelstvo (znečišťování vody a půdy, vibr ace, elektromagnetické
záření aj. jsou z de ze zdr avotního hlediska nevýznamné.
D.I.1.3.2 Hluk
Zdravotní charakteristiky hluku
Hlukem rozumíme jaký koliv zvuk, který př icház í člověku nevhod, vyvolává nepř íjemný nebo r ušivý
vjem nebo má š kodlivý úč inek.
Hluk patř í k typický m a závažný m škodlivý m faktorům živ otního prostředí vyspělých zemí. Již hladiny
hluku pohybujíc í se v blíz kosti základních limitů (50 dB ve dne a 40 dB v noc i) působí na celou
exponovanou populac i. Dnes je tak dotčena značná č ást našeho obyvatelstva, z ejména městského.
Vlivy hluku na organis mus člověka js ou poměrně dobře známé. Nejvýznamnějš í poznatky shrnujeme
v následujíc ím přehledu.
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Již ekv ivalentní hladiny uličního hluku pohybujíc í s e př i fasádách budov v blíz kosti základních limitů
(50 dB ve dne a 40 v noci) působí na celou exponovanou populaci. Mezi lidmi jsou však velké rozdíly
citlivosti na hluk v závislosti na indiv iduálních vlastnostech nervového systému, zdravotním stavu,
věku aj. Výskyt osob vysloveně senz itivníc h na hluk se v naš í populaci odhaduje na 5 - 8% . Na dr uhé
straně ex istuje obdobně velká s kupina lidí ke hluku r elativně odolných. U zbytku populace stoupá
účinek s rostouc í intenzitou hluku (ovšem i v záv islosti na řadě dalš ích faktorů).
Ani při dodržením z ákladních hlukových hladin, požadov aných našimi předpisy (nař ízení vlády č.
502/2000 Sb., ve znění Nař ízení vlády č. 88/2004), není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, as i 10 %
osob i tak zaž ívá pocit roz mrzelosti z hluku.
Kromě dědičně založené zvýšené citlivosti na hluk se vyskytují i zvýšeně zranitelné skupiny
v souvislosti s jejic h zdrav ím a věkem. Za zvláště citlivé k hluku jsou považováni lidé trpíc í některý mi
zdravotními pr oblémy (např. vysoký m krevním tlakem) , lidé hospitalizovaní v nemocnic ích nebo
rehabilitač ních ústavech, lidé řeš íc í náročné psychic ké úkoly, lidé slepí, lidé nedoslýchav í, děti
v prvních letech ž ivota a lidé stař í.
Rušivé působení hluku má odlišné účinky v době denní a v době noč ní.
Zvýšené úrovně denního uličního hluku působí především na nervový systém a psychiku č lověka.
Touto c estou se při intenz ivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.
Vyvolávají:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prac í, řečovou
komunikac í, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. poc it nepohody, odpor a nelibost, vznikajíc í př i nuceném vnímání zvuků, k nimž
má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepř ípustný m ovlivňováním živ otního prostředí a os obníc h a s kupinových práv,
d) změny sociálního chování (v silně hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout
pomoc a schopnost s poluprac ovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit roz mrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční s lož kou v nímání.
Podr ážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu, důsledkem je
zhoršení psychic ké pohody. Emoc ionální pr ožitek není princ ipielně vázán na intenz itu hlukového
podnětu. Pocity obtěž ování se však vysky tují č astěji v pr ostředí s vyššími hladinami hluku.
Př ímé zdravotní úč inky nastupují až při vyšš ích intenzitác h nad 65 dB.
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují us ínání a
kvalitu i délku spánku. Úč inek závis í na individuální citlivosti lidí, kter á je znač ně rozdílná, diference
v ovlivnění zvukový mi podněty č iní až 25 i 30 dB. Vedle konstitučních zvláštností se z de uplatňuje též
věk, s měrem ke stář í se vnímavost k rušení s pánku značně zvyšuje ( určitou ochranou v e stář í je na
druhé straně snižování s luchové ostrosti). K c itlivý m skupinám se kr omě lidí uvedených výše (se
zdravotními problémy, hospitaliz ovaných atd.) počítají i lidé pr acujíc í na s měny a lidé s poruchami
spánku. Význam má i frekvenční š íře hluku, š irokopás mový hluk půs obí intenz ivněji. S rostouc í
intenzitou hluku pr ocento postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může
sníž it postupný m návykem.
Klidný a nerušený spánek je př itom považován za nezbytnou podmínku uchování zdrav í a tělesné i
duševní výkonnosti. Jeho kvalita je hlukem postihována, i když se dotčený člověk neprobudí (resp. si
není krátkodobého probuzení vědom), spánek je však méně hluboký a jsou omezeny spánkové fáze,
které jsou nejvýznamnějš í pro regener aci sil (SWS a REM). Pokud si člověk probuzení uvědomí,
dostavují se mnohdy obtíže s opětovný m usnutím a s tím s pojená roz mrz elost a poc it z dravotní újmy.
V experimentech by la po takové noc i v nás ledujíc ím dnu prokázána snížená pozornost, vý konnost a
schopnost soustředění. Měř itelné nepř íznivé účinky na spánek byly v experimentech zjištěny od LAeq
v ložnic i kolem 30 dB. Tato úroveň je v ložnic ích při ustáleném hluku považ ována za žádouc í. Aby
lidé mohli spát př i otevřených oknech, bylo by třeba při ustáleném hluku udržet venkovní hladinu na
35 - 37 dB LAeq , neboť i při otevření oken lz e v místnosti počítat s útlumem o 5 - 7 dB.
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Rušení spánku roste u pr oměnného hluku s výškou maximálních hodnot LAmax . I malý počet relativně
vysokých maximálních hodnot s e uplatní nepř íznivě, a to i při jinak celkem vyhovujíc í ekvivalentní
hladině. Př i hodnocení noč ního spánku je proto správné brát vždy v úvahu i naměřená kr átkodobá
maxima. Rušení spánku bylo pozorováno v ložnic ích již př i jednotlivých expoz icíc h LAmax 45 dB nebo
dokonce i nižš ích. Maximální hodnoty nad 45 dB (nebo ještě lépe 40 dB) by proto v ložnic ích neměly
být připouštěny.
Od ekv ivalentních hladin venkovního hluku kolem 60 dB byl v epidemiologic kých studiích zjištěn
nepř íznivý vliv na náladu a výkonnost v následujíc ím dni.
Př i hodnoc ení zdravotních vlivů se v praxi obvy kle postupuje podle limitů a kritérií stanovených
v ekvivalentních hladinách hluku LAeq, tedy časově integrovaných hodnotách za určitý časový úsek (8
hodin, den, noc apod.). Takov é hodnocení není však dokonalé, nepř íznivé úč inky hluku zálež í i na
jeho dalš ích vlastnostech, jako je maximální hladina hlukových událostí, jejich frekvence v čase nebo
denní doba. Nepř íznivý efekt hluku můž e být posilován i s ouběžný mi vibr acemi budovy.
Z důvodů uvedených literár ních poz natků vycház íme v dalš ím hodnocení jednoznačně ze základních
limitů ekv ivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noc i. Korekce umožňované
stávajíc ími předpisy (výše citované Nař ízení vlády) mají význam právní, nikoli fyziologic ký. Lidé jsou
hlukem určité úr ovně obtěžováni nezáv isle na tom, zda v daném místě by la korekc e povolena či
nikoli.
Vztah dávka - účinek
U denního hluku jsou v liter atuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, roz mrzelost a míru rušení. V
rozmez í hodnot blíz kých základní př ípustné hladině (ve dne 50 dB) je podle některých autorů možno
odvodit, že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet roz mrzelých osob o cca 10 - 15 %. Při nor mované
hladině (ve dne 50 dB) je to cca 10 % osob, při 60 dB cca 25 - 40 % osob, při růstu hluč nosti nad 60
dB procento roz mrzelých dále stoupá. Jiní udávají pr o uvedené hodnoty odhad osob velmi rušených,
a to při 50 dB cca do 5%, při 60 dB 6 - 16 % a při 70 dB 18 - 30 %. Holandský ústav TBO Prev ention
and Health v Leidenu zprac oval na základě řady epidemiologic kých studií z Evropy, Severní A meriky
a Austrálie polynomic ké rovnice třetího řádu pro vztah hladin pouličního hluku a výskytu roz mrzelosti
z hluku u obyvatel. Už ijeme je k charakter istice rizika pro obyvatelstvo ulic v posuzovaném území.
Uvedený holandský ústav stanovil na základě epidemiologic kých studií také nejnižš í ekvivalentní
hladiny pouličního hluku v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány př ímé zdravotní efekty. U denního
hluku je to pro zvýšený kr evní tlak 70 dB a pro ischemic kou srdeční chorobu 65 - 70 dB.
Podr obněji zhodnotíme účinky na výskyt roz mrzelosti z hluku, kter á patř í k nejtypičtějším a
nejc itlivějš ím ukazatelům míry rušení hlukem. Z výše uvedené holandské studie, a to z nomogramů
odvozených od z míněných rovnic, převez meme údaje o míře roz mrzelosti při různých úrovních
denního uličního hluku. Jsou děleny do tř í skupin: roz mrzelost vysoká ( HA), kdy je postiženo 72 a
více % obyvatel, střední (A) s 50 a více % dotčených a níz ká (LA) s 28 a v íce procenty. Výsledky
shrnuje tabulka 2. Uvádí proc enta níz ké, střední a vysoké r oz mrzelosti při jednotlivých úrovních
ekvivalentníc h hlukových hladin. Je z ní dobř e patrné, že mírné rušení lidí nastupuje již při hlukových
úrovních blíz kých základnímu limitu, a že s růstem hlukové hladiny míra r ušení poměrně rychle
narůstá.
Expozice
Epidemiologické studie, z nichž by ly odv ozeny shora uvedené účinky hluku, vycházely z nálezů u
obyvatel bydlíc íc h v jednotlivých pás mech ekvivalentní hladiny poulič ního hluku. Jde tedy o
průměr nou expoz ici obyvatel hlučného městs kého pr ostředí, jakou můžeme zhr uba předpokládat i
v Brně.
Základní údaje o hlučnosti v dotčeném obytném úz emí js me z ískali z hlukové studie „ Přestavba Ž UB.
Studie souboru staveb“ (Ing. I. Bártová, Brno, srpen 2004). Je zaměřena předevš ím na oblast
městského území v okolí nového nádraž í (omezenou ulicemi Nádražní, podjezd Křenová, Dornych,
Svatopetrská, Konopná, Jenew einova, Kš írov a, Pražákova, Heršpická a Nové Sady), v níž dojde
k nejvýznamnějš ím z měnám urbanistický m a dopravním. Zahrnuje vliv dopravy železniční,
tramvajové, trolejbus ů, autobus ů, automobilů a pojezdů na par kovištích. V rámc i této studie bylo
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provedeno měření hlukových hladin ve 23 bodech na městs kých ulic ích a 11 bodech na ž elez nici
v denní i noční době. Pr o tytéž body byl proveden též výpočet hlučnosti v c ílovém stavu pro
dokončení všech staveb. Celé území je pak znázorněno kartografic ky s vyznačením izofon a jimi
vymezených ploc h hlučnosti denní i noční, a to pro současný stav (souhrnně a odděleně pro dopravu
železniční a pro dopravu silniční včetně MHD) a také pro stav c ílový v obdobném r ozsahu, zde nav íc
s rozdělením i pro př ípad, že autobusové nádraž í bude ponecháno ve stávajíc í poloze. Hlučnost
železniční byla poč ítána jak bez ochranných prvků tak pro stav s realizac í navržených protihlukových
opatření (protihlukové stěny, bariérové budovy na mostním objektu nového nádr až í, speciální úprava
tramvajových kolejišť aj.). Výpočty jsou pr ovedeny pro výšku 3 m nad ter énem, ve výšce 12 m
(zhruba 4. podlaž í) je mož no očekávat hladiny o 3 - 4 dB vyšší. V souladu se zadáním nejsou ve
hlukové studii započteny zdroje z komunikací, jejichž řešení se v současné době teprve př ipravuje:
Velký městs ký okruh k propojení Jihlavs ká - Komár ov - Černovic e, Severojižní diametr a Vleč ka BVV,
se kterou se nyní v území dle z měny ÚPmB nepoč ítá.
Z hledis ka dopadu na obyvatelstvo jsou rozhodujíc í souhrnné hodnoty hlukových hladin ze všech
zdrojů. Ty jsou nám základem pro hodnocení vlivu hluku v této stati. U hodnot výhledových (cílový
stav) přitom vycház íme z výpočtu pro situac i se zachováním autobusového nádr až í na současném
mís tě, neboť k jeho přesunu v rámc i posuzov ané stavby zřejmě nedojde, a pro stav s protihlukový mi
opatřeními, jejic hž realizaci předpokládáme.
Př ehled úrovní ekvivalentních hlukových hladin pro současný a c ílový stav v dotčených ulic ích ve
shora uvedené oblasti Brna, hodnoc ené ve hlukové studii, uvádíme v tabulce 1, a to jak pro dobu
denní (6 - 22 hod.) tak pro dobu noční (22 - 6 hod.). Údaje platí pr o výšku 3 m nad terénem. Ulice
probíráme ve s měru od severu k jihu a od východu k západu.
Tab. 1: Hlukové hladiny dotčených obydlených ulic ve stávajícím a cílovém stavu
Ulice

Den

Nádražní

Současný
71 - 75

Cílový
66 - 70

Současný
61 - 65

Cílový
56 - 65

182

Hy bešov a - východní část

71 - 75

66 - 70

61 - 65

56 - 65

200

Dorny ch

66 - 75

76 - 80

61 - 65

66 -70

762

Nov é Sady

66 - 70

71 - 75

56 - 65

56 - 65

240

Poříčí - východní část

66 - 75

71 - 80

61 - 70

61 - 70

150

Zv onařka

71 - 75

71 - 80

66 - 70

66 - 70

35

Trnitá

56 - 70

61 - 70

51 - 65

51 - 60

111

Plotní

71 - 75

61 - 70

61 - 70

56 - 65

419

Široká

66 - 70

76 - 80

61 - 70

71 - 75

21

Kov ářská

56 - 65

56 - 65

51 - 55

46 - 60

142

Železniční

56 - 65

51 - 60

51 - 60

41 - 50

40

Komárov ská

46 - 60

46 - 55

46 - 55

36 - 45

113

U Vlečky

51 - 60

56 - 60

51 - 55

41 - 45

29

Komárov ské nábřeží

51 - 55

46 - 55

46 - 50

41 - 45

57

Konopn á

56 - 65

56 - 65

51 - 60

46 - 55

11

Jenewei nov a

41 - 55

41 - 55

41 - 55

36 - 45

224

Celkem
Ve dne
V noci

Noc

Počet
obyvatel

2736
zhoršení
zlepšení

1348
1011

zhoršení

783

zlepšení

1386

Vynecháváme ulice, při nichž nejsou obytné domy ( Košťálová, Rosická) a kde by dlí jen minimum
obyvatel (1 - 4 lidé): Bašty, Uhelná, Úz ká, Opuštěná, Heršpic ká. Hlukové hladiny, u nichž dojde po
dokončení stavby oproti dneš ku ke zhoršení, jsou vyznačeny červeně, zlepšené hladiny modře.
V dolní č ásti tabulky je uveden odhad celkového počtu obyvatel, u nichž dojde ke sníž ení resp.
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zvýšení hlučnosti v e dne a v noci. Z tohoto hledis ka jsou výhodnějš í poměry noční, kdy se z lepš í
hluková situace pr o větš í podíl obyvatel než ve dne.
Srovnání vypočtených hodnot z tabulky 1 se základními limity uliční hlučnosti (50 dB ve dne a 40 dB
v noci) ukazuje, ž e v tomto dopr avně silně zatíženém území je v obytných lokalitách již dnes denní i
noční hluč nost neúnosně vysoká. Budouc í růst intenzity dopr avy na některých ulic ích tyto zátěže ještě
zvýší. Na druhé straně z měny trasování dopravy a dalš í úpr avy (zahloubení ulice Opuštěné aj.)
povedou v řadě ulic k výše z míněnému sníž ení hlukových hladin.
Z měny tras a intenzity železniční dopravy ovlivní i řadu dalš ích lokalit, s ituovaných mimo oblast, která
je vyhodnocena v citované rozptylové studii. K jejich identifikaci js me prov edli odhad počtu lidí
bydlíc ích v pás mu do 100 m od železničníc h tratí. Tý ká se to jen některých traťových úseků, neboť
železniční trati ve značném rozsahu procházejí neobydlený m územím města (volný m nebo využitý m
pro výrobní a skladové účely). V níže uvedených počtech obyvatel se ovšem jedná o poměrně hr ubé
odhady. Vycházejí sic e z přesných údajů o počtech obyvatel jednotlivých ulic, nejsou však exaktní
v případech, kde do daného pás ma spadá jen část ulice. Výsledné počty se tak v detailech mohou
lišit od reality. Dávají však i tak možnost poměrně spolehlivého kvantitativního srovnání. Z působ
odvození uvádíme v tabulkách P1 a P2.
Tab. P1: Vymezení lokalit obytného území při rušených tratích
(Seznam ulic a odhad jejich podílu v pásmu cca 100 m od trati)
Ulice

Obyvatel

Lokalita „Krokov a“
Krokov a 100 %

339

Kuldov a 25 %

133

Šámalov a 25 %

96

Vaníčkov a 15 %

30

Pastrnkov a 10 %

36

Uzav řená 100 %

0

Kuklenská 5 %

0

Celkem

634

Lokalita „Špitálka“
Vlhká 70 %

346

Koliště 5 %

27

Podnásepní 50 %

124

Stav ební 10 %

80

Špitálka 5 %

22

Skořepka 80 %

65

Křenov á 5 %

40

Mlýnská 10 %

34

Celkem

738

Lokalita „Násepní“
Kšírov a 25 %

110

Násepní

0

Dufkov o nábřeží 100 %

48

Hněv kovského 70 %

70

Saze nice 100 %

26

Lomená

0

Přerov ská 100 %

9

Pěšina 100%

18

Celkem

281
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Tab. P2: Vymezení lokalit obytného území při rušených tratích
(Seznam ulic a odhad jejich podílu v pásmu cca 100 m od trati)
Ulice
Lokalita „Klíny “

Obyvatel

Filipínského 5%

10

Jílkov a 15 %

64

Nev rklov a 100 %

24

Petrův ky 5 %

5

Čelakov ského 100 %

85

Nezamy slov a 40 %

72

Eimov a 50 %

25

Jeronýmov a 100 %

118

Olomoucká 5 %

27

Tr žní

15

My slbekov a 40 %

41

Václav kov a 50 %

83

Veleckého 50 %

59

Zengrov a 100 %

36

Klíny 100 %

134

Chudobov a 30 %

57

Mrkosov a 50 %

45

Táborská 5 %

26

Stejskalov a 100 %

91

Elišky Krásnohorské 5 %

16

Celkem

1 033

Lokalita „Řehořov a“
Černov ické nábřeží 40 %

0

Ferrerov a

85

Elišky Krásnohorské 25 %

81

Stinná 100 %

35

Spojka

135

Přední 80 %

126

Blatouchov á 50 %

76

Kov ácká 40 %

77

Řehořov a 50 %

75

Mírov á 20 %

18

Celkem

708

Lokalita „Nezamy slov a“
Nezamy slov a 100 %

179

Turge něv ov a

40

Celkem

219

Lokalita „Řehákov a“
Výprav ní 100 %

73

Řehákov a 100 %

8

Bohunická 10 %

14

Sev erní 100 %

13

Bezov ka 100 %

4

Celkem

112

Obytná území při ús ecíc h, kde železniční trať bude rušena, budou ovlivněna př íznivě. Js ou to tyto
lokality (uvádíme i jejich vlastní struč né pojmenování) :
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-

V Zábrdovic ích na západní straně stávajíc í trati skupina husté staré zástavby na ulic i Krokově a
přivrácených částech navazujíc íc h ulic (Kuldova, Šámalov a, Vaníč kova, Pastrnkova). Bydlí z de
cca 600 obyvatel. (Lokalita „Krokov a“).

-

Dále jihozápadně (s měrem k centru) v prostor u mez i ulicemi Špitálka a Koliště obytné území
tvořené severně od trati přilehlý mi úseky ulic Vlhká a Koliště, na jižní straně ulic í Podnásepní a
částmi ulic Stavební, Špitálka, Vlhká, Skořepka, Křenová a Mlýns ká. Jde ves měs o staré
činžovní domy nízké kvality. Na obou stranách trati je zde cca 700 obyvatel. (Lokalita
“Špitálka“).

-

Př i stávajíc ím úseku trati (přer ovské) na jižním okraji Komárova od nového nádr až í východním
směrem přes Komárov až do starých Černovic na severní straně trati ulice Násepní a Sazenice
a části ulic Kš írova, Dufkovo nábřež í, Hněvkovského a Lomená, na jižní straně ulice Přerovs ká
a části ulic Kš írov a, Pěšina, Dufkovo nábřež í a Hněvkovského. Větš inou jde o zástav bu
rodinný mi domky různé kv ality. Celkem při tomto úseku bydlí cca 300 obyvatel. (Lokalita
„Nás epní“).

Z části této trati, zhodnocené v citované hlukové studii lze odvodit, že ekvivalentní hladiny
železničního hluku př i okolních budovách za současné s ituac e činí v e dne a shodně i v noci 71 - 75
dB. Úbytkem tohoto hluku se znatelně sníž í hlučnost pr ostředí v obytném území tř í shora uvedených
lokalit, tedy pro celkem cca 1600 obyvatel.
Na dr uhé straně existují obytná území př i stávajíc ích úsec ích tr atí, které budou zac hovány a ves měs i
rozšířeny. Jsou to tyto lokality:
-

V Juliánově při oblouku ž elez nice s měřujíc í k novému nádraž í se k trati na západní straně
přimy kají ulice Nevrklova a Čelakovského a části ulic Filipins kého, Jílkova, Petrůvky,
Nezamyslova, Eimova, Jeroný mova, Olomoucká a Tržní. Na východní straně trati jsou to ulice
Klíny a dále části ulic Myslbekova, Václav kova, Filipíns kého, Veleckého, Zengrova, Jílkova,
Chudobov a, Mr kosova, Tábors ká, Stejskalova a Eliš ky Krásnohorské. Přev ážně se jedná o
zástavbu rodinný mi domky a vilkami se zahr ádkami. Celkem do vy mez ených pásem v této části
úseku spadá 1000 obyvatel. (Lokalita „ Klíny“).

-

Př i úseku trati zhr uba od Hladíkovy ulice s měrem k jihu podél ř eky Svitavy, který má být zčásti
nově dobudován, na východní straně v Černovic ích ulice Stinná a Spojka a části ulic Ferrer ova,
Elišky Krásnohorské, Přední, Blatouchová, Kovácká, Řehořov a a dále k jihu Mírová. Jde
většinou o rodinné domky př ípadně v ilky se zahrádkami. Celkem v uvedeném pás mu ž ije cca
700 obyvatel. (Lokalita „ Řehořova“).

-

Př i úseku vlárské trati v Juliánově (souběžně s Nezamyslovou ulic í) na severní straně ulice
Nezamyslova, na jižní straně okraj ulice Turgeněvovy. Bydlí zde cca 200 obyvatel. (Lokalita
„Nez amyslov a“)

-

V městské části Brno - jih ulice Řehákova, Výpravní a Bohunic ká při západní straně
zrekonstruovaného odstav ného nádraž í a Sever ní a Bezov ka př i jeho straně východní. Bydlí
zde cca 100 obyvatel. (Lokalita „Řehákova“).

V uvedených úsec ích tr ati se intenzita železnič ního provozu zvýší. Z výsledků citované hlukov é studie
hodnotíc í výhledově (po dokončení stavby) mj. i železniční hluk v okolí nového nádraž í a př ilehlých
částech nov ě využ ívaných tratí však lze odhadnout, že železniční hluk emitovaný na okolní budovy se
sníž í, ve dne až o 5 dB, v noci o 5 - 10 dB (např. v prostoru nového nádraž í a př ilehlých částí trati ve
dne z 66 - 70 dB na 61 - 70 dB, v noci z 66 - 70 dB na 56 - 65 dB), a to díky realizaci rozsáhlých
protihlukových stěn. Také cca 2000 obyvatel shora uvedených čtyř lokalit při rekonstr uovaných tratích
bude tedy mít hlukové zátěže poněkud nižš í než v současnosti.
Charakteristika rizika
Míru zátěž í obyvatelstva a z měn, k nimž v důsledku posuzované stavby dojde, můžeme odhadnout i
kvantitativně. Riz iková analýza ( Ris k Assessment, dále jen RA) zdravotního vlivu hluku se ve s myslu
shora citovaného metodic kého poky nu MŽ P běž ně nepr ovádí ani v ČR ani v zahranič í. Poněvadž
jsou však někter é vlivy hluku v epidemiologických studiích kvantifikovány, je možno pro jeho úč inky
zvolit postup obdobný RA, ovšem s výsledky pouze orientačními.
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Vrátíme-li se k tabulce 1 a v ní k údajům o úr ovních ekv ivalentního hluku v denní době, zjišťujeme, že
hodnocené ulice již dnes překračují z ákladní limit 50 dB, a to větš inou vysoce. S použitím údajů o
vztahu dáv ka - odpověď můžeme konstatovat, že již stávajíc í hluková zátěž je v řadě ulic ( Nádražní,
Hybešova, Dornych, Nové Sady, východní konec Poř íč í, Zvonař ka, Trnitá, Plotní, Široká) velmi
vysoká; dosahuje a z velké č ásti i překračuje úr ovně 65 - 70 dB, které podle shora uvedených
literárních údajů již mohou př ímo ovlivňovat zdrav í, př ispívat ke vzniku ischemické srdeční nemoci a
ke zvyšování kr evního tlaku. Po dokončení posuzované stavby v některých ulic ích ( Dornych, Nové
Sady, východní konec Poř íčí, Zvonař ka, Tr nitá a Široká) hlučnost ještě stoupne. Jestliže k tomu
vezmeme v úvahu, že vypočtené hladiny odpov ídají výšce 3 m nad terénem a že s měr em vzhůru
rostou (ve výšce 4. poschodí o 3 - 4 dB), je zřejmé že hlukov á situac e těchto ulic bude zdravotně
sotva únos ná. V některých př ípadech snad mohou určitou úlevu přivodit indiv iduální protihluková
opatření v jednotlivých domech a bytech. Jinak bude třeba by dlení z uvedených ulic postupně vy místit
a uvolněné prostory využít pro komerční a jiné nebytové úč ely.
Ve všech posuz ovaných ulic ích můžeme též podrobněji zhodnotit účinky na výskyt roz mrzelosti, která
patř í k nejty pičtějš ím a nejc itlivějš ím ukaz atelům míry rušení hlukem. Z výše uv edené holandské
studie, a to z nomogramů odvozených od z míněných rov nic, př evez meme údaje o míř e roz mrzelosti
při různých úrovních denního pouličního hluku. Jsou děleny do tř í s kupin: roz mrzelost vysoká ( HA),
střední (A) a níz ká (LA). Výsledky shrnuje tabulka 2. V levé části uvádí procenta obyvatel
překrač ujíc ích mír u níz ké, střední a vysoké roz mrzelosti při jednotlivých úrovních ekvivalentních
hladin uličního hluku, v pr avé části ulice, spadajíc í do jednotlivých pásem za současné s ituac e a
v situaci cílové.
Tab.2: Odhad procenta obyvatel překračujících úroveň lehké (LA), střední (A) a vysoké (H A rozmrzelosti
z uličního hluku v posuzovaných brněnských ulicích ve stávající a cílové dopravní situaci
L Aeq dB

% rozmrzelých

45 - 50

LA
23

A
8

Ulice *)
HA
2

Současný stav

Cílový stav

51 - 55

33

14

5

KomNá, Jen

Kom, KomNá, Jen

56 - 60

44

21

8

Kom, UVl

Žel, UVl

61 - 65

55

31

14

Kov , Žel, Kon

Kov , Kon

66 - 70

66

42

23

NoSa, Trn, Šir

Nádr, Hy b, Trn, Plot

71 - 75

76

54

32

Nádr, Hy b, Dor, Poř, Zv on, Plot

NoSa

76 - 80

87

68

43

Dor, Poř, Zv on, Šir

*) Dor … Dorny ch, Hy b … Hy bešov a, Jen … Jeneweinov a, Kom … Komárov ská, KomNá … Komárov ské
Nábřeží, Kon … Kon opná, Kov … Kov ářská, Nádr … Nádražní, NoSa … Nov é Sady, Plot … Plotní, Poř …
Poříčí (v ýchodní konec), Šir … Široká, Trn … Trnitá, UVl … U Vlečky, Zv on … Zv onařka, Žel … Železniční

Tabulka potvrzuje u výše jmenovaných extrémně hlučných ulic i jejich mimořádný rušivý účinek na
psychickou pohodu. Pr o zhodnocení vlivu posuzované stavby jsou ovšem rozhodujíc í nikoli dopady
absolutní hodnot hlučnosti, ale jejic h z měny v souvislosti s realizac í plánovaných dopr avních a
urbanistic kých záměr ů. Tato realizace situaci v některých ulic ích zhorš í, nikoli však dramaticky. Na
ulic ích Dornych, Poř íč í (východní konec) a Zvonař ka stoupne počet obyvatel nad lehkou mír ou rušení
ze 76 na 87 % a nad těž kou mírou rušení ze 32 na 43 %, na Nových Sadech obdobně z 66 na 76%
resp. z 23 na 32 %. Nejvyšší nárůst bude v ulici Široké, u lehkého rušení z 66 na 87 % a u těžkého
rušení z 23 na 43 %. U jmenovaných silně postižených ulic tedy základní problém spoč ívá
v neúnosnosti již současné s ituace, která by stejně musela být perspektiv ně řešena. V ostatních
posuzovaných ulic ích se hluková situace realizac í stav by nez mění ( Trnitá, Kovářská, Konopná, U
Vlečky, Komárovské Nábř ež í, Jenew einov a), př ípadně se zlepš í ( Nádraž ní, Hybešova, Plotní,
Železniční a Komárovská).
Závěrem je nutno př ipomenout, že provedené výpočty mají jen orientační char akter. Poměrně
spolehlivě umožňují srovnávat míru rušení obyvatel v jednotlivých lokalitách, počty rušených je však
třeba brát s urč itou rezervou.
Pr o noční hluk použijeme obdobný podklad, v tomto př ípadě zaměřený na rušení spánku,
publikovaný jako pozič ní materiál Evrops ké unie v roce 2003 ( Miedema H.M., Passchier-Ver meer W.,
Vos H.: Elements for a position paper on night-time transportation noise and sleep disturbance. TNO
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Inro report 2002- 59, Delft, January 2003). Výsledky shrneme do obdobně uspořádané tabulky 3.
Uvádíme v ní i úrovně 41 - 45 dB a 71 - 75 dB, do nichž některé ulice spadají, avšak c itovaný pramen
pro ně procenta rušených neuvádí. Lze je jen zhruba odhadnout podle pr avděpodobného
pokr ačování čís elných ř ad.
Tabulka ukazuje v současnosti nejvyšší mír u r ušení spánku na ulic ích Poř íč í (východní konec),
Zvonařka, Plotní a Široká ( 55 % obyvatel rušeno lehc e, 18 % těžce). V c ílovém stavu bude na ulici
Široké r ušení ještě vyšš í. Jinak docház í ke zvýšenému rušení spánku na ulic i Dor nych (o 9 % lehce
rušených a 5 % těžce rušených) a v části ulic e Kovářská ( o 8 % lehc e rušených a 3 % těžce
rušených). V ostatních ulic ích zůstávají po s končení stavby poměry rušení spánku buď nez měněny
(část Nádražní, část Hybešovy, Nové Sady, východní konec Poř íč í, Zvonařka) nebo se zlepšují
(Trnitá, Plotní, Železniční, Komárovská, U Vlečky, Komárovské Nábřež í, Konopná a Jenew einova). I
když jsou poměry nočního hluku z hlediska podílu rušených poněkud př íznivějš í než ve dne, platí i
zde, že u řady ulic zátěž je a zůstane vysoká a vyžaduje nápravná opatř ení. V řadě př ípadů
posuzovaná stavba rušení spánku z mír ní.
O exaktnosti vypočtených procent zde platí obdobná neurčitost jako u výše uvedeného hodnocení
účinků hluku denního.
Tab. 3: Výskyt nízkého (LSD), středního (SD) a silného (HSD) rušení spánku nočním hlukem v posuzovaných
ulicích
L Aeq

% rušených

dB

LSD

SD

HSD

Současný stav

Ulice *)

46 - 50

24

12

5

KomNá

Žel

51 - 55

30

16

7

Kov , UVl, Kom, UVl, Jen

Kon

56 - 60

38

19

10

Žel, Kon

Trn, Kov

61 - 65

46

26

13

Nádr, Hy b, Dor, NoSa, Trn

Nádr, Hy b, NoSa, Plot

66 - 70

55

34

18

Poř, Zv on, Plot, Šir

Dor, Poř, Zv on,

41 - 45

Cílový stav
Kom, UVl, KomNá, Jen

71 - 75

Šir

*) Dor … Dorny ch, Hy b … Hy bešov a, Jen … Jenewei nov a, Kom … Komárov ská, KomNá …
Komárov ské Nábřeží, Kon … Ko nopná, K ov … Kov ářská, Nádr … Nádra žní, NoSa … Nov é Sady , Plot
… Plotní, Poř … Poříčí (v ýchodní konec), Šir … Široká, Trn … Trnitá, UVl … U Vlečky , Zv on …
Zv onařka, Žel … Železniční

V závěru je třeba dodat, že v použité hlukové studii i v této stati je hodnocen hluk pouze podle
ekvivalentníc h hladin. Jak js me ovšem uvedli v přehledu literárníc h poznatků o v livu hluku na č lověka,
mají vedle ekvivalentní hlukové hladiny u proměnného hluku význam také dosahov aná maxima, jejich
výše a frekvence. Opakované náhlé zvýšení hlučnosti může rušivé úč inky ekvivalentní hlukové
hladiny potencovat. Tý ká se to zejména průjezdu jednotlivých vlaků, tramv ají a jiných hluč ných
dopravníc h prostředků v bytech s ložnic emi obrácený mi k jejich trasám.
V závěru výkladu o nočním spánku je vhodné připomenout, že k z ajištění nerušeného spánku by
neměla venkovní ekv ivalentní hlučnost překračovat 40 dB, zatímco v hodnoceném území se velmi
často pohybuje k 65 až 70 dB. Určitý m řešením může být zcela detailní rozhodování o instalaci oken
s níz kou průzvučností u lož nic dle jejic h or ientace a dalš ích podmínek a s př ihlédnutím k míře c itlivosti
obyvatel př íslušného bytu.
Závěr y ke vlivu hluku
Posuzovaná oblast v okolí nového nádraž í je již dnes silně dopravně zatíž ena a hlukové hladiny v ní
dosahují hodnot zdravotně závažných až rizikových. Posuzovaná stavba tyto poměry v některých
ulic ích mír ně zhorší, v jiných mírně z lepš í. Výše jmenované vysoce zatížené ulice (hlukem denním i
nočním) budou vyžadovat v budoucnu zvláštní pozor nost,
individuální odborné posouzení
jednotlivých bytů a dosažitelné zlepšení pomoc í individuálníc h ochranných opatření. V nejv íce
zatíž ených ulic ích (zejména Dornych, Nové Sady, východní konec Poříč í, Zvonař ka, Tr nitá a Široká)
však u řady bytů nebudou individuální opatř ení dostačovat a bude v hodné s ohledem na zdrav í a
pohodu obyvatel takové byty postupně rušit a nadále využívat pro nebytové účely.
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D.I.1.3.3 Z nečišťování ovzduší
Základní škodliviny
Posuzovaná stavba se tý ká především dopr avy, z čehož vlaková doprava se vzhledem k vysoké míře
elektr ifikace na zneč ištění ovzduší podílí minimálně, a podobně v městské dopravě také tramv aje a
trolejbusy. Z měny ve znečištění ovzduš í proto nastanou hlavně z měnami tras autobusové a
automobilové dopravy, kter é povedou k přesunům zvýšených imis í do jiných ulic a míst, což povede
na některých místech ke vzestupu a na jiných naopak k poklesu imis í š kodlivin.
Jako podklad ke zpracování stati o vlivu znečištěného ovzduš í js me použili rozpty lovou studii
„Př estavba železnič ního uz lu Brno ( Mgr. J. Bucek, Brno, srpen - ř íjen 2004). Obs ahuje jednak
výsledky měření automatického imis ního monitor ingu města Brna, jednak modelové výpočty, do nichž
byly zahrnuty stacionár ní i mobilní zdroje na městs kém území. Výsledky popisují jednak situaci
současnou („varianta 1“), jednak situaci výhledovou (jen v liv automobilové dopravy), a to pr o dvě
varianty: s přemís těním autobus ového nádraž í („varianta 2“) a s jeho ponecháním na dosavadním
mís tě („varianta 3“). V tomto textu vycház íme jen z výsledků varianty 3, neboť podle nejnovějš ích
údajů se s přemístěním autobusov ého nádraž í v rámc i této stavby nepoč ítá. Rozptylová studie je
zaměřena na imise ox idu dusičitého (roční průměry a hodinové maximální koncentrace) a benzenu
(roční průměry). Jde o dvě charakteristické a zdravotně nejvýznamnějš í škodliviny výfukových plynů,
které přijatelný m způsobem charakteriz ují ze zdravotního hlediska celkovou imisní situac i vyvolanou
automobilovou dopravou.
Oxid dusičitý ( NO2) patř í k nejvýznamnějš ím a nejv íce s ledovaný m š kodlivinám výfukových plynů.
Ve spalovac ích motorech je uvolňován ox id dusnatý ( NO), který se vzdušný m kyslíkem postupně
oxiduje na NO 2. Směs těchto dvou plynů je označov ána souborný m názvem oxidy dus íku ( NO x). Je
nejen součástí výfukových plynů, ale i emis í z každého spalování. Její š kodliv ějš í součástí je NO2,
plyn palč ivého, dusivého zápachu. Čic hově zač íná být patr ný od koncentrac í 200 - 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny f otochemických oxidantů spolu s ozon em (O3), p eroxy acy lnitráty (PAN) a četnými dalšími
sloučeninami, sy ntetizov anými v e znečištěném ov zduší za účasti slunečního záření („l etní smog“). Již při koncentracích
-3
f otochemického smogu kolem 200 µg.m dochází u lidí ke dráždění očí. Zv láště v nímav é k dráždiv ým účinkům
f otochemických oxidantů jsou d ěti; u nich by lo prokázá no dr áždění hor ních cest dýchacích a spojiv ek již při překročení
-3
úrov ně 100 µg.m O3.

Úč inky vyšších koncentrac í NO2 na lidský organis mus jsou jednak chronické, jednak akutní. Při
dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemoc í dolníc h dýchac ích cest a jejich projevů. Akutní
účinky se projev í u vysokých dávek již po krátké expozic i. Pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že
zdraví lidé nejsou při kr átkodobém (dvouhodinovém) vdec hování dotčeni koncentrac í pod 1 ppm
(1880 µg.m-3). Při koncentrac ích 3000 - 9000 µg.m-3 nastupují z měny plicníc h funkc í (vzestup
dýchacího odporu) u zdravých os ob po 10 - 15 minutách. U lidí trpíc íc h zánětem pr ůdušek se dýchac í
funkce zhoršují př i 3000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivějš í jsou astmatici, u nichž byly laboratorně
zjistitelné z měny dýchac ích funkc í na dvou výzkumných pracov ištích shodně nalezeny po 30 - 110
minutových expoz icíc h koncentrac ím 560 μg.m-3. Jiné laboratoře však účinek tak níz kých koncentrac í
u astmatiků nepotvrdily.
Benzen (C6 H6) je čir á, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina výrazného aromatického zápachu,
s bodem varu 80,1°C. V životním prostředí je všudypř ítomný, vzniká př i každém hoření paliv, je
součástí výfukových plynů a v r elativně značném množstv í je obsažen v tabákovém kouři ( kuř ák 20
cigaret denně v dechne denně 10x více benzenu než běžný obyvatel z městs kého ovzduš í).
V motorov ém benz inu je př ítomný v množství mezi 0,5 a 2 %.
Ve vysokých konc entrac ích benzen dráždí oči, sliznice dýchac ích cest a kůž i a př i akutních dáv kách
působí tox icky na centr ální nervstvo. Takové koncentr ace se ovšem v posuzovaném území nemohou
vyskytnout. Př i chronických expozic ích vysoký m dávkám benzen utlumuje tvorbu krvinek v kostní
dřeni. Z epidemiologických studií u pr acovníků dlouhodobě vystavených zvýšený m koncentrac ím
benzenu (dř íve v kožedělném a gumárenském průmyslu) se usuzuje, že dlouhodobé vdechování
nízkých dávek má kumulativní účinek a zvyšuje r iziko akutní myeloidní leukémie. A mer ický úřad pro
ochranu životního prostředí ( US EPA) i mez inár odní agentura pr o výzkum rakoviny ( IARC) řadí
benzen mezi lidské karcinogeny.
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Vztah dávka - účinek
Oxid dusičitý. Zpř ísněný limit pro NO2 stanovený nař ízením vlády č. 350/2002 Sb., který u nás bude
platný od roku 2010, bude činit pr o průměrné roční koncentrace 40 μg.m-3 a pro hodinový průměr
200 μg.m-3 s tím, že nes mí být překročen v íce než 18 x za kalendářní r ok.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Ris k Assessment.
Americký úřad US EPA ( US Environmental Protection Agency), který patř í k celosvětově
nejkompetentnějš ím instituc ím, zpracovávajíc ím metodiku Risk Assess ment pro jednotlivé chemic ké
škodliv iny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to zatím neexistují zcela validní vědecké
podklady. V existujíc ích epidemiologic kých studiíc h není možno dostatečně odlišit vliv oxidů dus íku
od ostatních škodlivin př ítomných v městs kém ovzduš í.
Abychom vyhověli shora citovanému předpisu MŽ P ČR, uv edeme zde hodnocení rizika podle
dopor učení, obsažených v důvěryhodné norské publikaci (K. Aunan, 1996). Na základě rozboru
výsledků epidemiologických studií pr ezentuje přepoč ítac í rovnice pro výskyt zdravotních poruch při
různých koncentrac ích škodlivin v ovzduš í. Uvedeme zde výpočet výskytu chronic kých poruch
dýchacího ústrojí u dětí.
Podle výše uvedených doporučení se vypoč ítává koeficient relativního riz ika ( Odds Ratio, OR) tj.
koeficient pravděpodobnosti výskytu daného jev u v populaci. Výpočetní rovnice má zde tvar
OR = exp (β.C),
kde:

β …regresní koeficient pro vztah dané škodliviny a jejího účinku,
C … pr ůměrná koncentr ace dané látky v ovzduš í.

Pr o chronické respirační syndromy při expozic ích NO 2 β = 0,008 a C je průměrná roční konc entrace
NO2 v µg.m-3 . U neexponovaných souborů zde uvažujeme výskyt u 2 proc ent děts ké populace.
Benzen. U nás platný imisní limit roční průměr né koncentrace benzenu v zevním ovzduš í je 8,125
μg.m-3 ( pro rok 2005) a výhledov ě 5 μg.m-3 (od r oku 2010).
K vyhodnocení vztahu dávka - odpověď u benzenu můžeme použ ít i metodu Risk Assessment, a to
s použitím údaje již výše jmenovaného amer ického úřadu ( US EPA), který v roce 1994 uvádí odhad
inhalačního jednotkového r izika ( UR) 8,3 x 10 -6 na 1 μg.m-3. Tato hodnota znamená, že kdyby 1
milion lidí v dechoval ovzduš í s koncentr ac í 1 μg.m-3 benzenu, zemř elo by z nich po celož ivotní
expozici navíc 8,3 osob na leukémii. Tento koeficient byl později (1998) v US EPA na základě nových
studií revidován a stanoven v roz mez í 7,1 x 10-3 až 2,5 x 10-2 na 1 ppm (3,19 mg.m-3) benzenu
v ovzduší, což v přepočtu představuje UR 2,2 až 7,1. 10-6 na 1 μg.m-3. K tomu US EPA v komentáři
uvádí, že systém hodnoty uvnitř uvedeného roz mez í mají stejnou vědeckou validitu.
Expozice
Prům ěrné roční koncentrace NO2 dosahují podle shor a citované rozpty lové studie v současné době
nejvyšší úrovně na hlavníc h dopravních taz ích (na vozovce a hlavních křižovatkách ulic Koliště,
Dornych, Zvonař ka, Hněvkovs kého, Opuštěná a Heršpic ká), a to až do hodnot 30 až 35 μg.m-3. Mimo
těles o komunikace, u nejbližš ích obytných domů jsou tyto hodnoty nižší, nepřesahují 30 μg.m-3.
V cílové situac i, po realizaci stavby, tyto imise přes zvýšení automobilov é dopravní frekvence
klesnou, a to díky př edpokládané obměně vozového parku s růstem podílu automobilů s moderními
katalyzátory výfukových plynů. Podle výpočtů rozpty lové studie bude pokles činit zhruba 10 μg.m-3.
Maxim ální hodinové koncentrace NO2 vykazují obdobný vývoj. V současné době vykazují nejvyšší
hodnoty rovněž na hlavníc h dopravníc h tazíc h (na vozovce a hlavníc h křižovatkách ulic Dornych,
Zvonařka, Plotní, Hněv kovského, Heršpická a Vídeňská), a to až do hodnot 200 μg.m-3 a ve
výjimeč ných př ípadech i výše. Obdobně jako u ročních průměrů se zde v c ílovém výhledu situace
zlepš í, koncentrace v nejvýše exponovaných místech nepřekroč í 140 μg.m-3. Uvedená maxima jsou
zjišťována v tělesech komunikac í u nejbližš ích domů jsou koncentr ace poněkud nižší.
Prům ěrné roční koncentrace benzenu jsou v současné době vysoké. Na silně dopravně zatížených
ulic ích a křižovatkách (Koliště, Dornych, Zvonař ka, Hladíkova, Opuštěná, Heršpic ká) př ekr ačují
perspektiv ní limitní hodnotu 5 μg.m-3 a dosahují úr ovní až 7 - 8 μg.m-3. Směrem od komunikac í
poměrně rychle klesají, ve vzdálenosti 20 m dosahují úrovně nanejvýš kolem 4 μg.m-3 . Na rozdíl od
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konc entrac í oxidu dus ičitého se výhledově situace nez lepš í, neboť zachycování benzenu
v katalyzátor ech výfukových plynů není zdaleka tak účinné. Na výše uvedených páteřních
komunikac ích a kř ižovatkách budou dosahovány až hodnoty 7 - 9 μg.m-3.
Charakteristika rizika
Oxid dusičitý
Akutní účinky oxidu dus ičitého v hodnoceném území můž eme posoudit podle jejich vztahu k limitu
platnému od roku 2010 (200 μg.m-3) koeficientem ER. V současné době, kdy maximální hodinové
konc entrace dosahují u nejbližš ích obytných budov hodnot kolem 200 μg.m-3, má koeficient ER
hodnotu 1,0 ( 200/200), tedy z hledis ka limitu hr anič ní. Jak js me již shor a uvedli, nenižš í známé
konc entrace NO2, př i nichž byly zjištěny první nepř íznivé projevy u astmatiků, jakožto nejc itlivějš í
populační skupiny, se pohybují kolem 560 μg.m-3 . Je zde tedy ještě poměr ně široké bezpeč nostní
pás mo, takž e přímé ohrožení zdrav í zde nehroz í. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že uvedené
vysoké úr ovně s e vyskytují jen výjimeč ně ( 10 - 12 hodin v roce) a týkají s e jen nev elkého počtu domů
postavených těsně při uvedených dopr avních taz ích. Směrem od těchto komunikac í maximální imisní
konc entrace NO2 klesají. V cílové situaci, po dokončení posuzované stavby, bude situace př íznivějš í,
maximální hodnoty na nejfrekventovanějšíc h ulic ích a kř ižovatkách dosáhnou nejvýš 140 μg.m-3.
Jestliže budeme předpokládat u nejbližších domů při těchto ulic ích maximální koncentrace 130 μg.m3
, pak koeficient ER bude č init 0,65 (130/200) a bude tedy i na nejfrekventovanějš ích místech
zdravotně plně uspokojivý.
Dlouhodobé ú činky NO2 je možno posoudit z roč ních průměrů imisních koncentrac í. Po kvantitativní
stránce je zhodnotíme postupem Ris k Assessment pomoc í výše popsané rovnice. Epidemiologické
studie, z nichž byly odvozeny rovnic í vyjádřené dlouhodobé účinky NO2, vycházely z nálezů u
dětských populac í bydlíc ích v území jednotlivých imisníc h koncentrac í. Jde tedy o průměrnou expozici
dětí v městském prostředí. Výpočet není založen na individuální expozic i a můžeme jej zde pro naše
účely použ ít.
Výsledky výpočtů rizika z oxidu dusičitého provedených dle výše popsaného postupu shrnujeme
v tabulce 4. Vybrali js me nejzatíženějš í obytné domy při hlavních taz ích v současnosti ( konc entrace
30 μg.m-3) a ve výhledu po dokončení stavby (koncentr ace 20 μg.m-3). Vypočtené pravděpodobnostní
koeficienty OR vynásobené výskytem u neexponované populace udávají celkový výskyt projevů
chronic kých onemocnění dýchac ího ústr ojí u dětí. Př írůstek způsobený daný mi průměr ný mi ročními
konc entracemi NO2 uv ádíme ve s loupci označeném „ Růst %“.
Tab. 4: Pravděpodobnostní koeficienty (OR) a růst prevalence vybraných účinků oxidu dusičitého (chronických
respiračních symptomů u dětí) v nejvíce exponovaných místech posuzovaného obytného území
-3

Období
Současné

µg.m
30

OR
1,271

Růst %
0,54

Cílov é

20

1, 174

0,35

Z tabulky vidíme, že znečištění ovzduš í ox idem dusičitý m zvyšuje v prostředí nejv íce exponovaných
obytných domů v souč asní době výskyt chronic kých respiračních sy mptomů u dětí jen sotva znatelně,
zhruba o 0,5 %, což je teoretická matematická hodnota bez praktického významu. Po dokončení
posuzovaných dopravních a urbanistic kých změn se tento stav dále zlepš í, teoretický růst uvedených
symptomů bude činit jen 0,35 %.
Benzen
Srovnání výše uvedených výsledků rozptylové studie o průměrných ročních koncentrac ích benzenu
se zpřísněný m výhledový m limitem ( 5 μg.m-3) ukazuje, že v tělese nejrušnějš ích komunikac í jsou
konc entrace znač ně nadlimitní. Koeficient ER dosahuje hodnoty až 1,6 (8/5). Výhledově se situace
ještě lehce z horš í, ER v nejv íce exponovaných místec h komunikac í stoupne až k 1,8 (9/5). I když tyto
konc entrace se vzdáleností od komunikace poměr ně rychle klesají, zjišťujeme podle grafic kých
výstupů rozptylové studie, ž e u nejbližších obytných domů (např. na Kolišti nebo v Plotní ulici) se
běžně vyskytují hodnoty kolem 5 μg.m-3, tedy na úr ovni limitu. Na zhruba stejné úrovni se tyto
konc entrace udrž í i po dokončení stavby. V polohách vzdálených od nejrušnějš ích komunikac í 20 m
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(např. v ulici Plotní) se koncentrace pohybují kolem 4 μg.m-3 a v ulic ích s relativně nižš í hustotou
automobilového pr ovozu, např. na ulici Hy bešově, kolem 2 μg.m-3.
Hodnocení zdravotního vlivu z míněných koncentrac í v různě situovaných částech obytného území
js me ověřili podle výše uvedených koeficientů stanovených US EPA. Výsledky shrnuje tabulka 5.
Jako př íklad js me vybrali místa charakteriz ovaná výše uvedený mi úrov němi imis í benzenu.
Vypočtené r iziko v platném roz mez í prez entují poslední dva sloupce.
-3

Tab. 5: Vypočtené celoživotní riziko leukémie z dlouhodobých imisních koncentrací benzenu (µ g.m )
v posuzovaném území
Ulice

Imise

Riziko

Zv onařka

5

od
1,1E-5

do
3,6E-5

Plotní

4

8,8E-6

2,8E-5

Hy bešov a

2

4,4E-6

1,4E-5

Podle př ísných mezinárodníc h kritér ií se připouští riz iko 1 x 10-6 ( E- 6), mír nějš í uváděné požadav ky
jsou v řádu 10-5 ( E-5). Z tabulky vyplývá, že r iziko v zevním ovzduš í hodnocených ulic vyhovuje pouze
mírnějš ímu z obou kritérií. Platilo by ovšem pouze při celoživotním neustálém pobytu v zevním
ovzduší uvedených ulic. Lidé však většinu času tráv í v budovách, kde je koncentrac e benzenu nižší
(pokud se tam ovšem nekouř í), a jejich celoživotní r iziko je tedy nižší než vypočtené. Nic méně je
třeba konstatovat, že koncentrace benzenu jsou v silně frekventovaných částech města po zdr avotní
stránce hraniční a realizace přestav by železnič ního uz lu a doprovodných urbanistic kých záměrů na
tom nic podstatného nez mění.
Závěr y ke vlivu znečištěného ovzduší
Krátkodobé i dlouhodobé imisní koncentrace ox idu dusičitého nejsou v posuzovaném území ani dnes
významný m zdr avotním problémem a po realizaci přestavby ž elez ničního uzlu budou ještě znatelně
nižš í. Koncentrac e benzenu jsou naopak při hranici zdravotní přijatelnosti a tento stav se v době
dokončení posuzované stavby nez mění.
D.I.1.3.4. Další vlivy
Významný m zdravotním aspektem dopr avy je míra její protiúrazové bezpečnosti, a to zejména
s pokr ačujíc ím narůstáním její hustoty. Moderní řešení městs ké dopravy, navazujíc í na nové nádraž í,
spojené s výstavbou mimoúr ovňových křižovatek, chodníků, přechodů, cyklistic kých stezek aj.
k celkové bezpečnosti pro všechny účastníky silnič ní dopravy nesporně přis pěje.
Důležité jsou i v livy psychosoc iální, k nimž se vrátíme níže.
D.I.1.4. vlivy v průběhu výstavby
Výstavba a rekonstrukc e nového železničního uz lu a navazujíc ích dopravních a ur banistic kých z měn
bude r ozsáhlý m a nár očný m proces em, který se bezprostředně dotkne obyvatel značné části města.
Bude rozdělena do čtyř etap:
E1: - první část odstavného nádraž í
-

stavby pro př esun opravárenského závodu ČSAD

-

napojení opravárenského z ávodu ČSA D na ulici Pražákovu

E2: - první část osobního nádraž í
-

komunikace pro možné př íjezdy na stavbu osobního nádraž í

-

zapuštění komunikace Opuštěná

-

Bulvár včetně zapojení tramvaje do Hybešovy ulice

-

plochy pro realizaci protipovodňov é ochrany
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E3: - úprava trasy nákladního průtahu
-

komunikační systém na opuštěných železničníc h plochách

-

nová čtvrť Trnitá - Nové Sady

-

dostavba části Komárov a

-

propojení tramvaje do ulice Husov a, pěš í trasa Bulvár - Masarykova

-

budov ání městs kých par ků na opuštěných tělesech železnic

E4: - druhá část odstavného nádraž í
-

druhá č ást osobního nádraž í

-

areál spěšnin a dobudování odstavných kolejí

-

nová čtvrť Pr ažákova

-

dostavba Komárova

-

dalš í r ozvoj úz emí.

Jednotliv é etapy se budou časově částečně překrývat. Celá stavba je rozpočtena na 11 let. Její
součástí budou rozsáhlé demolice, zemní práce, práce na železničních tr atích, úpr avy městs kých
komunikac í a veřejných ploch, budování tramvajových linek, stavby budov a jejich technické
vybavování aj. Tyto prác e budou spojeny s přemisťov áním velikých kvant materiálu a tedy s intenzivní
nákladní dopravou na území města.
Všechny tyto činnosti budou působit na obyvatelstvo rušivě hlukem, zneč išťováním ovzduš í (výfukové
plyny, sekundární prašnost) a rušením psychic ké pohody v souvis losti s přechodný mi dopravními
komplikacemi a omezeními.
Detailní průběh těchto prac í, jejich ruš ivý charakter, dopravní trasy a dalš í okolnosti výstavby nejsou
v této fázi př ípravy zatím známé a pr oto nelze ani podr obněji hodnotit jejich vliv na obyvatelstvo.
I když půjde o přechodné, časově omez ené působení, je tř eba vzhledem k výše uvedený m
skutečnostem požadovat v dalš ích fázích projekce podrobné zpracování plánu a režimu výstavby,
zaměřené mj. i na minimalizaci obtěžování okolního obyvatelstva a postupně tyto otáz ky řešit jako
povinnou součást stavebníc h ř ízení.
Určitou výhodou je s kutečnost, ž e výstavba nádr až í a r ekonstrukce tr atí bude pr obíhat na převážně
nepř ístupných plochách, s dobrou možností ochrany před negativními vlivy výstavby. Také
urbanizační úpravy navazujíc í na nové nádraž í budou pr obíhat větš inou v území málo os ídleném.
Veškeré hlučné činnosti na staveništi i navazujíc í doprava mus í být samozřejmě omezeny pouz e na
denní dobu.
D.I.1.5. Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Stavba a provoz centra jsou natolik vzdáleny od státní hranice, že jakékoliv přeshraniční vlivy
nepřic házejí v úvahu.
D.I.1.6. P sycho so ciální vlivy
Psychické pohodě obyvatel přispěje ušlec htilejš í a provozně výhodnějš í prostř edí mez i dnešním
městský m centrem a nový m nádraž ím. Pozitivně budou působit na uvolněném úz emí i nové parky,
odpoč inkové z óny a plochy určené pro rekreaci.
Př ínosem bude i z kvalitnění cestovního komfortu pr o obyvatele a návštěvníky Brna. Zlepš í se též
podmínky k přestupu mezi systémy železniční a autobusové dopr avy (vazba na ÚA N Zvonař ka).
Vytvořením odpov ídajíc ího systému městské hromadné dopr avy a kvalitního zázemí pro cestujíc í
dojde ke z lepš ení úrovně služeb pro cestujíc í.
Odsunutí nádraž í však na druhé straně částečně zhoršuje jeho dostupnost pro pěš í od centra města.
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Př echodné zátěže pro psychickou pohodu budou v dotčených obytných územích představovat na
přechodnou dobu r ušivé vlivy probíhajíc í výstavby.
Po sociální stránc e bude značný m př ínosem vytvoření rozsáhlých pracovních př íležitostí pro
nejrůz nějš í pr ofese v průběhu výstavby. Nové pr acovní mož nosti př inese i podstatné rozšíření služeb
na novém nádraž í a v jeho okolí.
D.I.1.7. Exponované ob yvatelstvo
Nejvýznamnějš ím rušivý m faktorem v posuzovaném území je v současnosti i výhledov ě hluk.
V dotčeném území kolem nového nádraž í se v důsledku rostouc í intenzity dopravy a př esunů
dopravníc h tras hlukové zátěže oproti současnosti u cca 1400 obyvatel v denní i noční době mírně
zhorší a naopak u cca 1000 obyvatel ve dne a 1400 obyvatel v noc i se mírně zlepš í. Podél rušených
úseků železnič ních tratí poklesne hluková hladina v obytném území cca 1600 obyvatel. K poklesu
dojde v důsledku nově budovaných pr otihlukových stěn i pro cca 2000 obyvatel bydlíc ích při tratích
nově rekonstruovaných.
Znečištění ovzduš í se zdravotně hraničními hodnotami benzenu dotkne cca 500 obyvatel bydlíc ích
v těsné blíz kosti vozovky na Dornychu a na Zvonařce.
V průběhu výstavby bude na přechodnou dobu rušivý mi vlivy (hluk, znečištění ovzduš í a pr ostředí,
dopravní omezení) dotčeno v nově řešeném území v okolí nádraž í cca 2700 obyvatel a podél
rušených a rekonstruovaných tratí (včetně likv idac e a nové stavby železničních zastáv ek) cca 3600
obyvatel. K tomu nutno př ipočítat i mimo uv edená území obyvatele ulic, v nichž se projeví významné
zvýšení dopr avních frekv enc í v důsledku vyvolané nákladní automobilové dopravy. Jejich počet nelze
v této fázi př ípr avy stavby odhadnout. Nepř ímo se výstavba mírně dotkne všech brněnských i
mimobr něns kých obyvatel, kteř í užív ají v lakovou a městs kou dopravu v nově řešeném území.
Tab. P1: Vymezení lokalit obytného území při rušených tratích
(Seznam ulic a odhad jejich podílu v pásmu cca 100 m od trati)
Ulice
Lokalita „Krokov a“

Obyvatel

Krokov a 100 %

339

Kuldov a 25 %

133

Šámalov a 25 %

96

Vaníčkov a 15 %

30

Pastrnkov a 10 %

36

Uzav řená 100 %

0

Kuklenská 5 %

0

Celkem

634

Lokalita „Špitálka“
Vlhká 70 %

346

Koliště 5 %

27

Podnásepní 50 %

124

Stav ební 10 %

80

Špitálka 5 %

22

Skořepka 80 %

65

Křenov á 5 %

40

Mlýnská 10 %

34

Celkem

738

Lokalita „Násepní“
Kšírov a 25 %

110

Násepní

0

Dufkov o nábřeží 100 %

48

Hněv kovského 70 %

70
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Ulice
Saze nice 100 %

Obyvatel
26

Lomená

0

Přerov ská 100 %

9

Pěšina 100%

18

Celkem

281

Tab. P2: Vymezení lokalit obytného území při rušených tratích
(Seznam ulic a odhad jejich podílu v pásmu cca 100 m od trati)
Ulice

Obyvatel

Lokalita „Klíny “
Filipínského 5%

10

Jílkov a 15 %

64

Nev rklov a 100 %

24

Petrův ky 5 %

5

Čelakov ského 100 %

85

Nezamy slov a 40 %

72

Eimov a 50 %

25

Jeronýmov a 100 %

118

Olomoucká 5 %

27

Tr žní

15

My slbekov a 40 %

41

Václav kov a 50 %

83

Veleckého 50 %

59

Zengrov a 100 %

36

Klíny 100 %

134

Chudobov a 30 %

57

Mrkosov a 50 %

45

Táborská 5 %

26

Stejskalov a 100 %

91

Elišky Krásnohorské 5 %

16

Celkem

1 033

Lokalita „Řehořov a“
Černov ické nábřeží 40 %

0

Ferrerov a

85

Elišky Krásnohorské 25 %

81

Stinná 100 %

35

Spojka

135

Přední 80 %

126

Blatouchov á 50 %

76

Kov ácká 40 %

77

Řehořov a 50 %

75

Mírov á 20 %

18

Celkem

708

Lokalita „Nezamy slov a“
Nezamy slov a 100 %

179

Turge něv ov a

40

Celkem

219

Lokalita „Řehákov a“
Výprav ní 100 %

73

Řehákov a 100 %

8
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Ulice
Bohunická 10 %

Obyvatel
14

Sev erní 100 %

13

Bezov ka 100 %

4

Celkem

112

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší
Drážní stavby
Období výstavby
V průběhu výstavby bude v prostoru staveniště docházet k přesunům stavebních hmot velkého
rozsahu, na staveništi bude provozováno
Období provozu
Pr ovoz nové budovy nádr aží nebude významný m zdrojem emis í a jeho vliv na ovzduš í bude tedy
velmi níz ký.
Př evedení kolejových tras nepřinese u elektric ké tr akce žádný podstatnější v liv na kvalitu ovzduš í.
V případě trakce využ ívajíc í dieselové motory dojde k nárůstu š kodliv in v blíz kosti nové trasy příjezdu na nové nádraž í. Naopak k poklesu dojde v pr ostoru zrušených tras. Imisní zátěž v okolí
stávajíc ích tr as, které nejsou v souvislosti s výstavbou přesunovány se nez mění.
Pr ovoz zdrojů tepla v areálu SDC byl vyhodnocen na základě výpočtu rozptylové studie podle
metodiky SY MOS 97. Výpočtově byl vyhodnocen nárůst imisní zátěže oxidem dusičitý m ( NO2).
Výsledky výpočtu jsou uvedeny na následujíc ích obrázc ích:

-3

přírůstek maximální hodinové koncentrace (µg.m )

-3

přírůstek průměrné roční koncentrace (µg.m )

Jak je z výše presentovaných obrázků zřejmé, nárůst imisní zátěže oxidem dusičitý m bude poměrně
nízký. V př ípadě maximálních hodinových konc entrac í bude dosahovat nejvýše 2 µg.m-3, tedy do 1%
imisního limitu (LV=200 µg.m-3). U pr ůměrných ročních koncentrac í je nárůst ještě nižší, pohybuje se
do 0,01 µg.m-3, tedy výrazně pod 1% imisního limitu (LV=40 µg.m-3).
Realizace hodnocených zdrojů tedy významně neov livní stávajíc í imis ní situaci v území.
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M ěstská infrastruktura
Období výstavby
V průběhu výstavby bude v prostoru staveniště docházet k přesunům stavebních hmot velkého
rozsahu, na staveništi bude provozováno
Období provozu
Součástí budov ání městs ké infrastruktury není navržena výstavba nových bodových zdrojů
znečišťování ovzduš í. Provoz městské infrastruktury je fakticky omezen pouze na vlivy automobilové
dopravy v dotč eném území. Její vyhodnocení bylo provedeno v rámc i rozptylové studie „ Př estavba
železničního uzlu Brno“ (Bucek 2004), která tvoř í př ílohu této dokumentace. Z výsledků a závěrů této
studie vyplývá:
V porovnání se stávajíc ím stavem lz e pro škodlivinu NO2 jednoznačně konstatov at fakt, že se imisní
zatíž ení vyvolané automobilovou dopravou sníž í. Dův odem je s nížení emisníc h faktorů pro tuto
škodliv inu v čase, které úzce koresponduje s obměnou vozového parku v České Republice. Tento
fakt by mohl zvrátit pouze významný nárůst automobilové dopravy v lokalitě opr oti stávajíc ímu stavu.
Opravárenský závod ČSAD
Období výstavby
V průběhu výstavby bude v pr ostoru staveniště docházet k zemním prac ím a přesunům stavebních
hmot v jejichž důs ledku dojde ke zvýšení emise prachu. Dopady těchto činností na kv alitu ovzduš í
prakticky není možné modelově vyhodnotit, neboť emise prachu bude značně kolís at v závis losti na
aktuální vlhkosti zeminy či stavebních mater iálů, aktuálních meteorologic kých podmínkách a intenzitě
práce.
Období provozu
V rámci výstavby opravárens kého závodu dojde k vytvoření nových zdrojů znečišťov ání ovzduš í a
k ukončení provozu z drojů ve stáv ajíc ím areálu př i ulic i Zvonařka.
Pr ovoz zdrojů znečišťování ovzduš í v areálu opr avárens kého závodu ČSA D by l vyhodnocen na
základě výpočtu rozptylové studie podle metodiky SY MOS 97. Výpočtově by l vyhodnoc en nárůst
imisní zátěže oxidem dusičitý m ( NO2) z tepelných zdrojů a z automobilové dopr avy vyvolané
provozem areálu.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny na následujíc ích obrázc ích:

-3

přírůstek maximální hodinové koncentrace (µg.m )
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Jak je z výše presentovaných obrázků zřejmé, nárůst imisní zátěže oxidem dusičitý m bude poměrně
nízký. V př ípadě maximálních hodinových konc entrac í bude dosahovat nejvýše 8 µg.m-3, tedy do 4%
imisního limitu (LV=200 µg.m-3). U pr ůměrných ročních koncentrac í je nárůst ještě nižší, pohybuje se
do 0,15 µg.m-3, tedy pod 1% imisního limitu ( LV=40 µg.m-3).
Realizace hodnocených zdrojů tedy významně neov livní stávajíc í imis ní situaci v území.
Druhý výpočet zhodnotil zátěž těkavý mi organic ký mi látkami (VOC) produkovaný mi pr ovozem
lakovny a čerpac í stanic e PHM.
Výsledky výpočtu jsou uvedeny na následujíc ích obrázc ích:

-3

přírůstek maximální hodinové koncentrace (µg.m )

-3

přírůstek průměrné roční koncentrace (µg.m )

Jak je z výše presentovaných obrázků zřejmé, nárůst imisní zátěže těkavý mi organic ký mi látkami
bude, v př ípadě průměrných ročníc h koncentr ac í poměrně nízký, pohybuje se mimo areál do 2 µg.m3
, tedy pod zdrav otně významnou koncentrac í. V př ípadě max imálníc h hodinových koncentrac í bude
dosahovat mimo areál nejvýše 350 µg.m-3, tedy hodnot výrazně nižších než je hodnota čichového
prahu pro butylacetát (33 133 µg.m-3) a také výrazně nižš í než hodnota čichov ého prahu pro naftu
(5 000 µg.m-3).
Realizace hodnocených zdrojů tedy významně neov livní stávajíc í imis ní situaci v území.

D.I.2.2. Vlivy na klima
V důsledku stavby nedocház í ke z měně konfigurac e terénu ani zásahům významně ovlivňujíc ím
klimatic ké charakteristiky v zájmovém území. Realizac í stav by dojde pouze k místním drobný m
změnám ov livňujíc ím mikroklimatic ké charakter istiky, což bude způsobeno z měnou povrchu území
v mís tě zpevněných ploch či trasy komunikac í, tyto z měny však budou z celkov ého hlediska praktic ky
nevýznamné.
D.I.2.3. Jiné vlivy na ovzduší
Jak vyplývá z výsledků výše presentované rozptylové studie provoz lakovny ani čerpací stanice PHM
v areálu opravár enského závodu ČSA D nebude zdrojem význačného zápachu, který by vnímali nebo
jím byli obtěžováni obyvatelé.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.3.1. Vliv hluku
Výstavba
Hluk z výstavby lze jen obtížně hodnotit vzhledem k jeho r ůznorodosti. Okolí stav by bude v průběhu
provádění stavebních prac í zatíženo hlukový mi emisemi zemních a stavebních strojů a mechanis mů,
včetně obs luhujíc í nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový har monogram nasazení
však nelze přesně kvantifikovat.
Obecně lze ř íci, že výraznějš í hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době demolic a
provádění zemníc h prac í. Ekvivalentní hladiny akustic kého tlaku kor igované charakteristikou A budou
u zemníc h strojů (rypadla, nakladače) dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 m, u těž kých
nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v pr ůměr u v okolí hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Celkové hladiny hluku budou záv iset mj. i na kv alitě a údržbě strojového par ku a budou dány
energetic ký m součtem všech spolupůsobíc ích zdrojů, tj. budou závislé na počtu zdr ojů hluku a jejich
časovém nasazení v průběhu dne.
Budeme-li modelově uv ažovat provoz jednoho rýpadla a jednoho nákladního automobilu v jednom
mís tě, bude emisní hladina této sestavy rovna do 91 dB ve vzdálenosti 5 metrů. To znamená, že
základní hlukový limit (55 dB) bude splněn ve vzdálenosti do cca 300 metr ů, korigovaný hlukový limit
pro období provádění stavebníc h prac í (65 dB) již ve vzdálenosti cca 100 metrů. Významnějš í vliv
bude mít prav děpodobně průjezd vozidel stavební dopravy po komunikac ích dotčeného území.
Z tohoto důvodu doporučujeme, aby by l vypracován podr obný plán výstavby, kde budou navrženy
přístupové komunikace na jednotlivá
staveniště. Stavební doprava nebude s vysokou
pravděpodobností způsobovat hlukové vlivy, které by se vy my kaly požadovaný m limitům. Přesto
může dojít v průběhu provádění stavebních prac í v některých obdobíc h ke zvýšený m hlukový m
vlivům, které budou mít obtěžujíc í, nikoli však bezprostředně ohrožujíc í charakter.
Provoz
Hlukové výstupy, které bezprostředně souvis í s přestavbou Ž UB jsou specifikovány v kapitole B.III. Výstupy - 4. Ostatní. Na základě koor dinační studie, SUDOP 2003 byla na tyto hlukové výstupy
zpracována hluková studie ( autor: Ing.I.Bártová, 08/ 2004)
a prov edena měření hluku za
současného stavu. Pro vyhodnoc ení výhledových hladin hluku v roce 2015 jsou pro účely výpočtu
považovány za hlav ní komunikace ve s myslu př ílohy č. 6 NV 502/2000 Sb. ve znění 88/2004 Sb.
ulic e čtyřproudé, ať už stávajíc í nebo nově navržené. Jsou to ulice: Nádražní, Dor nych, Hybešova,
Úz ká, Nov é sady, Uhelná, Bulvár, Opuštěná, Rosic ká, Zvonařka, Vodařská, Pražákova. Výsledkem
hlukové studie je mimo jiné i fakt, že legis lativní limity pro hlukovou zátěž jsou na mnoha místech
dotčeného území př ekrač ovány již nyní a budou překračovány i ve výhledovém roce 2015.
Výsledky hlukové studie pro hluk z drážní i silniční dopravy shrnuje následujíc í tabulka.
Tab.: Hluková zátěž dotčeného území v současnoti a výhledově v roce 2015
Bod č.

Komunikace, úsek

1

Nov é Sady

2

Poříčí - N.Sady/Heršpická

69,7

3

Heršpická

69,9

4

Poříčí - Heršpická/Uhelná

72,7

5

Uhelná

73,3

6

Opuštěná

7

Hy bešov a

8

Stávající stav-měření
dB(A) noc
70,3

Navrhovaný stav. výpočet
dB(A) den
dB(A) noc
71 - 75
61 - 65

dB(A) den
71 - 75

dB(A) noc
61 - 65

61,7

71 - 75

61 - 65

65 - 75

61 - 65

64,6

71 - 75

61 - 65

65 - 75

61 - 65

60,5

71 - 75

66 - 70

71 - 80

66 - 70

61,4

71 - 75

66 - 70

66 - 75

61 - 65

74,1

68,2

71 - 75

61 - 70

71 - 75

61 - 65

75,2

57,2

71 - 75

61 - 65

66 - 75

56 - 65

Nádražní

71,4

65

71 - 80

66 - 70

71 - 80

61 - 70

9

Nádražní - ČD

67,7

62,7

71 - 75

61 - 70

66 - 75

61 - 65

10
11

Dorny ch - parkov iště
Úzká

71,7
67,6

62,3
54,8

71 - 80
66 - 70

61 - 70
61 - 65

71 - 80
71 - 75

61 - 70
61 - 65
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Navrhovaný stav. výpočet
dB(A) den
dB(A) noc
76 - 80
61 - 70

Bod č.

Komunikace, úsek

12

Dorny ch - Přízov á

dB(A) den
70,9

dB(A) noc
60,8

dB(A) den
71 - 75

dB(A) noc
61 - 65

13

Zv onařka

76,3

61,6

71 - 80

66 - 70

71 - 80

66 - 70

14

Plotní - Zv onařka/Dorny ch

70,2

60,9

71 - 75

61 - 65

71 - 75

56 - 60

15

Dorny ch - Zv onařka/Plotní

73,8

63,7

71 - 75

61 - 65

76 - 80

66 - 70

16
17

Zv onařka - Dorny ch/Plotní
Plotní - Široká/Zv onařka

73,7
69

67,9
66,2

71 - 75
71 - 75

66 - 70
66 - 70

76 - 80
71 - 75

66 - 75
61 - 65

18

Dorny ch - Široká/Zv onařka

72,7

60,9

71 - 75

61 - 65

76 - 80

56 - 65

19

Plotní - Široká/Dorny ch

75,2

68,6

71 - 75

66 - 70

66 - 75

56 - 65

20

Dorny ch - Spěšná/ohy b

72,1

61

71 - 75

61 - 65

71 - 75

61 - 65

21

Sv atopetrská

71,8

63,4

71 - 75

61 - 65

66 - 75

56 - 65

23

Opuštěná

72,6

62,6

71 - 75

61 - 65

66 - 75

61 - 65

Železnice

celkem

v laky-přísp.

ČD 3

ČD, hlav ní nádraží

67,2

61,1

71 - 75

66 - 70

61 - 65

51 - 60

ČD 4

Úzká

67,6

64,6

71 - 75

66 - 70

66 - 75

56 - 65

Stávající stav-měření

Stávající stav - výpočet

ČD 5

Uhelná

71,3

63,6

71 - 75

66 - 70

66 - 75

56 - 65

ČD 6
ČD 7

Opuštěná
Pražákov a

65,5
64,7

63,8
60,0

66 - 70
76 - 80

61 - 66
76 - 80

66 - 70
56 - 65

56 - 60
51 - 55

ČD 8

Tra ť Přerov ka, u Sv ratky

67,3

67,1

71 - 75

71 - 75

61 - 65

56 - 60

ČD 9

Dolní nádraží Rosická

64,8

63,5

66 - 70

66 - 70

81 - 85

71 - 75

ČD 10

Plotní při ÚAN

65,6

64,4

71 - 75

66 - 75

71 - 80

56 - 75

ČD 11

Dorny ch při Lídlu

60,6

58,5

66 - 70

61 - 70

56 - 70

51 - 65

Nejvyšší př ípustná hladina hluku LAeq,T = 60 dB pro dobu denní je v chráněném venkovním prostoru
staveb ve výši 3 m na uličních fasádách stáv ajíc í i navrhované zástavby ves měs překročena - běžně
se pohybuje nad 65 dB, na ulic ích Nov é sady a Opuštěná přes 70 dB, a na ul. Dornych, Úz ká a
Zvonařka se blíž í k 80 dB. Širš í okolí dopravního uz lu se tedy jeví jako lokalita k bydlení nevhodná.
Souhrnně lze konstatovat, že ve stáv ajíc ím stavu i ve výhledu docház í vlivem vysoké intenzity
dopravy k př ekr ačování maximálně př ípustných hladin hluku v chráněném v enkovním prostoru staveb
na všech hlavníc h ulic ích.
Z tohoto důvodu byla navržena protihluková opatření jak pro drážní stavby, tak pro stav by městské
infrastruktury. V únoru roku 2005 byla zpracována studie souboru staveb, která zahrnuje i budování
souvisejíc íc h protihlukových stěn. V rámci budování drážníc h staveb jsou navrženy protihlukové
stěny. Vzhledem ke skuteč nosti, že detailní pr ojektová dokumentace drážníc h staveb není dosud
ukončena uvádíme sez nam navrhovaných protihlukových stěn v poslední platné podobě, která
vychází z výše citov ané Koordinační studie a navazujíc ích dokumentů.
Tab. Protihluková opatření související s drážními stavbami
(Umístění jednotlivých protihlukových stěn a grafické výstupy hlukové studie - viz výkresová příloha č. 10.)

PHS

č.

Směr trati

Umístění
Pražákova Rajhradská, L
na mostě a opěrné
zdi, P
na mostě a opěrné
zdi, L

Rozměr
0,8 km
v = 3m
0,75 km
v = 2,5m
0,45 km
v = 2,5m
0,4 km
v = 2,5m

Typ

1

Střelice

2

Střelice

3

Střelice

4

Břeclav

km 140,3 - 140,7;P

5

-

Osobní nádraží,
P

0,6 km
v = 3m

absorpční

6

-

Osobní nádraží,
L

0,6 km
v = 3m

absorpční
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PHS

č.

Směr trati

7

Přerov

8

triangl spoj.
Č.Třeb-Veselí

9

Če s.Třebová

10

Če s.Třebová

11

Če s.Třebová

12

Če s.Třebová

Umístění
km 4,6 - 5,4;
P

Rozměr
0,8 km
v = 2,5m

úse k e sta káda Táborská, P
Olomoucká - Jíl kova,
L
TáborskáBubeníčkova
uprostřed kolejiště
Táborská Bubeníčkova, P
Lazaretní Svatoplukova, P

0,5 km
v = 4m

prosklená

0,9 km
v = 4m

prosklená

1,7 km
v = 3m

vysoce
absorpční

1,0 km
v = 4m
0,7 km
v = 4m

Typ
absorpční

prosklená
prosklená

Během dalš í projektové př ípravy drážních stav eb je však této problematice i nadále nutno věnovat
zvýšenou pozornost. Dostatečnou kapacitu protihlukových opatření je vhodné dolož it měřením
provedený m pod dokončení staveb. Porušení hygienických limitů však nelze zcela vyloučit. Vzhledem
k char akteru území a jeho intenz ivnímu využití pro dopravní uzel ČD, autobusové dopravy a městské
infrastruktury včetně vedení V MO, lze však konstatovat, že hlukov á problematika je řešitelná.
Stanovení závaz ných limitů i př ípadných individuálníc h hlukových opatření je však plně v kompetenci
Krajs ké hygienické stanice se s ídlem v Brně.
D.I.3.2. Vliv vibrací
V souvislosti s prov ozem železnice mohou vznikat lokálně omezené v ibrace. Tyto v ibrace se pr ojevují
významnou velikostí do vzdálenosti nejvýše několika metrů (a to zcela výjimeč ně), běžně jsou
utlumeny v podloží náspů na př ijatelnou mír u již v těs né blíz kosti jejich vzniku, určitě ve vzdálenosti
menš í než je oc hranné pás mo drah.
Dalš ím možný m zdrojem vibrac í je provoz tramv ajové dopravy, v rámci MHD. Pro s nížení
nepř íznivých účinků hluku a v ibrac í jsou v rámc i tramv ajového spodku navrženy antiv ibrační
podštěr kové rohož e a kolejnice je ulož ena na pryžovém pásu.
D.I.3.3. Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů
Železniční ani silniční dopr ava vyvolaná přestavbou Ž UB ani jiné souvisejíc í technologie a stavby
nejsou zdrojem ionizujíc ího zář ení.
V rámci přestavby je plánováno vybudování a rekonstrukce měnír en a trafostanic, které mohou být
zdrojem elektromagnetic kého zař ízení. Použ ité technologie však mus í splňovat závazné technické
nor my a nepředstav ují z tohoto pohledu žádné riziko.
Vlivy záření nebo dalš ích fyzikálních faktorů nepř icházejí u posuzované stavby v úvahu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1. Vliv na charakter odvodnění oblasti
Řešené území se dotýká celkem pěti v odníc h toků. Jedná se o řeky - Svratka, Svitava a ř íčky Ponávka, Leskava a Mor avanský potok. Převážná část zájmové území nálež í k povodí řeky Svratky.
Východní část zájmového území pak nálež í k povodí řeky Sv itavy.
Zásadní vlivy na povrchové vody, jako např. změna jejich trasov ání nebudou realizac í záměru
vyvolány.
Vlastní vodní toky však budou dotčeny předevš ím v místech kř íž ení s plánovaný m záměrem, kde
dojde k nové úpr avě mostních objektů a propustků. To bude spojeno jednak s krátkodobý m vlivem na
vodní toky v průběhu stavebních pr ac í, jednak svý m technic ký m a stavebním ř ešením dlouhodobě
ovlivní kr átký úsek toku v místě kř íž ení. V rámci př ípravných a stavebních prac í tak bude úsek toku
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ovlivněn odstraněním břehové vegetace v mís tech mostních opěr, př ístupových a manipulačních
ploch.
Vzhledem k tomu, že jsou někter é stavby plánovaného záměru situovány v záplavových územích řek
Svitavy, Svratky a Leskavy, mohlo by v př ípadě pov odní dojít umístěním nových pozemních objektů
k ov livnění průc hodnosti povodňových vln zájmový m územím. Realizace plánovaného záměru poč ítá
s vybudováním provizor ních protipovodňových opatření na levém břehu řeky Svratky. Zamezením
inundace do tohoto lev obřežního prostoru může dojít k výraznějš ímu ov livnění pozemků na pravé
straně řeky a dále níže po toku. Na komplexní protipovodňová opatření je pamatováno v z měně
územního plánu, doba realizace je ale neznámá.
Dalš ím "povodňový m" problémem v území jsou stávajíc í mostní profily, které v četných př ípadech
zasahují do úr ovně hladiny stoletého průtoku či do výškov é rezervy nad touto hladinou. Vzhledem
k tomu, že díky záměru bude nutné provést rekonstrukc e mostů a př emostění, lze očekávat dodržení
minimální rezervy 50 cm nad úroveň hladiny při průc hodu stoleté povodňov é vlny (dle nor my ČSN 73
6201 - Projektování mostních objektů). Tedy realizac í záměru se tato úz ká místa odstraní a dojde tak
k omezení rizika vzdutí povodňové vlny. Toto má dopad na rychlost odtoku a tedy i negativně na
povodňovou situaci níže po toku.
Dopor učujeme vypracovat samostatnou studii, která komplexně posoudí z ájmové území z hlediska
průchodnosti zvýšených průtoků a dále účinnost navržených protipovodňových opatření. Současně
bude posouzeno ov livnění území níže po toku.
D.I.4.2. Změny h ydrologických charakteristik
Z měny hydr ologic kých charakter istik v území mohou být vyvolány př evedením v od z jednoho povodí
do druhého či odvedením významného podílu nyní vsakujíc ích srážkových vod do vod povrchových.
Vliv bude představovat z měna dnešníc h odtokových poměrů, na které se výrazně bude podílet
předevš ím zvýšení rozsahu z pevněných ploch dř íve volných a odvedení části sráž kových vod, na
úkor vsaku, do vod povrchových. Tato z měna bude dána částečně posuzovaný m záměrem (výstavba
nových komunikac í, stavby osobního nádraž í, př ípadně dalš ích objektů a zpevněných ploch), zvláště
pak v budoucnosti další zástavbou území nad rámec posuzovaného záměru. V území dojde
k zachycení a převedení srážkové vody do rec ipientů ve svém pov odí, nebo kanalizac í na ČOV
Modř ice a následně do Svratky. Lze tedy očekávat pouze místní z měny hydrogeologic kých
charakteristiky a to zejména z hlediska v ětš í rozkolís anosti průtoků recipientů při náraz ově větš ím
objemu z území odváděných vod při př ívalových deštíc h.
K vylouč ení př ípadu zvýšení pr ůtoků v rec ipientech odvedením srážek z území je nutno respektovat
„Plán rozvoje vodovodů a kanalizac í územního celku - část Brno město“ (AQUA TIS, a. s.).
D.I.4.3. Vliv na jakost povrchových vod
Výstavba
V důsledku obnažení půdního povrchu může docház et ke splachu z eminy do vodního toku. Při
demoličních pr ac ích může docházet k sesutí č ásti demoličního mater iálu (beton, kameny, atd.) do
vodního koryta. Jak sesutí zeminy či demolic je třeba předejít zpevněním ploch zaříz ení stavenišť,
omezením odstranění vegetace na nejmenš í možnou míru a technicky zvládnutý m postupem
zemních a demoličních prac í. Rov něž výstavba mostníc h pilířů bude spojena se zásahem do koryt
vodních toků. Kromě znečištění vodních toků stavebními materiály či demolič ní sutí existuje v rámci
výstavby i riziko porušení břehů, kter é může kr omě negativních v livů na faunu a floru znamenat i
potenciální nebezpečí pro r ozvoj vodní eroze.
Pr o mytí stavebních strojů a zař ízení budou ze strany dodavatelů stavby dodržovány předpisy na
ochranu vod.
Provoz
Část srážek spadlých na zelené plochy př irozeně infiltrují do půdního pr ostředí. Čisté sráž kové vody
budou sváděny do recipientů - bez v livu.
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Znečištění splaš kových a odpadních vod př icházejíc ích z objektů př estavby Ž UB do městské
kanalizace mus í splňovat požadav ky stanovené kanalizačním řádem města Brna (podrobněji
kap.B.III.2.). Srážkové vody z parkovišť budou vedeny přes odluč ovače ropných látek a svedeny do
městské kanalizace. Odlučovače ropných látek budou navrženy tak, aby předčištěné sráž kové vody
na odtoku zabezpeč ily nízké hodnoty r opných látek - do 5 mg/l. Vypouštěné vody mus í splňovat
podmínky vodoprávních rozhodnutí, zejména Nař ízení vlády č. 61/2003 Sb., který m se stanov í
hodnoty př ípustného zneč ištění povrchových a odpadníc h vod do vod povrchových a do kanalizac í.
Za předpokladu dodržování kanalizač ního řádu lze uvažovat i dokonalou funkčnost ČOV Modřic e a
tedy i plnění jejích parametrů čištění př ivedených splaš kových vod. Z tohoto pohledu pak pr ovoz
objektů nemá vliv na jakost povrchových vod.
Na kvalitu dešťov é vody z kolejiště lze usuzovat z řady rozborů starého kolejov ého lože koridorových
staveb. Výluhy vzorků kameniv a z širé trati vykazují převážně parametry tř. I - II. Výskyt NEL bývá
zaznamenáván pod starý mi výhybkami a v místec h stání lokomotiv. Mazadla použ ívaná v současné
době jsou ekologic ky nezávadná, kamenivo pro výstavbu je z velké části nové a dílem recy klované a
prověřené stejně jako násypové zeminy. Rozsáhlý návrh sanačních prac í má zajistit, že budouc í
kvalita dešťových vod odváděných i z ploch dnešních nádraž í bude vyhovujíc í. Vzhledem k této
skutečnosti neočekáváme žádný negativní vliv na kvalitu vody v recipientech. Kvalitu podz emníc h vod
i povrchových vod by mohly ovlivnit př ípadné havarijními stavy, a to v e všech fáz ích posuzovaného
záměru. Př i prov ádění pr ac í zde bude věnována maximální pozor nost zamezení vzniku havárií.
V období pr ovozu objektů př estavěného Ž UB budou zdrojem možného ov livnění kvality podzemních a
povrchových vod zpevněné plochy určené pro pohyb a parkování motorových vozidel (úkapy paliva a
maziv, výfukové zplodiny, otěr pneumatik, atp.).
Významnějš í škodlivinou, která by mohla ovliv nit jakost vody v recipientech js ou soli použ ívané
k zimní údržbě vozovek. Zvýšené koncentrace Cl- zejména v zimním období jsou charakteristické pro
recipienty, do kterých jsou odváděny vody ze solením udržovaných komunikac í. V př ípadě dodržení
veškerých legislativních a všech výše uvedených opatření nepředpokládáme na základě námi
známých skutečností významné negativní ovlivnění vodníc h toků v zájmovém území.
Na zájmovém území ani v jeho nejbližš ím okolí se rovněž nenacház í žádné c hráněné území
přirozené akumulace vod ( CHOPAV), žádná vodní plocha ani pás mo hygienic ké ochr any vod ( PHO)
a tyto nebudou realizac í záměru nikter ak dotčeny.
D.I.4.4. Vlivy na podzemní vody
Drážní stavby a městská infrastruktura
Období výstavby
V období výstavby na většině území ( mimo zahloubení ulice Opuštěná, zakládání mostních objektů silničních i železničních) se předpokládá, že výkopové pr áce budou probíhat nad hladinou podzemní
vody. Lokálně může být její hladina zasažena při výkopech kanalizace. Odkryv bude dočasný.
Podmínky, za nichž je možno snižování hladiny podz emní vody při stavebních prac ích provádět,
budou stanoveny v příslušném vodoprávním ř ízení. Současná úroveň terénu bude spíše navyšována
(od 0,5 m do 2,5 m v různých etapác h výstavby), větš ina komunikac í je projektována 1,0 až 2,0 m
nad s oučasný terén, tudíž nebudou př i realizaci těchto liniových staveb prováděny zemní práce pro
pokládku konstr ukčníc h vrstev vozovek.
Budova nádraž í a mostní konstrukce budou zakládány na pilotech. Hloubka založení bude přesně
určena v dalš ích fáz ích projektové př ípravy, na základě podr obného inženýrsko-geologického
průzkumu. V př ípadě založení pod úrovní hladiny podzemní vody, což je v íce než pravděpodobné,
mus í být přesně stanovena její ochrana, aby během výstavby nedoš lo k ov livnění její kvality.
Vliv z měn pr oudění podzemní vody během výstavby zahloubeného ús eku ulice Opuštěná byl
odhadnut modelový mi výpočty. V době výstavby bude nutno odčerpáv at vodu z e stavební jámy. Lze
předpokládat vytvoření depresního kužele v důsledku umělého snižování hladiny podzemní vody.
Dočasně dojde ke snížení hladiny podz emní vody v okolních objektech (vrty, studny), odhadem do
vzdálenosti 150 až 200 m. Není rovněž vyloučena migrace znečištění z okolních pozemků (př íloha
7a,b). Voda odčerpávaná ze stavební jámy mus í být podrobena laborator ní analýze (viz návrh
opatření).
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Období provozu
Pr ojektované objekty drážních stav eb a městské infrastruktury konstrukčně nezasahují pod hladinu
podzemní vody ( mimo zapuštěnou část ulice Opuštěná). Dalš í nevýznamnou výjimkou jsou v
některých částech piloty, č i místně kanaliz ace, přičemž jejich realizac í nedojde k částečnému ani
trvalému přehrazení zvodně. Vliv těchto staveb na úr ovně hladin a s měry proudění podzemních vod
bude v době provozu zanedbatelný.
Výjimkou je projektované zapuštění komunikace Opuštěná pod terén s bází konstrukčních vrstev
zabudovaný mi v délce cca 300 m až do neogenních jílů (7- 8 m p.t.). Komunikac e vytvoří
nepropustnou bar iéru proudíc í podz emní vodě. Těleso tunelu bude or ientováno praktic ky kolmo
k původním s měrům pr oudění. To s e ve srovnání se současný m stavem pr ojeví vzdutím hladiny při
nátokové straně komunikace (severně od komunikace) a naopak pokles em hladiny v prostoru jižně od
komunikace. Pr o posouzení potenc iálního vlivu pr ojektovaného zapuštění komunikace Opuštěná pod
úroveň terénu, s maximálním z anořením v úseku mezi ulicemi Plotní a projektovaný m bulvárem, byl
vypracován matematický model pr oudění podzemních vod (AQUA ENV IRO zář í 2004). Model
proudění podzemních vod byl vytvořen pro oblast o rozloze 480 x 360 metrů. Uvažovaná délka
zahloubení je cca 250 m, model uvažuje s šíř kou komunikace 30 m.
Pr ojektovaný m stavebním zásahem bude postižena mělká zvodeň vázaná na kvartérní fluviální
sedimenty, jejímž nepropustný m podlož ím je povrch neogenníc h jílů. Z výsledků matematického
modelování vyplývá, že max imální vzdutí hladiny při nátokové straně bude dosahovat př ibližně 0,6 m
oproti současnému stavu. Naopak jižně od komunikace poklesne hladina v důsledku vzniku
hydraulic kého stínu o přibližně 0,7 m opr oti souč asnému stavu. Vzdutí i pokles hladiny budou
pozorovatelné na vzdálenost minimálně kolem 150 m severně a jižně od komunikace. Vlastní šíř ka
komunikace nemá na pr oudění podzemní vody velký vliv.
Vzdutí hladiny je však vzhledem k vysoké propustnosti zvodněných hornin poměrně ploché a
z dlouhodobého hledis ka by tedy neměla vzniknout krátká zóna náhlého zvýšení hladiny při nátokové
straně komunikace. Modelované pr ůběhy hladin před a po vybudování projektované komunikace
názorně ukazují 3 řezy. Řezy jsou vedené při krajíc h a středem modelu, tedy 1., 40. a 80. sloupcem.
Řez 1. sloupcem protíná ul. Opuštěnou přibliž ně 100 metrů od západního okraje čerpací stanice
SHELL. Po zanoření komunikac e dojde nad kolektor em a severně od něj k mír nému vzdutí hladiny,
které bude způsobené př ítokem podzemní vody obtékajíc í zanořenou komunikac i. Řez 40. sloupcem
(přibližně v linii s východním okrajem budovy ČSA D Holding Brno) nejlépe dokumentuje vzdutí
a pokles hladiny před a za pr ojektovanou komunikac í z hlediska s měrů proudění podzemní vody. Řez
80. sloupcem potom dokumentuje vzdutí hladiny přibližně 100 metrů od východního okraje zanoř ené
komunikace ( místo jejího úplného vynoření).
Vzhledem ke složité morfologii povrchu neogenních jílů, lokální z měny hydraulické v odiv osti a
mocnosti kvartér ních štěr ků a r ůzné mocnosti naváž ek v tomto území je nutno výsledky
matematic kého modelu považov at za přibliž né.
Obr.: Vliv zapuštěné komunikace na výšku hladin podzemní vody - řez

Zdroj: H ydrogeologický, sanačně geologický a inženýrskogeologický průzkum na ú zemí dotčeném objekt y městské infrast ruktu ry (AQUA ENVIRO 2 004)
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Období ukončení provozu
U objektů městské infrastruktury se předpokládá živ otnost řádově des ítek let. Vlivy v období ukončení
provozu lze pouze obecně odhadnout. Může dojít k opuštění trasování již nefunkčních kolektorů,
v zemi zůstane stará kabeláž a trubky. Prostor je součástí vnitřní části města, kde se předpokládá
trvalá z ástavba v území. Pokud tedy dojde k likvidaci zař ízení městské infrastruktury, pak tedy v
důsledku nových aktivit v území, které budou z pohledu vlivu na životní prostředí legislativně
podchyceny.
Opravárenský závod ČSAD
Znečištění půdního hor izontu v území (vzhledem k dosav adnímu c harakter u využití území zeměděls ká půda) neby lo prokázáno. Podzemní v oda kv artérního kolektoru je v tomto úseku
výstavby znečištěna tranz itní kontaminac í chlorovaný mi uhlov odíky ( ClU) , pocházejíc í ze severní
části areálu Avia Kar oseria Brno, a.s. (viz. př íloha 7a). Př ítomnost jiných kontaminantů se
nepředpokládá. Hladina podzemní vody se dle odv ozené mapy hydroizohyps pohybuje asi 5 až 7 m
pod terénem.
Období výstavby
Př edpokladem je, že základová spár a bude tvořena sprašový mi horninami, popř. kvartér ními písky.
Př esná hloubka založení není v současném stadiu projektové př ípravy známa. Pod úrovní ter énu
budou umístěny podzemní zásobníky pohonných hmot a montážní šachty v servisních dílnác h. Pokud
bude při zemních pr ac ích obnažena hladina podzemní vody, je pravděpodobné její znečištění ClU. Při
čerpání ze stavební jámy nes mí být volně pouštěna do kanalizace, popř. vsakována.
Vlivem výstavby opravárens kého závodu nelze předpokládat úniky škodlivin, které by z hlediska své
kvality nebo kvantity mohly ovlivnit jakost podzemních vod. Mís tní ovlivnění jakosti odváděných vod z
území výstavby je možné teor etic ky pouze v omez eném časovém období výstavby např. půs obením
úkapů z prov ozovaných mechanis mů nebo s mytím zemin při s ilnějš ích deštích č i tání do
kanalizačních vpustí. Jedná se o běžné a malé riz iko, které bude minimalizov áno požadovaný m
dodržováním pracovních postupů. Významné působení těchto vliv ů nepředpokládáme.
Období provozu
Výstavba stavebních objektů bude zabezpečena podle stávajíc í platné legislativy, včetně kontr olního
systému (dvouplášťové nádrže, monitorov ací systém, záchytné jímky, lapače apod.). V době provozu
není uvažováno s aktivním č erpání podzemní vody pro pr ovozní nebo pož ární účely. Za běžného
provozu je tedy vliv na hladinu podzemní vody a s měr jejího proudění nulový.
Období ukončení provozu
Pokud v budoucnu dojde k likvidaci závodu, předpokládáme, že
demontována. Stejně jako při výstavbě předpokládáme, že budou práce
omezení rizika znečištění půdního hor izontu a podzemní vody. Vliv na
ukončení provozu lze označit podmíneč ně (vzhledem k dlouhodobému
nevýznamný.

budou veškerá zař ízení
pr ováděny s ohledem na
podzemní vody v období
časov ému hor izontu) za

D.I.4.5. Vliv na jakost podzemních vod a vydatno st vodních zdrojů
Celé území dotčené výstavbou ŽUB
Vliv na kvalitu podzemní vody lze hodnotit ze dv ou hledisek. Jednak z hledis ka vlivu na chemic ké
a fyzikální vlastnosti podzemní vody a z hlediska úniku kontaminace ze znečištěného půdního
horizontu do podzemní vody. Výpusti odpadů z prov ozu dr ážních staveb, popř. městské infrastruktury
a dalš ích s ouvisejíc ích provozů do podzemní v ody nejsou př ípustné a nebude k nim docházet. Pokud
by k takovému úniku (byť hypotetickému) doš lo, jedná se o havar ijní stav a ten není možno
klasifikovat jako v liv běžného provozu.
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Období výstavby
Stavební aktivity budou, dle projektových podkladů (vyjma kanaliz ace, části ulic e Opuštěná - viz
předchoz í kapitola, pilíř e mostníc h objektů a základy nádražníc h budov), prováděny nad stávajíc í
hladinou podzemní vody, popř. v dosahu průměrné amplitudy kolísání. Př irozené ovliv nění její kvality
nelze v souvislosti výstavbou očekávat.
Pr oblematická je ochrana podz emníc h tzv. "terciérníc h artés kých vod", vázaných na písčité polohy
v neogenníc h horninách. Tato zvodeň je př ekryta vrstvou velmi málo propustných jílů, které spolu
s jejím artés ký m charakterem vytvář í přirozenou ochranu. Lokálně, v livem denudačníc h a
tektonických procesů, jsou jílové sedimenty redukovány nebo zcela chy bí. To je př ípad okolí
přerovské tr atě v k.ú. Komárov a Čer novice, v úseku od ulice Hněvkovs kého po průmyslový areál
v Černovic ích (při ulic i Vinohrads ká). Oblasti, v nichž dochází k propojení kvartérní a terciérní zvodně
jsou problematic ké z hlediska př ípadného zakládání staveb pod hladinou podz emní vody. Zaražení
štětových stěn brání pouze př ítokům kvartérních vod do stavební jámy, nikoliv př ítoků neogenních
vod. Při snižování jejich hladiny čerpáním nav íc hroz í riz iko zavlečení kontaminace do neogenní
zvodně při poklesu tlaku ve struktuře. Stavební práce je nutno provádět nad hladinou podz emní vody
a v případě nezbytně nutném (zakládání mostních konstr ukc í apod.) provést taková technická
opatření, která zabr ání umělému propojení obou zvodní.
Naopak, vliv na kvalitu podzemní vody lze po provedení sanačního zásahu hodnotit jako jednoz načně
pozitivní. Vydatnost vodních zdr ojů, za předpokladu nenar ušení hydrogeologického r ežimu artéské
zvodně, nebude nar ušena.
Období provozu
Na základě posouzení podkladů, kter é by ly zpracovateli k dispozici, je možno konstatovat, že při
standar dním provoz u bude v liv na kvalitu podzemní vody nulový.
Období ukončení provozu
Očekává se trvalé zastavění zájmového území. Předpokládá se existence pr ojektovaných objektů v
řádu několika des ítek let. Vliv na jakost podzemní vody nelze jednoznačně stanovit. Předpokládáme
však, že budou důsledně dodržovány a kontrolovány povinnosti vyplývajíc í ze stávajíc í a budouc í
platné legis lativy. Za tohoto předpokladu je možno vliv na jakost podzemních vod a vydatnost vodních
zdrojů v období ukončení provozu jako akceptovatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.5.1. Odnětí půdy
Vlivy na půdu jsou dány rozsáhlý m záborem ploch určených k výstavbě železničního uzlu, kter á jsou
v současné době zař azeny do zemědělského půdního fondu (Z PF). Rozsah záborů Z PF činí cca 42
ha. Podíl dočasného odnětí ze Z PF bude minimální, téměř veš kerý Z PF určený k výstavbě Ž UB bude
trvale vyjmut ze Z PF. Pozemky pro zamýšlenou výstavbu jsou bonitně cenné plochy (převažuje I. a II.
třída ochrany) a jejich zábor je z hledis ka ochrany Z PF negativ ní. Vzhledem ke značnému rozsahu
starých zátěží a územím s vysoký m stupněm rizika kontaminace půd není vhodné jejich dalš í
zeměděls ké využití. Část Z PF je ve vysokém stupni ruderalizace znemožňujíc í jeho
obhos podařování, s výjimkou k.ú. Př ízřenic a Hor ních Heršpic, kde je orná půda v součas nosti
obdělávána. Bude nutno přihlédnout také ke s kutečnosti, že pozemky jsou v dopravně
exponovaném úz emí v intravilánu města Br na, a proto je jejich budouc í zeměděls ké využití velice
obtížné a neodpovídajíc í ÚP.
Území se zeměděls kou půdou na kterém bude přestavba železničního uzlu uskutečněna, je dle
platného územního plánu města Brna převážně zařazeno jako plochy pro železniční dopravu, plochy
pro dopravu, s míš ené plochy obchodu a služ eb, ploc hy průmyslu. Ostatní dotčené území, které
nebylo součástí intravilánu města Br na a je využ íváno přev ážně jako or ná půda, bude zahrnuto do
změny ÚP Brna vyplývajíc í z přestavby železničního uzlu Brno (viz studie vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhov aného řešení na Z PF - Arch. Des ign - Atelier DoS, s.r.o.,2004).
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Cílem záměru je umís tit Ž UB do území př evážně využ ívaného stávajíc í železniční dopr avou se
snahou o minimalizac i záboru ploch určených k jinému účelu (např. plochy by dlení, obchodu a služeb,
městská zeleň, rekreace). Záměr poč ítá s rozsáhlý mi parkový mi úprav ami a protipovodňovou
úpravou řeky Svratky.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkc í les a ( PUPFL).
D.I.5.2. Stabilita a eroze půdy
Území z áměr u a př ilehlé ploc hy jsou umístěny v rovinatém terénu ř íční nivy, kde není nebezpeč í
narušení stability půdy vodní ani větrnou eroz í. Z hledis ka protieroz ního potenciálu území je
uvažovaná lokalita zařazena, dle průměr né intenzity potenc ionální er oze půdy proudíc í vodou, do
rozmez í 0,11 - 0,50 mm/rok - slabé ohrožení (dle Stehlíka, 1975). Při terénní pochůzce neby ly
zjištěny žádné výrazné projevy vodní eroze. Lze pouze upozor nit na to, že území je náchy lné
k zaplavení při povodních většího r ozsahu. Po realizaci výstavby dojde k rekultivaci části dotčených
pozemků.
Př i výstavbě bude půda vystavena řadě dalš ích nepř íznivých vlivů jako je narušení struktury v
důsledku pohybu těžkých stav ebníc h mec hanis mů, dočas ná z měna odtokových poměrů a
ruderalizace. Z měna odtokových poměr ů bývá nejčastěji spojena s nevhodný m situováním deponií
mater iálů č i skrývkových zemin, které zabrání odtoku vod. Ve spojení se zhutněním půdy v místech
přístupových komunikac í či okolí stavenišť pak docház í k podmáčení pozemků a v některých
případech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Půdní povrch je rovněž degradován pohybem
mechanizace a nákladních automobilů. Hutnění zemin je možné zabránit vhodně volenou př ípravou
staveniště (zpevnění ploc h a tech. komunikac í)
Př esná bilance zemních prac í není v současné době k dispozic i. Předpokládáme významné terénní
úpravy (náspy železnice, protipovodňové úpravy, infrastruktura). Deponie zemin při výstavbě a jejich
umístění budou upřesněny v dalš ím stupni projektové př ípravy stavby.
Vzhledem k bonitě půdy (převažuje I. a II. tř ída ochrany) by bylo vhodné skrytý půdní profil (ornici,
humusový horizont) následně použ ít pro finální úprav u terénu a k ozelenění ploch. Při vyžití je nutné
zohlednit kvalitu půd v zájmov ém území, která může být ovlivněna jejich předchoz ím už íváním
depoz ic í exhalátů z komunikac í a železničních staveb (ropné látky, NEL, těž ké kovy apod.) nebo
intenzivním zemědělstv ím (rezidua pesticidů). Hloubka sejmutí ornice by la stanovena na základě
pedologic kého průzkumu ( Ecological Consulting, spol. s r.o., 2004) v iz mapová př íloha č 8. s krývky
ornice. S ornic í bude nakládáno na základě rozhodnutí orgánu oc hrany Z PF.
D.I.5.3. Znečišt ění půd
Období výstavby
V některých částech území bude nutné provést sanaci a odtěžení kontaminovaných zemin na základě
provedených hy dro-geologic kých průzkumů (AQUA PROTEC s.r.o., duben 2003, A QUA ENV IRO,
spol.s r.o, 2004 aj.) viz mapa r izika kontaminace zemin př íloha č. 7b. Podrobnější vyhodnocení
výsledků znečištění geologic kého podlož í a podzemních vod v části.
V období výstavby vzniká potenciální nebezpeč í zneč ištění půd, kter é může být způsobeno
přemístěním kontaminovaných zemin (viz lokality s kontaminac í zemin v části C.II.4) a únikem
rizikových látek z použ ívaných mechanis mů. Zneč ištění půdy př emístěním kontaminovaných zemin je
možno zamezit provedením laborator ních rozborů a (v př ípadě nutnosti) uložením kontaminovaných
zemin na s kládku s př íslušný m zabezpečením. Př i běžném využ ívání stavebních strojů, které jsou
v dobrém technic kém stavu, nedocház í k závažnému vnosu cizorodých látek do půd. V př ípadě
havárie s následný m únikem riz ikových látek do půd bude pr ovedeno odtěžení kontaminovaných
zemin, jejich dekontaminace nebo ulož ení na skládku, kde je ukládání takto zneč ištěných zemin
povoleno.
Část skrytého půdního profilu bude následně použ ita pro finální úpravy terénu a k ozelenění ploch
nebo k sadový m úpr avám. Kvalita půd v zájmovém území je ovlivněna jejich předchoz ím využitím
ukládáním odpadů a depozic í exhalátů (ropné látky, těž ké kovy apod.). Pro posouzení zneč ištění
těžených zemin a pro rozhodnutí o jejich dalš ím využití bude nezbytné vycházet z celkových obsahů
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rizikových látek v těchto mater iálech. Bude nutně provést r ozbory půdníc h vzorků skrývky před
využitím k oz elenění zájmov ého území.
Součástí realiz ace záměru jsou sanační pr áce (odtěžení kontaminovaných zemin), kter é bude
provedeno na lokalitách dotčených výstavbou pr ovozních c elků Ž UB, kde byly prokázány polutanty.
Dopor učujeme zpracov at samostatný projekt na sanac i a likvidaci zneč ištěných zemin. Tento vliv
realizace záměru na půdy pak bude jednoznačně velmi významný, dlouhodobý a poz itivní.
Období provozu
Půda v blíz kém okolí železničních tratí a komunikac í bude zatěžov ána látkami, které jsou produktem
spalování pohonných hmot (zejména těž ké kovy a polyaromatic ké uhlovodíky), úniky provozních
kapalin dopravních prostředků, látkami použ ívaný mi k chemic kému posypu nebo údržbě kolejiště.
Následkem havár ie se mohou dostat do půdy některé látky, které budou přepravovány ž elez niční
nebo silniční dopravou. D.III. Char akteristika environmentálních riz ik při možných havár iích a
nestandardních stavec h.
Nové objekty opravárens kého závodu ČSA D a Železnič ních dep a udržovac ích jednotek železnice
budou vybaveny př ís lušnou technologií (zachycovac í jímky , lapoly), která zamez í únikům provozních
kapalin a zneč išťování půd. Stávajíc í nevyhov ujíc í objekty budou zlikv idovány a dekontaminovány.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Drážní stavby a měst ská infrastruktura
Období výstavby
Hodnocený soubor staveb klade malé nároky na zásah do horninového prostředí. Většina komunikac í
je projektována 1,0 až 2,0 m nad současný terén (nad Q100), obdobně i dráž ní stavby jsou již
histor icky umís těny výše nad terénem. Pro pokládku konstrukčních vrstev vozovek budou prov áděny
zemní práce pod úrovní stávajíc ího terénu jen v omezené míře. Nebudou ( mimo části ulice Opuštěná)
budov ány koridory se zářezy a podzemní pr ostory.
Konkrétní podmínky zakládání (podlož í násypů, mostní objekty, budovy nádraž í) stanov í inženýrskogeologický pr ůzkum. Ve vztahu k projektu želez ničních staveb je třeba sledovat vývoj pr ojektování
podzemních staveb, jejichž výstavba může potenciálně geotechnicky ov livnit stav by blíz ko umís těné.
Podle předpokladů vycházejíc ích z dř ívějš ího velmi intenzivního zatížení území bylo prokázáno
(AQUA ENV IRO zář í 2004) znečištění hor ninového prostředí v dotčeném území, a to jak
nesatur ované zóny, tak i podzemních vod. Syntéza těc hto poznatků (viz př íloha č.7a a 7b) naznačuje,
že zhruba na 60 % ploch př íštího staveniště objektů městské infrastruktury se bude nutno potýkat se
zeminami a naváž kami zneč ištěný mi do té míry, že nakládání s výkopkem, přebytečnou zeminou po
pokládce inženýrských s ítí atd., bude vyžadovat zvláštní režim práv ě z titulu zvýšených koncentrac í
ropných látek, méně i chlorovaných etylénů, olova, rtuti, polyaromátů a dalš ích škodlivin. Do
znečištěného území budou vstupovat i drážní stavby. Tento fakt bude zohledněn zejména v plánu
nakládání s odpady předmětné stavby. Vzhledem k rozsáhlé problematice bude nutno zajistit jak
dostatečné množstv í finančních pr ostředků, tak i z kušeného z hotov itele prac í, který bude schopen
naplnit požadav ky zákona o odpadech, jeho pr ováděc ích předpis ů a požadavky orgánů státní správy.
Sanace starých ekologic kých zátěž í nebude probíhat plošně, tzn. nebude likvidována zemina
a sanována podzemní voda v celém dotčeném území najednou, před samotnou realizac í stavebních
a výkopových prac í. Takovýto požadavek je finančně i strategic ky nereálný. Sanace, stejně jako
samotná výstavba, bude probíhat postupně v předstihu konkrétní etapy výstavby. Území je doposud
provedený mi průz kumy poměr ně detailně z mapováno (s ohledem na znečištěné hor ninové prostředí).
Jsou známa, popř. predikov ána ohniska kontaminace a s měr jejího š íření. Již od roku 2003 probíhají
v zájmovém území sanačně pr ůzkumné práce, které postupně připravují podrobné podklady pro
následné projekční práce.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 169 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

Není možno spoléhat na to, že při r ealizaci stavby bude odstraňování star é ekologic ké zátěže
představovat pouze peč livějš í nakládání s vytěženou zeminou. Z a nutné považujeme, aby byl při
výstavbě stálý sanační dohled a každodenní práce odpadového hospodář e, kteř í společně budou
rozhodovat o ukládání nebo využívání vytěžených zemin.
Z výsledků vyplývá, že rozsah spec iálních sanač ních pr ac í, kter é je nutno zadat specializovaný m
firmám - např íklad čer pání podzemních vod s následný m stripováním nebo odlučováním r opných
látek, bude minimální. Problematic ká území s výjimkou nádraž í Brno-dolní mají lokální charakter
(AQUA ENV IRO zář í 2004).
Poškození a ztrátu geologic kých či paleontologic kých památek nelze předpokládat. Př írodní zdroje a
zdroje nerostných surovin nebudou z áměr em dotčeny.
Př evážná část dotčeného území je tvořena cizor odý m, přemístěný m materiálem (antropogenní
navážky). Větš ina plánovaných pr ac í objektů zejména městs ké infrastruktury je realizována v těchto
navážkách. Vlivy na původní horninové prostředí v této již v íce než 200 let trvale obydlené části Brna
lze označit za nevýznamné. Jiný mi s lovy právě skončená aktivita bude nahr azena aktiv itou jinou.
Z výše uvedeného vyplývá, že již samotná př íprava a předpokládaná realizace staveb přestavby
železničního uzlu Brno znamená značný pokrok ve snížení starých zátěž í v území. Toto je
nejvýznamnějš í vliv na hor ninové prostředí, jedná se o vliv poz itivní.
Období provozu
Vlivy na horninové prostředí v období pr ovozu jsou v podstatě totožné s vlivy na podzemní vody. Na
základě posouz ení podkladů, kter é byly zpracovateli k dispozic i, je možno stanov it, že v př ípadě
standar dním provoz u je vliv na horninové pr ostředí nevýznamný.
Opravárenský závod ČSAD
Období výstavby
Pr ojekt předpokládá částečně hloubení prostor pod úr oveň stávajíc ího ter énu (nádrže na pohonné
hmoty, montážní jímka v dílnách). Ostatní objekty budou založeny plošně, v nezámrzné hloubce.
Př edpokládáme, že základová půda bude tvořena spr ašemi a sprašový mi hlínami, popř. kv artérními
písky. V pr ůběhu výstavby je nutno dodržovat podmínky stanovené inženýrskogeologický m
průzkumem. Vlivy na horninové prostř edí budou minimální.
Období provozu
Nová výstavba bude zabezpečena podle stávajíc í platné legislativy, včetně kontr olního systému
(dvouplášťové nádrže, monitorovac í systém, záchytné jímky, lapač e apod.). V době pr ovozu není
uvažováno s aktivním čerpání podzemní vody pro provozní nebo požár ní účely. Za běžného provozu
je tedy vliv na hladinu podzemní vody a s měr jejího proudění nulový.
Př ír odní zdroje nebudou pr ovozem narušeny. Vliv na horninové prostředí lze označit jako
nevýznamný. Poškoz ení a ztrátu geologických či paleontologic kých památek nelze předpokládat.
V zájmovém území nebyla dle infor mací ČGS - Geofond evidována žádná výhradní lož iska
nerostných surov in, ani území s předpokládaný mi výskyty lož isek, tj. prognózy, včetně starých důlních
děl a sesuvů. Vliv na tato díla je nulový.
Období ukončení provozu
Životnost projektovaného areálu se předpokládá v horizontu několika des ítek let. V př ípadě ukončení
předpokládaných aktivit nebude území opuštěno, ale dále využ íváno.
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D.I.6.2. Změny h ydrogeologických charakteristik
Území dotčené výstavbou Ž UB
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik dochází při stavbách podobného rozsahu zejména
v souvislosti se zásahem do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní
vody. Dalš í možností, která ovliv ňuje množstv í podzemní vody a tím i její pohyb v pr ostředí je
omezení dotace srážkových vod.
Období výstavby a pr ovozu
V zájmovém území se nacházejí dvě zvodně podzemních vod:
-

mělká zvodeň - vázána na kvartérní písčité štěr ky údolní nivy řeky Svratky,
hlubš í zvodeň (artézs ká) - vázána na neogenní sedimenty (bádenská bazální klastika).

Hladina podzemní vody mělké zvodně se nacház í převážně v hloubkách 3-4 m pod terénem.
V blízkosti ř eky Svratky, která je v př ímé hydraulické spojitosti s kvartérní zvodní je její hladina
evidována 5-6 m p.t. Naopak v místech bývalých slepých ramen vodních toků, rybníků a mokřadů se
nacház í v hloubkách zprav idla od 1 do 2 m pod ter énem (zahrádkářské kolonie v k.ú. Štýřice, v k.ú.
Černovic e východně od komárovské spojky mez i Nový mi a Starý mi Černovicemi).
Tzv. "terciérní artés ké vody", vázané na písčité polohy v neogenních horninách jsou chráněny vrstvou
velmi málo pr opustných jílů, které (spolu s artéský m charakterem) vytvář í přirozenou ochranu.
Lokálně jsou jílové sedimenty redukovány nebo zcela chybí (okolí př erovské tratě). Oblasti, v nichž
docház í k propojení kvartér ní a terc iérní zvodně jsou problematic ké z hlediska př ípadného zakládání
staveb pod hladinou podzemní vody (viz kapitola D.4.4. Vliv na jakost podzemníc h vod a vydatnost
vodních zdr ojů).
Potenciální z měna hydrogeologických charakteristik (tzn. infiltr ačních a trasportních vlastností) je
vázána na plošný zásah do prostoru kolektor u mělké zvodně. Stav ební práce, které budou prov áděny
v rámc i výstavby všech aktivit přestavby Ž UB, se rozsáhlý m zásahem do horninov ého prostředí
nepoč ítají. Stav by budou založeny převážně mělce, terén bude na většině území spíše nasypáván.
Ter énní úpravy jsou pr ováděny pouze na povrchu, s měrem do hloubky jsou vedena pouze výkopy
kolektorů inženýrských s ítí a kanalizace, piloty mostních objektů a nádr ažní budovy.
Nejvýznamnějš ím zásahem v rámc i celé stavby je z anoření části ulice Opuštěná do tunelu cca 250 m
dlouhého. Matematický model prokáz al, že vlastní těleso silnice nevytvoř í nepropustnou překážku
v proudění podz emní vody a maximální vzdutí hladiny při nátokové straně bude dos ahovat přibližně
0,6 m oproti současnému stavu. Jižně od komunikace pokles ne hladina přibližně o 0,7 m opr oti
současnému stavu. Vzdutí i pokles hladiny budou pozor ovatelné na vzdálenost minimálně kolem
150 m severně a jižně od komunikace.
Pr ojektovaná výstavba tedy svým umístěním a roz měrem nevytváří nepř irozenou překážku, která by
bránila odtoku podzemních vod. Nesouvis lé lokální zvodnění, vzniklé v důsledku infiltrace srážkové
vody do nesour odé vrstvy navážek, vyskytujíc í se nepravidelně v pr ostoru zájmového území, není
součástí kolektor u mělkého oběhu podzemní vody. Jeho narušením nebudou hydr ogeologické
charakteristiky z měněny ani ovlivněny.
Období ukončení provozu
Hydr ogeologic ké charakter istiky nebudou oproti současnému stavu po ukončení pr ovozu záměrem
negativně ovlivněny, či z měněny.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.7.1. Vlivy na flóru a faunu
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy byly podrobně popsány v oznámení záměru. V této dokumentaci
doplňujeme č i upřes ňujeme infor mace, které nebyly uvedeny v oznámení, nebo požadavek na jejich
doplnění vyply nul ze závěrů z jišťovac ího ř ízení.
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Nejvýznamnějš ím v livem z hlediska bioty lze označit vliv na dřevinnou vegetac i. V souvis losti
s realizac í záměru bude provedeno kácení dřevin rostouc ích mimo les, jak na drážních pozemc ích,
tak na pozemc íc h mimo dr áhu, určených jako plochy zař ízení staveniště, či na plochách pro
městskou infrastrukturu.
Př esný rozsah kácení není zatím definován. „Koordinační studie, 06/2003" uvádí předpoklad kácení
dřevin v r ámci přestavby Ž UB v rozsahu uvedeném v nás ledujíc í tabulc e. Tento odhad byl proveden v
době, kdy neby lo přesně definováno zájmové území a rozsah záměru ( konečná varianta). Na základě
aktuálních dendr ologic kých průzkumů lze očekáv at kácení dř evin v daleko menš ím r ozsahu ( méně
než 1/3 níže uvedeného rozsahu). Tento vliv lz e hodnotit jako negativní, byť proti původním odhadům
zmenšený.
Tab.: Původně předpokládaný rozsah kácení dřevin a keřů v jednotlivých etapách výstavby dle Koordinační
studie, SUDOP Brno, 2003.
Etapa I.
Plocha likv idov aných keřů
Stromy s obv odem kmene 80 - 200 cm

4 900 m

2

40 ks

Etapa II.
Plocha likv idov aných keřů
Břehov é porosty řeky Sv ratky - keře -

14 000 m

2

7 000 m

2

Stromy s obv odem kmene 80 - 200 cm

211 ks

Stromy s obv odem kmene nad 200 cm

25 ks

Stromy s obv odem kmene cca 350 cm

5 ks

Břehov é porosty řeky Sv ratky - stromy

319 ks

Etapa III.
Plocha likv idov aných keřů

10 000 m

2

Stromy s obv odem kmene 80 - 200 cm

75 Ks

Stromy s obv odem kmene nad 200 cm

37 ks

Etapa IV.
Plocha likv idov aných keřů

7 100 m

2

Stromy s obv odem kmene 80 - 200 cm

110 ks

Stromy s obv odem kmene nad 200 cm

3 ks

Etapa V.
Plocha likv idov aných keřů
Stromy s obv odem kmene 80 - 200 cm

200 m

2

2 ks

V rámc i jednotlivých etap záměru bude nezbytné provést vy mezení rozsahu dřevin navržených ke
kácení, př ípadně aktualizaci dendrologického průz kumu (časový odstup jednotlivých etap). Kácení
zeleně je nutno provádět na základě povolení př íslušného orgánu ochrany př írody a krajiny ( Magistrát
města Brna) ke kácení dřevin rostouc í mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochr aně
přír ody a krajiny v úplném znění.
V souladu s § 9 zák. č. 114/92 Sb. je předpokládána náhrada za vykácenou zeleň, a to for mou
náhradních výsadeb (př ípadně for mou odvodu finanční částky ve výši oceněné likvidované zeleně
přís lušnému městu nebo obci, jež tyto prostředky využijí na výsadby zeleně podle svých požadavků).
O možnosti a rozsahu náhradní výsadby rozhodne př íslušný orgán ochr any př írody a krajiny. V rámci
kompenzačních opatř ení za kácené dřev iny bude navržena jedna až dvě větší souvislé par kové
plochy. Jejich ř ešení včetně situování bude předmětem architektonické soutěže vypsané Magistrátem
města Brna mimo rámec staveb Ž UB.
Studie souboru staveb městské infrastruktury (únor, 2005) uv ádí následujíc í návrh náhradních
výsadeb.
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Tab.: Návrh náhradních výsadeb v rámci městské infrastruktury
Etapa
etapa 1 A - ul. Bulvár

Dřeviny
144 ks stromů

Trávníky
2
4630 m

Keřové porosty

Popínavé dřeviny

Me zi odstav ný pruh komunikace a šir oký chodník je v ložen p ás tráv níku určený pro v ýsadbu uličního stromořadí. Tak é
tramv ajov é těleso je od přilehlých komunikací odděleno pruhem zeleně u rčeným pro v ýsadbu alejov ých stromů. Nov á široká
komunikační osa je tak umocněna čtyřřadou alejí listnatých dřev in
2

2

31 ks stromů
1520 m
500 m
etapa 1 A - ul. Opuštěná, Zvonařka
Stáv ající tranzitní komunikace bude rozčlen ěna středním dělícím pásem s v olným prostorem pro zeleň. Další prostor pro
možné umístění v egetačních prv ků se nabízí v e v olných pruzích podél nov ých opěrných zdí. Do středov ého pruhu jso u
nav rženy zapojené skupiny keřů (průměrná výška do 1 m) spolu s jednou řadou alejov ých stromů, je nutné zv olit vhodné
kultiv ary dřev in s py ramidální korunou, nebo zapěstov at nasazení koruny do v ýšky 4 m nad v ozov kami. Podél opěrných zdí
budou vy sázeny dle náv rhu popínav é dřev iny .
2

164 ks stromů
4420 m
etapa 1 A - ul. Rosická
Me zi odstav ný pruh komunikace a široký chodník je v ložený pás tráv níku určený pro výsadbu uličního stromořadí. Také
tramv ajov é těleso je od přilehlých komunikací odd ěleno pruh em ze leně určeným pro v ýsadbu alejí stromů. Nov á široká
komunikační osa je opět umocněna čty řřadou alejí listnatých stromů.
etapa 1 A - ul. Uhelná

44 ks stromů

1883 m

2

Me zi odstav ný pruh komunikace a šir oký chodník je v ložený pás tráv níku určený pro v ýsadbu uličního stromořadí. Pás
tráv níku je v náv rhu příčně členěn na kr átké úseky dlážděnými chodníky , které zabe zpečí pro pojení me zi hl av ní trasou
chodníku a prostorem odstav ných parkov acích míst.
2

49 ks stromů
1180 m
etapa 1 A - ul. Trnitá
Uprav ená ulice má charakter městské ulice lemov ané f rontou řadov é výstav by domů. Obě strany komunikace ohraničují
odstav né pruhy pro příležitostné podélné parkov ání. Parkov ací místa jsou v náv rhu v prav idelném rytmu rozdělen a ostrův ky
zatrav něných stromových mís oboustranného stromořadí.
2

76 ks stromů
535 m
etapa 1B - výstavby
Nov á síť komunikací propojuje uliční strukturu staré zástav by v západní části katastrálního území Komárov s novým
areálem v lakov ého nádraží. Dv ě v ětve komunikací procházejí pod nádra žním v iaduktem, kde budou umístěna parkov iště a
autobusov é nádraží a ústí na budoucí městskou třídu Rosická. Nav ržené ulice mají charakter městské ulice lemov ané
f rontou domů. Obě strany komunikace ohraničují odstav né pruhy pro příležitostné podéln é parkov ání. Parkov ací místa jsou
v prav idelném rytmu rozdělena ostrův ky zatrav něných stromov ých mís oboustranného stromořadí.
2

66 ks stromů
469 m
2. etapa výstavby
Druhá etapa v ýstav by v ýznamné městské třídy Rosické je opět v elkory se rozčleněna na několik pr ov ozních koridorů.
Středem prochá zí osa tramv ajov ého tělesa, které je lemov áno po obou stranách dv ojproudými komunikacemi. Okraje
komunikací ohraničují odstav né pruhy pro příležitostné podélné parkov ání. Pás tráv níku je příčně členěn na krátké úseky
dlážd ěnými chodníky , které zabezp ečí propojení mezí hlav ní trasou chodníku a prostorem odstav ných parkov acích míst
3. etapa - výstavby

299 ks stromů

2803 m

2

Jedná se o nov é a uprav ené stáv ající komunikace které alternativ ně rozšiřují budoucí komunikační síť, vy budov ané v 1. a 2.
etapě v ýstav by ŽUB. Nav ržené ulice jsou v ětšinou obousměrn é komunikace be z středov ého dělícího pruhu. Ob ě strany
komunikací ohraničují odstav né pruhy pro příležitostné podél né parkov ání. Parkov ací místa jsou v prav idelném rytmu
rozdě lena ostrův ky zatrav něných stromov ých mís oboustranného stromořadí.

Návrh náhradních výsadeb v rámc i drážníc h staveb bude př edmětem dalš ího stupně projektové
dokumentace. Návrh bude konzultován s př íslušný m orgánem ochrany př írody a krajiny.
V těsné blízkosti hr anic zájmového území se nac ház í památné stromy. V této souvis losti
připomínáme nutnost dodržení ochr anných pásem památných stromů, tak jak jsou uvedeny v kapitole
C. II.5. Fauna flora, ekosystémy.
Vlivy na faunu již byly v adekv átním rozsahu popsány v Oznámení posuzov aného záměru.
Z připomínek k Oznámení vyplynul pož adavek posouzení průchodnosti mostních konstrukc í pro
živočichy. Pro potřeby zpracování dokumentace byl vypracován odborný posudek "Průchodnost
mostních konstrukc í pr o migraci živočic hů" ( Ing. Roman Zajíček, 2005) posuz ujíc í problematiku
průchodnosti mostů v zájmové lokalitě. V městs kých a příměsts kých zónách je z hlediska
prostupnosti území pro živoč ichy nejdůlež itějš í zachování prostupnosti migračních koridorů podél
vodních toků. Vybudování nových mostních objektů, zejména železničního mostního objektu př es
řeku Svratku bude mít na tuto prostupnost negativní vliv (viz kapitola D.7.4. Vlivy na ekosystémy).
Na základě výsledků faunistic kých průzkum na vodních tocíc h (Svratka, Ponávka) zájmov ého území,
lze konstatovat, že veškeré zjištěné taxony ( bezobr atlých i ryb) představují zcela běžné zástupce
tekouc ích vod a žádný z nich nelz e označit za vzácný či ohr ožený. Ves měs zde byla z aznamenána
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přítomnost dr uh s málo vyhraněný mi nároky (snášejíc í vysokou míru organického znečištění). Trvalá
existence rybího společenstva se předpokládá pouze na řec e Svratce. Na Ponávce je tato ex istence
zcela vyloučena z důvodu nevhodných životních podmínek (zejména silné organic ké zneč ištění
doprovázené kyslíkový mi deficity).
V rámci realizace záměru může dojít k př ímé likvidaci vodní fauny při havar ijních stavech na vodních
tocíc h v důsledku zanedbání opatř ení př i provádění stavebních prac í na mostníc h objektech a
propustc ích. Př esto, že byla na řece Svratc e zjištěna př ítomnost pouhých dvou jedinců zvláště
chráněného živočicha (vranky obecné), doporučujeme v místech kř ížení drážních těles s tokem a
v mís tě plánované výstavby mostu ( na ulici Rosická) prov ést v rámc i dalš ího stupně projektové
dokumentace ověření výskytu tohoto druhu. V př ípad potvrzení výskytu zvláště chr áněného ž ivočicha
bude nezbytné před zahájením stavební č innosti zažádat dle zákona č. 114/1992 Sb. o udělení
výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněného živoč icha.
V rámci stav ebníc h a terénních úprav v lokalitách s výskytem ještěrky obec né hroz í př ímá likv idace
jedinců. Z ánik celé lokální populace však v důsledku přestavby Ž UB nepředpokládáme. V př ípadě
jakýchkoliv zásahů do břehových porostů Ponávky a Svratky bude nez bytné zažádat dle zákona
č. 114/1992 Sb. na př íslušném orgánu ochrany př írody (v tomto př ípad Spr áva CHKO Moravs ký
kras) o udělení výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněného živočic ha.
Jak již bylo z míněno, realizace záměru si vyžádá odstranění značného množství dř evinných a
keřových porostů, č ímž by mohlo dojít ke zničení části př irozených biotopů (zejména břehových
porostů Svratky) využívaných např íklad kvakošem nočním, strakapoudem již ním či ťuhýkem
obecný m. Z mírnění negativních vlivů př edstavuje kompenz ace v podobě náhradních výsadeb a
vegetačníc h úprav.
K ohrožení či s píše zničení hníz dišť rorýse obecného a vlaštovky obecné by mohlo dojít v r ámci
plánovaných demolic stávajíc ích objektů. Ke všem zásahům do př irozeného s ídla a biotopu (kácení
dřevin, demolice budov) bude nutné zažádat př íslušný orgán ochr any př írody o výjimku z ochranných
podmínek pro každý zjištěný zvláště chráněný druh. Tyto z ásahy mus í být pr ováděny mimo období
hnízdění těchto druhů.
Celkově nutno konstatovat, že záměr má negativní dopady na flóru i faunu. Tyto dopady byly do jisté
míry předurčeny tím, že přestav bou Ž UB doc ház í po mnoha letech k naplnění užití území tak, jak bylo
dlouhodobě př edpokládáno. Realiz ací záměru dojde k naplnění funkc í ploch stavebních (s negativním
dopadem), tak na druhou stranu vzniknou území, která jsou jednoznač ně určena pro funkce př írodně
blíz ké (biokor idory, plochy městs ké zeleně), což lze hodnotit z hledis ka dopadů na biotu kladně.
D.I.7.2. Vlivy na lokality sou stavy Natura 2000
Zejména vzhledem k vzdálenosti nejbližš ích lokalit Natura 2000 a nav íc oddělením infrastrukturou
města, lze konstatovat, že tyto lokality nemohou být realiz ací přestav by Ž UB dotč eny.
D.I.7.3. Vlivy na zvláště chráněná území
Trasa přerovské trati vede v s oučasné době po hranici př írodní rezervace Černovic ký hájek. Realizac í
záměru bude tato tras a odkloněna severním s měr em, podél řeky Svitavy. V době realizac e stavby
bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšený mi imis emi a hlukem, toto ovlivnění bude pouze
dočasné, po dobu výstavby oblouku napojení. Za provozu, kdy již bude př erovská tr ať odkloněna od
přír odní rezervace, lze oč ekávat snížení př ípadných negativníc h dopadů na toto území.
D.I.7.4. Vlivy na ekosyst émy
Ovlivnění ekosystémů zájmového území je zejména spojeno s funkčností a ovlivnění biokoridorů
podél vodních toků. Budováním mostních konstrukc í zejména přes řeku Svratku bude průchodnost
biokor idor u omezena. V rámci zpr acování této dokumentace by l vypracován odborný posudek
"Průchodnost mostních konstrukc í pro migraci ž ivočichů" ( Ing. Roman Zajíček, 2005) posuzujíc í
problematiku průc hodnosti mostů v z ájmové lokalitě. Níže uvádíme citaci z tohoto odborného
posudku:
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CITA CE
V zájmovém území není jak v současnosti, tak ani v budoucnu předpokládaný pohyb větš ích savců
(srnec, prase divoké) pro které by musely být parametry mostních konstr ukc í, zajišťujíc í jejich
úspěšnou migraci, výrazně náročnějš í, než pro předpokládané druhy, které se v území vyskytují.
Každý vodní tok je přirozený m biokoridorem, jehož břehové hrany s vegetac í a porosty tvoř í přir ozené
migr ační cesty pr o mnoho druhů živočichů. Jen jejich velmi malá část je však schopna migr ovat př ímo
vodním tokem.
Ze savců, jejichž existence je v zájmovém území pravděpodobná, je to předevš ím bobr evrops ký
(Castor fiber) kritic ky ohrožený druh a vydra říční (Lutr a lutra) z kategorie s ilně ohrožených druhů,
kteř í mohou migr ovat př ímo tokem. Z dalš ích savců, jejichž výskyt a migr ace js ou v území
pravděpodobné, se jedná především o drobné zemní savce, hlodavce a hmyz ožravce a některé
šelmy, jako kuna s kalní (Martes foina), jezevec lesní (Meles meles), liš ka obecná (Vulpes vulpes)
tchoř tmavý (Putorius putorius) a hr anostaj ( Mustela er minea). Obzvláště pos lední dva jmenované
druhy mají na vodní toky, jako své biokoridory, silnou vazbu.
Z hledis ka migrac í ornitofauny je tento problém výrazně méně záv ažný. Ani tady však není vyloučen
střet ornitofauny s dopravou, takže je nutné ř ešit i tuto mož nou kolizi. Ptáci využ ívají jak bř ehové
hrany s doprovodnou vegetac í tak prostor nad otevřenou vodní hladinou jako letový kor idor. Most
přes tok, obzvláště tehdy, pokud je šir oký a pr ostor pod ním níz ký, není pro ně bezpečný a tuto
překážku se snaž í přeletět nad konstrukc í mostu. Zde je tedy nutné pomoc í vhodně instalovaných
např. protihlukových bariér zvednout letíc í ptáky nad projíž dějíc í doprav u. Ze zajímavých druhů, které
byly v zájmovém území prokázány, se jedná především o ledňáčka ř íčního (Alcedo atthis) z kategorie
silně ohrožených druhů, u kterého je v tomto úz emí pr avděpodobné i hnízdění. Z dalš ích zajímavých
zvláště chráněných druhů z kategor ie silně ohrožených druhů je to např íklad kvakoš noční
(Nycticorax nycticorax) a strakapoud již ní (Dendrocopos syriacus).
Pr o zde prokázané (ještěr ka obecná - Lacerta agilis) a předpokládané druhy plazů (užovka hladká Coronella austriaca a užovka obojková - Natrix natrix) nebude mít budování nových mostních
konstr ukc í negativní dopad na jejich populace a jejich migr ace v zájmovém území nemůž e být
ohrožena.
Stejná situace je u obojživelníků, jejichž výskyt v zájmovém území nebyl prokázán, je však
pravděpodobné, že se zde někter é předevš ím někter é druhy - ropucha obecná (Bufo bufo) a ropucha
zelená ( Bufo viridis) mohou vyskytovat. Předpokládané zásahy nezasáhnou do jejich migrac í, jejich
současná situace se v tomto území nez mění.
Pr o ichty ofaunu řek Svratky a Sv itavy nepředstavují nové mostní objekty v žádném př ípadě ohrožení
jejich migrace. Jsou však potencionálním mís tem znečištění vodního toku jak při budování staveb, tak
později při jejich pr ovozu. Na tento fakt by měl být brán zřetel př i řešení odkanalizování těchto objektů
tak, aby se dešťová voda z těchto ploc h dostávala do kanalizace a ne př ímo do vodních toků. Na
mostech nelze vylouč it havarijní stavy v lakových souprav ani jejich kolize, které mohou mít za
následek úniky nebez pečných látek např. z paliv ových nádrž í a cister en a nás ledně pak mohou těmito
látkami kontaminovat tyto vodní toky.
Stanovit obecně, z a jakých podmínek prostor pod mostní konstrukcí ještě jednotlivé druhy ž ivočichů
využijí k migraci a od jakých parametrů je již migrace vyloučena, je velmi obtížné a závis í vždy na
celé řadě faktorů. Aby byla zachována možnost migrace pro větš inu ž ivočichů, je v prvé řadě nutné
vytvoření zemních, v horším př ípadě kamenných lavic na obou břez ích toku a to optimálně v šíři
alespoň polov iny toku. Parametry průchodnosti jsou dále dány délkou mostu, jeho šíř kou a světlou
výškou mezi mostní konstrukcí a ber mou břehu. Př i vyhodnocov ání průchodnosti mostních konstrukc í
dálnic v ČR se vycház í z index u, který stanov í pr ůchodnost či neprůchodnost pro jednotliv é druhy
živočichů :
Index : š x v : d
kde :

š - šíř ka podchodu (roz měr rovnoběžný s osou komunikace)
v - výška podchodu
d - délka podchodu (roz měr kolmý na osu komunikace)
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Jen pro orientaci uvádíme výsledky, které byly dosaženy sledov áním průc hodnosti mnoha mostních
objektů v ČR :
-

Nejmenš í podchod, použitý prokazatelně srnč í zvěř í, měl roz měry :
š = 10 v = 1,8 d = 28 index 0,64
Nejmenš í podchod, prav idelně využ ívaný divoký mi prasaty, měl roz měr :
š = 55 v = 10 d = 28 index 19,64
Nejmenš í podchod, pravidelně využívaný jelenem, měl roz měr :
š = 55 v = 10 d = 28 index 19,64

Z výše uvedeného vyplývá, jak jsou velc í savci opatr ní a jak relativně velké roz měry podchodů jsou
teprve ochotni použ ít jako nejmenš í možnou migrační cestu.
Index 5 železničního mostu př es Svratku s e (90x5,5:99) umožní migraci v zájmovém území se
vyskytujíc ích malých a středních savců.
Jedním ze základníc h faktorů, kter é ovlivňují migrační prostupnost jednotlivých mostních konstr ukc í,
je jejich světlá výška nad ter énem a délka podchodu. Většina živočichů jen velmi nerada vstupuje do
tmavých, dlouhých prostor. Optimálním ř ešením širokých mostních konstrukc í by tedy bylo jejich
technologic ké rozčlenění na několik samostatných objektů, kter é by tak umožnily přir ozené
prosvětlení pr ostor pod mosty a tím by výrazně zvedly migrač ní prostupnost. Tady pak záleží jen na
technických par ametrech, kladených na jednotlivé mostní objekty, jestli je takové řeš ení vůbec
technicky na daném mís tě možné.
Dalš ím parametrem, který výrazně ovliv ňuje pr ůchodnost konkr étních objektů je frekvenc e dopravy na
tomto mís tě a z toho vyplývajíc í hluková zátěž okolí. Tento fakt je možné výrazně ovlivnit
protihlukový mi bariér ami a tím snížením hluku pronikajíc ího do bezprostředního okolí mostu. Pro
živočichy trvale ž ijíc í v okolí mostu nepředstavuje hluková zátěž velký negativní prvek, většina dr uhů
si velmi brzy na zvýšenou hladinu hluku zvykne a bere ho jako přirozenou kulisu biotopu. Závažný
nedostatek ale může tento zvukový efekt představovat pro migranty, kteř í územím jen procházejí a
pro které může tak být nepřekonatelnou barier ou.
I velmi jemné detaily, řešíc í možnost migrace pod mostními konstrukcemi, mohou mít výrazný dopad
na migr ační pr ůchodnost jednotlivých stav eb. Je to např íklad materiál, který tvoř í povrch terénu pod
mostní konstrukcí. Výrazně lepš í je prostupnost mostů, kde je za podklad pouhá zemina. Výrazně
horší je propustnost s povrchem posypaný m štěr kem, zalitý m betonem nebo pokrytý m dlažbou.
KONEC CITA CE
D.I.7.5. Vlivy na územní systém ekologické stability a významné krajinné prvky
Stavba nezasahuje do žádného registrovaného VKP, kř íž í však několik VKP „ze zákona“, ve všech
případech se jedná o vodní toky a to řeku Svitavu, Svratku, Ponávku a Leskav u. K zás ahům do V KP
bude nutné z ajistit z ávazné stanov isko orgánu ochrany př írody.
V zájmovém území př edstavují dv ě hlavní osy ÚSES regionální biokoridory, které sledují koryta
vodních toků Svratky a Svitavy. Realizac í záměru dojde k dotčení stáv ajíc ích prv ků ÚSES na
zájmovém území. Vzhledem ke stávajíc ímu stavu jednotlivých skladebných prvků můžeme hodnotit
jejich funkčnost jako problematickou. V r ámci provádění stavebních prac í dojde dočasně k jejímu
dalš ímu snížení. V místech, kde dojde ke kontaktu drážníc h staveb, či staveb městské infrastruktury
s plochami určený mi pr o ÚSES, budou konkrétní stavby prov áděny tak, aby byly v souladu
s požadav ky ÚPmB. Tedy po ukončení stavby v těchto prostorech může dojít k zlepšení funkč nosti
ÚSES. Toto ovšem nebude možné tvrdit v př ípadě železničního mostu př es Svratku př i jižním z hlav í
nového nádraž í. Po dobudov ání ÚSES a městské zeleně v území, které nejsou součástí záměru,
dojde k dalš ímu pos ílení a zlepš ení funkčního stavu ÚSES v území a tedy lze očekávat i relativně
nižš í dopady provozu záměr u.
Vlivy na územní systém ekologic ké stability a významné kr ajinné prvky lze hodnotit v př ípadě
důsledného provedení rekultivac í jako mírně negativní.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajinu lze obec ně členit na z ákladě Krajinářské struktury podle Evrops ké úmluvy o kr ajině
(Krajinářs ké členění úz emí). Toto č lenění, z přesněné pro podmínky Jihomoravského kr aje je
provedeno v Návrhu Územní pr ognózy Jihomoravského kraje ( UA D Studio a Atelier ERA, Brno,
červen 2004). Úz emí lež íc í severně od zastav ěné části města Brna nálež í typologicky k krajinnému
megatypu 11 - semibosage (polootevřená zemědělská krajina), Brno samotné a jižní okolí lež í
v megatypu 17 - central collectiv openfields (otevřená krajina středoevropských scelených polí).
Tento megatyp je zde tvořen makrotypem - CZ 17.2 - pravěké s ídelní krajiny pannonica. Město Brno
a tím i celé záměrem dotčené území lež í v mezotypu 17.2.10 - urbaniz ované krajiny. Jedná se tedy o
území, které je dlouhodobě přetvářeno č lověkem, zde s vysokou intenzitou zastavění, vybudovanou
dopravní a technic kou infrastrukturou a předpokládá se pokračujíc í ur banizace. Realizace záměru
probíhá uvnitř tohoto vy mezeného mezoty pu, nedojde k "nepatřičný m" zásahům do mezotypů
sousedníc h, dopady urbanizačních záměrů v urbánní krajině lze hodnotit jako odpov ídajíc í krajinnému
typu.
Záměrem dotčené území lež í v rozlehlé sníženině údolních niv řek Svratky a Svitavy a je tedy
přehledně viditelné z okolních vyvýšených poloh ( Petrov, Špilberk, Červený kopec, aj.). Př i těchto
pohledech je zřejmé, že značnou část území ovlivňují stavby železniční dopravy různého stář í a také
využití. Jsou zde patr né opuštěné odstavné koleje, opuštěné skladové či průmyslové areály, v území
je množství c haoticky r oz místěných málo využ ívaných č i nevyuž ívaných ploc h. Tento stav působí
v této krajině nepatřičně. Realizace záměru umožní r ozvoj urbanizace v těchto úz emích, současně
dojde k redukci nyní obtížně využitelných ploch, dojde k zpřehlednění a "uklizení" území.
Realizac í záměru budou železniční tratě osobní a nákladní dopravy umístěny do společné tr asy a
zredukuje se kř ížení vodních toků Svitavy a Svratky. Uvolněné prostory v blízkosti centr a města
mohou být využity pro založení ploch městské zeleně a založení navrženého lokálního biokoridoru.
Záměr umožní revitalizaci toku Svratky a Svitavy, založení ploch krajinné zeleně s mož nosti
odpoč inku a rekreace.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1. Vlivy na hmotný majetek
1) Drážní stavby
Během jednotlivých etap výstavby je nezbytně nutné provést demolice staveb, uvedených v kapitole
C.II.7.1. této dokumentace. Větš inou se jedná o objekty bez významné historické nebo kulturní
hodnoty. Demolice se však dotkne i památkově c hráněných objektů (podrobněji je uvedeno
v následujíc í kapitole). V současné době se hledají mož nosti co nejšetr nějš ího a nejminimálnějš ího
zásahu do těchto budov. Demolice se dotkne rovněž budov servisního záv odu ČSA D-holding, a.s.
pro malé opravy autobusů na ulici Rosic ká. Tento závod však bude přemístěn do nového areálu
v prostoru mezi prodlouženou ulic í Pražákovu a kolejištěm ČD.
2) Opravárens ký závod ČSA D
Z důvodu absence hmotného majetku v pr ostoru přemístění servisního závodu ČSA D Brno
nepředpokládáme jejich ovlivnění.
3) Městs ká infrastruktura
Budou demolov ány pouze budovy v rozsahu nezbytně nutném pro vybudování stav eb MI (zejm.
komunikac í a inženýrských sítí) . Objekty, které se sice nacházejí v dotčeném území, ale na ploše
bloků mimo stavby MI, budou ponechány a demolovány až v souvislosti s budouc í zástavbou těchto
území.
D.I.9.2. Vlivy na kulturní památky
Lokalita z asahuje svý m severoz ápadním okrajem do městské památkové rezervace ( MPR Brno)
stanovené nař ízením v lády České soc ialistic ké republiky č.54/1989 Sb. o prohlášení území
histor ických jader měst Kolína, Plzně, Br na, Lipníku nad Bečvou a Př íboru za památkové rez ervace a
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svou podstatnou částí se nacház í v ochranném pás mu Městské památkové r ezervace (OP MPR)
Brno, ustanoveného rozhodnutím Odboru kultury NV mB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. Je
proto nutno dodržovat podmínky ochrany, stanovené výše uvedený m nař ízením a rozhodnutím.
Za předpokladu respektování veškerých ochranných podmínek a omezení ustanovených výše
uvedený m v ládním nař ízením a rozhodnutím Odboru kultury Nv mB se nepř edpokládají žádné
výrazné negativ ní ov livnění objektů MPR ani jejího oc hranného pás ma.
Na základě vyjádření Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče zn. OPP/57298/04/BL/D ze
dne 24.11.2004 se přestav ba Ž UB zejména dotkne těchto památkově chráněných objektů,
evidovaných v Ústředním seznamu kulturníc h památek ve s myslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči v platném znění:
Budo va b ývalé m asné burzy - průčelí budovy, Masná 34, kat. Trnitá (rejstř.č. 7992)
Monumentální budova c harakter istic ká kontrastem jednotlivých omítaných prv ků na režné fasádě.
Městská jatka - průčelí městských jatek, Masná 34, kat. Trnitá (rejstř.č. 7993)
Hlavní nádraží, Nádražní, Br no I. (rejstř.č. 7089)
a součásti výše uvedené kulturní památky (rejstř.č. 7089 b)
a) vlastní výpravní budova žst. Brno hlavní nádraž í (exter iér i inter iér)
b) nosná konstrukce perónních př ístř ešků na I.- IV. nástupišti
c) litinové zábradlí výstupů na nástupiště II.- IV. z odjezdového podchodu
d) most v km 155,872 trati Brno - Čes ká Třebová přes ulic i Kř enovou
e) most v km 0,00 trati Brno hlavní nádraž í - odstavné nádr aží S ( přes ulici Křenovou)
f) most v km 143,139 trati Brno - Břec lav (přes ulici Hybešovu)
g) most silniční přes ulici Hybešovu (ke skladišti VI)
h) budov a klempír ny v žst. Br no hlav ní nádraž í (př i jižní straně mostu př es ulici Křenovou)
i) budov a knihaře v žst. Brno hlavní nádraž í (při severní straně mostu přes ulici Křenovou)
j) budov a skladiště V I Brno hlavní nádraž í
k) budov a skladiště V II (A merika) - jde v podstatě o rozš ířené př ízemí skladiště V I
l) 14 oblouků pův odního viaduktu původní trati Brno - Vídeň pod kolejí 13k a 11k
(přístupných ze s kladiště V II - A merika)
m) ostatní oblouky viaduktu původní trati Brno - Vídeň bez ohledu na to, zda jsou
v současné době př ístupné nebo nikoliv.
Pozn ámka: Vy jma objektu v lastní výprav ní budovy Brno hlav ní nádraží jsou u ostatních výše jmenov aných objektů
chráněny pouze exteriéry .

Technic ká památka železniční most přes ul. Hybešovu (na trati Brno - Břeclav) a technická památka
silniční most přes ul. Hybešovu ke skladišti V I při svém zachování tv oří s polu s tělesem železnice
bariér u mezi bulv árem a centrem města, znemož ňují vytvoření náměstí pod Petrovem př i vyústění
bulvár u. Pr o uspokojivé řešení tohoto významného veřejného pr ostoru je navržena jejich
odpamátnění a nás ledná asanac e.
Realizace výstavby nového osobního nádraž í si vyžádá demolici jednoho kř ídla památkově chráněné
budovy Masné burzy (bude tedy nutné zís kat vyjádření ministerstva kultury o zrušení prohlášení věci
za kultur ní památku).
O asanaci objektu technic ké památky Městská jatka - severní průč elí bývalé tržnice, administrativní
objekty ul. Poráž ka 1,2,3,4 bude rozhodováno v dalšíc h fázích projektové dokumentace. Existují
návrhy, ve kterých je uvažováno se zachováním cenných obvodových zdí tohoto objektu.
U vyjmenov aných objektů doc ház í k nevratný m vlivům ( demolice). Ostatní výše uvedené objekty jsou
podle Konceptu z měny územního plánu města Brna vyplývajíc ího z přestavby železničního uzlu Brno
(2004) navrženy k rekonv erzi př i zachování stavebně a technicky histor ických hodnot.
D.I.9.3. Vlivy na archeologické památky
V zájmovém území bylo zjištěno podle provedené archeologické studie (AÚ AV ČR, 2004; SA S)
devět archeologic kých lokalit a nálezů (jejic h popis je uveden v kap. C.II.7.) a dalš ích pět
archeologických lokalit se nacház í v těsné blízkosti proponovaného záměru ("Státní archeologic ký
seznam České republiky). Nejv íce bude ov livněna lokalita č.2 - Ulice Dornych, Trnitá, Opuštěná, kde
bude v největš í míře zasahováno do terénu.
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Samotný útvar ulice Trnité lz e v současnosti vůbec pokládat za unikátní, jediný dochovaný př íklad
předměstské vsi na území Brna, záměrně zde lokované a existujíc í beze z měn již v íce než 600 let, a
při př ípadném archeologickém výzkumu bude tř eba jí v ěnovat zvýšenou pozornost.
Dalš ím pr ostorem, kde lze očekávat v elmi významná archeologická z jištění, je severní c íp spolu se
západní hranic í vy mezeného území (výšina s kostelem sv.Petra a Pavla).
U lokalit č. 5, 6, 7- ( Ulice Nové sady - viz kap. C.II.7.) chybí jakékoliv hodnotnějš í archeologické
nálezy a nepodařilo se zde ani realizovat větš í zác hranné archeologic ké akc e. Archeologic ký
potenciál je však v př ípadě těchto území rovněž velmi vysoký.
V případě nálezu takovéto archeologic ké struktury může dle významu dojít k ověř ení či obohacení
současných znalostí o historic kém využ ívání území.
Součástí záchranného archeologického výzkumu může být pr o zvýšení ekonomiky prac í k rozš íření
vědeckých infor mac í i geofyzikální měření charakteru př edstihové prospekce. Cílem těchto prac í na
plochách o roz měrech upřesněných na podkladě sestavené ÚAS je pos kytnutí podrobných údajů
archeologický m řeš itelům úkolu o poloze a rozsahu předpokládaných archeologic kých objektů
různého char akteru a stář í (pravěk až novověk), př ípadně i tras IS pro účelné a tím i cílené zaměření
následných sondáž í, resp. ploš ných odkryvů. Bude tak dosaženo jak urychlení a racionalizace
vlastního výzkumu, tak jeho větš ího ekonomic kého a technic kého zabezpečení.
Př i realizac i záměru se nevylučuje možnost archeologického nálezu v průběhu zemníc h prac í. Území
dotčené výstavbou je územím s archeologic ký mi nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění
pozdějš ích př edpisů. Proto ve s mys lu ustanovení výše uvedeného zákona bude pr ovádění zemních
prací včas nahlášeno, pr áce budou sledov ány a v př ípadě narušení archeologické struktury bude
uzavřena s mlouva o pr ovedení záchranného archeologického výzkum v dotčeném území a průzkum
proveden. V př ípadě nálezu takovéto struktury může dle významu dojít k ověř ení č i obohacení
současných znalostí o historic kém využ ívání území.

D.I.10. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Vlivy na dopr avní infrastrukturu js ou dány jednak z měnami infrastruktury jako takové, jednak
změnami podmínek jejich provozu.
Posuzovaná přestavba železničního uz lu Brno je primárně stavbou dopr avní s c ílem zlepšit podmínky
železniční dopravy. Př ímo ovlivňuje jednak doprav ní situaci na dr ážních stavbác h, jednak dopravní
situaci na dopravníc h stavbác h a zař ízeníc h souvisejíc í infrastruktury. Kromě toho je nutno zohlednit
dočasnou dopravu v období výstavby (provádění stavebních a konstrukčních prac í, objíz dné trasy
apod.).
Drážní stavby a drážní provoz
Dráž ní stavby js ou zaměřeny na celkovou modernizaci podmínek a provozu železniční dopravy.
Navržené řešení přestavby železničního uzlu vytvář í př edpoklady pro optimální plnění funkc í
železniční dopravy.
Součástí přestavby železničního uzlu je i rekonstrukce (posunutí) železničních stanic Židenice,
Černovic e a Brno- jih tak, aby byly lépe napojeny na systém hromadné dopr avy ( MHD, IDS).
Pr o možnost porovnání dnešníc h jízdních dob a výhledových po dokončení přestavby je dále
uvedena tabulka sestavené dle sešitových jízdníc h řádů. Týká se železničních tr atí zaústěných do
osobního nádraž í v Brně a to v mez istaničním ús eku Brno hlavní nádraž í – odboč ka Brno Ž idenice
pro s měry do České Třebové a do Hav líčkova Brodu a zpět. V mezistaničním úseku Brno hlavní
nádraž í – Brno Horní Heršpice pr o s měry do Břeclavi, Jihlavy a Z nojma a zpět. V mezistaničním
úseku Brno hlavní nádr až í – Chrlice pro s měr do Přerova a zpět. V mezistaničním úseku Brno hlavní
nádraž í – odbočka Brno Latins ká pro s měr do Veselí nad Moravou a z pět. Výhledové jízdní doby jsou
uvažovány ze sousedníc h železničních stanic do nového osobního nádr aží Brno.
Časové rozdíly oproti stávajíc ímu stavu jsou zřejmé z následujíc í tabulky:
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Tab.: Časové rozdíly při cestě vlakem na stávající a nové nádraží

Druh
v laku

Stávající stav
Břeclav
Č.Třeb.,
H.Brod.

Jihlav a
Znojmo

Přerov

Veselí

Výhledový stav
Břeclav
Č.Třeb.,
H.Brod.

Jihlav a
Znojmo

Přerov

Veselí

EC,IC

4,5

-

-

-

3,5

-

-

-

3

3

R,Sp

4,5

3

4

9

7

4,0

3

3,5

8

4

EOs

4

3

4

8,5

8

3,5

3

3,5

7

5

EMOs

4

2,5

-

-

-

3,5

2,5

-

-

-

Př i uvážení zvýšení významu stanic, modernizovaných a obs luhovaných v souvislosti s postupnou
realizac í integrovaného dopravního systému ( IDS Židenice, Černovice a Brno-jih), se pro větš inu
cestujíc ích jízdní doby vlakem z krátí, protože bude výhodné dojet v lakem co nejblíže k cíli a tam
přestoupit na MHD v rámc i uzlu IDS, nebo obráceně.
Př estavba železničního uzlu neřeš í z apojení vlečky BVV (ulic í Poř íč í). Vzhledem k jejímu malému
využití nejde z hlediska oc hrany životního pr ostředí o pr oblém. Předpokládá se dílč í úprava vleč ky
Fer ona (ulice Heršpic ká), bez vlivu na její využití. Stejně tak je umožněno dalš í fungování posvitavské
vlečky.
Př i uvážení zvýšení významu stanic, modernizovaných a obs luhovaných v souvislosti s postupnou
realizac í integrovaného dopravního systému ( IDS Židenice, Černovice a Brno-jih), se pro větš inu
cestujíc ích jízdní doby vlakem z krátí, protože bude výhodné dojet v lakem co nejblíže k cíli a tam
přestoupit na MHD v rámc i uzlu IDS, nebo obráceně.
Př estavba železničního uzlu neřeš í z apojení vlečky BVV (ulic í Poř íč í). Vzhledem k jejímu malému
využití nejde z hlediska oc hrany životního pr ostředí o pr oblém. Předpokládá se dílč í úprava vleč ky
Fer ona (ulice Heršpic ká), bez vlivu na její využití. Stejně tak je umožněno dalš í fungování posvitavské
vlečky.
Dopravní stavby a dopravní provoz související infrastruktury
Silniční doprava
Pr o účely kvantifikace dopr avních zátěž í komunikační s ítě byl vyprac ován dopr avní model
(Modelování dopravy, rok 2015. Přestavba železničního uz lu Brno, model intenzit AD při z měnách
komunikační s ítě. Brněns ké komunikac e a.s. - ÚDI, Brno, ř íjen 2004), jehož výstupem je kartogram
intenzit dopravy na komunikační s íti města Br na. Tento kartogram je přiložen v příloze č. 8 této
dokumentace. Zár oveň je v též př íloze provedeno srovnání dopravního zatíž ení vybraných
komunikac í na komunikační s íti města Brna.
Je zřejmé, že na komunikační s íti města Brna nedocház í v důsledku přestavby železničního uzlu ke
změnám, které by byly z dopravního hlediska významné. Zatížení komunikační s ítě drž í kontinuitu se
stávajíc ím stavem (resp. stávajíc ím vývojem), na komunikační síti nevznikají nová "úzká mís ta".
Vyřešení železniční otáz ky umožní nebo usnadní realizaci silničních staveb, které by ly doposud
omezeny železnič ními stav bami. Kromě komunikačního systému nového jižního centra jde zejména o
úsek velkého městského okruhu mezi ulicemi Černov ickou a Jihlavskou, doposud blokovaný
přerovskou tratí, vedenou ve vyvýšené poloze.
Samostatnou otáz kou je otáz ka dělby př epravní práce, tj. jaký m způsobem se z měny ve využití
železniční dopravy projev í na z měnách intenzit dopravy na komunikační s íti. Přestavba železničního
uzlu Brno umož ňuje zavedení pravidelné (taktové) regionální železniční dopravy a tím i k pos ílení
jejího využití. Naopak z měny v dostupnosti nádraž í by se mohly projevit snížením využití ž elez niční
dopravy.
Odhadovat vliv přestav by železnič ního uz lu na podíl dělby přepravní pr áce mezi jednotlivé druhy
dopravy je obtížné. Tento podíl totiž závis í na řadě faktor ů ovliv ňujíc íc h atraktivitu železniční dopravy
- obslouženém území, nabídce doprav ních linek, jízdníc h řádech, návaznosti spojů, rychlosti,
spolehlivosti, cenové politice, celkové kultuře cestování apod. a samozřejmě také na možnostech a
atraktivitě konkurenčních druhů dopravy. Faktory dělby přepravní pr áce nejsou detailně známy,
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alespoň ne do té míry, aby by lo možno spolehlivě usuzovat na dělbu přepravní práce mezi ž elez niční
a ostatní dr uhy dopravy.
Je však mož no učinit s i představu o stávajíc ím podílu železnice na celkové dělbě přeprav ní práce a o
možných z měnách vyplývajíc íc h ze z měny atr aktivity želez niční dopravy:
Vnějš í (regionální) hromadná doprava měla v roce 2003 tyto výkony (dle Ročenky dopravy velkých
měst 2003, ÚDI Pr aha, 2004):
-

železnice: 45 000 osob/den (denní obrat)

-

autobusy: 42 000 os ob/den ( denní obrat)

Vnějš í (zdrojová a cílová) individuální doprava měla v roce 2003 tyto výkony (dle dopravního modelu
ÚDI Brno, 2004):
IA D: 180 000 vozidel/den (denní obrat), což př i pr ůměr né obsazenosti 1,55 činí cca 279 000 osob/den
(Pozn.: V roce 2004 byl v části regionu zaveden integrovaný dopravní systém, souhrnná data však
nejsou v současné době k dis pozici. Došlo pravděpodobně k částečnému navýšení podílu želez niční
dopravy v důsledku zapojení některých radiálních linek na železniční ter minály.)
Jak vyplývá z uvedených údajů, podíl železniční dopravy na celkové dělbě přepr avní práce v nějš í
dopravy je poměrně malý a č iní cca
45000/(45000+42000+279000)x100 = 12%
Z tohoto malého podílu vyplývá i malá citlivost z měn podílu železniční dopravy na celkových
dopravníc h výkonech vnějš í dopr avy. Ztráta (např íklad) 20% podílu ž elez niční dopravy tak vede k
nárůstu cca 3% ostatní dopravy. A naopak, pos ílení ž elez niční dopr avy (např íklad) o 20% vede
k poklesu ostatní dopravy o cca 3%.
Z hlediska ochrany životního prostředí je samozřejmě žádouc í podíl železniční dopravy zvyšovat. Jak
však vyplývá z př edchoz í analýzy, na ostatní doprav ě se pr ojev í jen malou měrou.
Uvedené hodnoty jsou vztaženy k vnějš í dopravě. Vzhledem k tomu, že dopravní zátěž komunikační
sítě města Brna je tvořena zejména vztahy vnitroměstský mi (v íce než z 50%), celkové intenzity
dopravy na komunikační s íti města Brna jsou na z měnách podílu železniční dopr avy závislé ještě
podstatně menš í měrou než uvádí předchoz í analýza. Z měny podílu železniční dopravy na dělbě
přepravní práce (vzniklé z jakéhokoli důvodu) se tak projev í na z měnách intenzit ostatní dopravy
nejvýše v ř ádu několika málo jednotek procent. To je hodnota málo významná, odpovídajíc í běžnému
kolísání dopravy resp. př irozenému trendu z měn dopravy na komunikační síti. Z hlediska př ímých
vlivů na životní prostředí ( hluk, znečištění ovzduš í) je prakticky nezaz namenatelná a je pod
rozlišovac í schopností (citlivostí) výpočetních i monitorovac ích postupů.
Městská hromadná doprava
Př estavba železničního uzlu je spojena s realizac í dopr avní obsluhy nádr až í. Hlav ním systémem je
tramvaj. Předpokládají se dvě hlav ní trati, vycházejíc í z e stávajíc ího tr amvajového uz lu v centru
města, trať nově navržený m Bulvárem a trať v ul. Plotní.
Př edpokládá se, že dopravní obsluha bude kapacitně pokrývat nár oky nádraž í a okolních aktivit.
Z tohoto pohledu tedy nevzniká problém.
Stávajíc í doprav ní uzel na ul. Nádražní zůstane prakticky zachován, k novému nádraž í budou zajíždět
linky zajišťujíc í obsluhu nového nádraž í a okolí. Tím může dojít, v e srovnání se stávajíc ím stavem, ke
snížení komfortu dosažitelnosti nádraž í. Z a dnešního stavu se totiž nádraž í nac ház í při uz lu městské
hromadné dopravy, zatímco nové nádraž í (a vznikajíc í nová městs ká čtvrť) bude obs louž eno c ílovou
dopravou. To objektivně př inese prodloužení př epravních časů na kolejové MHD ve s měru od severu,
západu a východu, př ínosem bude pouze pro cesty od jihu. Výsledný čas bude závislý na linkování a
provozním intervalu (oboje doposud není detailně známo). Odhadovaná jízdní doba k novému
nádraž í z Husovy přes nový Bulvár je cca 3,5 minuty, z Benešovy přes Plotní cca 5 minut. K tomu je
nutno př ipoč íst (u nepř ímých linek) přestupní dobu.
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Rekonstruované stanice Ž idenic e, Černovice a Brno- jih jsou př isouvány do polohy při městské
hromadné dopravě. To naopak př inese zkr ácení přepr avních časů, význam nového nádr až í pro
regionální ž elez niční dopravu (a tím i nároky na MHD) prav děpodobně poklesne.
Obs luha autobusového nádraž í Zv onař ka městs kou hromadnou dopravou se zlepš í, stávajíc í
dlouhodobé pr ovizorium bude nahrazeno koncepčním řeš ením.
Regionální a nadregionální hr omadná doprava
Př estavba železničního uzlu Brno s nádraž ím v nov é poloze završuje koncepci, která byla realizačně
započata výstavbou autobusového nádr aží Zvonař ka. Dokončení tohoto konceptu vyřeš í přestupní
vztahy mezi železniční a autobusovou dopravou na c entrálních nádraž ích, spolu s přestupem na
systém městs ké hromadné dopravy.
Součástí přestavby železničního uzlu je i rekonstrukce (posunutí) železničních stanic Židenice,
Černovic e a Brno-jih tak, aby byly lépe napojeny na systém hromadné dopravy ( MHD, IDS). Význam
nového nádraž í pr o regionální železniční dopravu tím pr avděpodobně poklesne.
Př emístění servis ního z ávodu ČSA D ( TOURBUS) na ul. Pražákovu významný m způsobem pr ovoz
autobusové dopravy neov livní.
Cyklistická doprava
V území ovlivněném přestavbou vznikají předpoklady pro lepš í využ ití cy klistic ké dopr avy - cyklistická
doprava je koncepčně řešena, na hlavních komunikac ích jsou navrženy cyklistic ké stez ky. Z
celoměstského hlediska jde však o c elkově malý př íspěvek. Podstatné ale je, že cyklistická doprava v
nové městské čtvrti bude napojena na cyklistic ké stez ky v oblasti vodoteč í Svratky a Sv itavy. Tím
bude vytvořeno ucelené území obsluhované cyklistickou dopr avou, c ož je poz itivní důs ledek.
Pěší doprava
Pěš í vztahy k c ílům v území jsou zajištěny. Severním s měrem je hlavní tah k histor ickému jádru
navržen novou obchodní tř ídou (Bulvárem, res p. trasou Vaňkov ka - Tesco). Z ápadním s měrem je
přístupný rekreač ní koridor Svratky a nové rozvojové plochy, jižním s měrem je napojena zástavba
Komárova a východním s měrem je napojen biokor idor Svitavy a obytné zástavby Černov ic.
Za atr aktivní časovou dostupnost lze v našich podmínkách uvažovat cca 15 minut. To za dnešního
stavu zahrnuje prakticky celé historic ké centr um města. Přemís těním nádraž í o cca 700 metrů jižním
směrem se pro velkou část historic kého jádra pěš í dostupnost zhoršuje a pro zkrácení cesty bude
nutno použ ít jiný druh předevš ím hromadné dopravy.
Na druhé straně v území vznikne nov á rovnocenná městská čtvrť, zahrnujíc í významný počet
pracovních př íležitostí resp. bydlení a volnočasových aktiv it. Zdroje a cíle pěš í dopravy se tak
dostávají do blíz kosti nádr až í, vazba na historické centrum města částečně pokles ne. Zlepš í se i pěš í
vztah k z ástavbě Komár ova.
Ostatní doprava
Vytvoření podmínek pro provoz tax i (stanoviště, zázemí), ter minálů pro nepr avidelnou autobusovou
dopravu, dopravní kanceláře apod. je z hledis ka dopravní infrastruktury poz itivní. Z hlediska vlivů na
životní prostředí jde ovšem o zanedbatelné ovlivnění.
Doprava v klidu
Stávajíc í osobní nádraž í nemá pr akticky ž ádné parkov ací plochy, jeho dostupnost pro individuální
automobilovou dopravu je obtíž ná. Přestavba železničního uzlu pr oto nabíz í zlepšení.
Rozvoj nové městské čtvrti i městské infrastruktury je umožněn v souladu s požadavky na parkování.
Z tohoto hledis ka jsou tedy požadavky na par kování řešeny.
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Doprava v průběhu výstavby
Stavební doprava bude velmi variabilní a bude záviset na aktuálním stavu prováděných prac í. Lze
odhadnout, že v dopravně nejnáročnějš ích fáz ích výstavby (zemní a ter énní práce) se mohou
pohybovat dopravní intenzity v úrovni až několika stovek vozidel za den, a to převážně těž kých
nákladních. Bude proto nutné zajistit, aby hlavní dopravní trasy byly s měrov ány pokud možno př ímo
na hlav ní komunikační s íť, s vylouč ením pr ůjez du klidový mi resp. obytný mi zónami. Obdobný m
způsobem bude nutno řešit dočasné uzav írky některých komunikac í a z toho vyplývajíc í objíz dné
trasy.
Zatížení hlavní komunikační sítě dotčeného území se pohy buje v řádové úrov ni des ítek tis íc vozidel
denně, s v íce než desetipr ocentním podílem těž ké dopravy. To znamená, že stavební doprava
výstavby ŽUB se bude pohy bovat na hlavní komunikační s íti v úrovni jednotek procent celkové
pozaďové dopr avy, u těžké dopravy v úrovni des ítek proc ent. To jsou poměrně níz ké hodnoty, na
pozadí ostatní dopravy pr akticky nezaznamenatelné, v rámci běžného přir ozeného kolísání dopravy.
Uvedená situace se ovšem může dr amatic ky z měnit, pokud by stavební doprava byla s měr ována
málo zatížený mi komunikacemi. Zde by stavební doprava mohla č init i naprostou většinu dopravních
zátěž í, a to poměrně dlouhodobě. Je pr oto nutno trvat na striktním s měrov ání stavební dopravy př ímo
na hlavní komunikační s íť. Vzhledem k tomu, že doposud není vypracován plán organizace výstavby
(vzhledem ke stupni projektové př ípravy ani nemůže být vypracován), řeš íme tuto skutečnost
uložením podmínky pro dalš í př ípravy stavby a výstavbu.
Stavební doprav a a nutné objížď ky budou omez eny pouze na dobu výstavby, půjde tedy o vliv
dočasný, byť poměrně dlouhodobý (doba výstavby nádraž í bude několik let, několik let bude trvat i
postupná výstavba souvisejíc í infrastruktury, revitalizace a urbanizace úz emí).

D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
V žádné z posuzovaných oblastí životního prostředí nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by
realizaci záměru projektu přestavba Ž UB jednoznačně bránily. Za předpokladu realizace a provozu
záměru v souladu s legis lativními požadavky s ohledem na ochranu životního prostř edí a veřejné
zdraví, lze konstatovat, že potenciální negativní vlivy záměru v dotč eném území budou únos né.
Z tohoto faktu zárov eň vyplývá, že přes hraniční vlivy jsou vyloučeny.

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Stavby městs ké infrastuktury (s ítě, komunikace), či drážní stavby (nádražní budova, zastávky,
obslužná středis ka, koleje, mosty) nejsou implic itním z drojem env ironmentálních rizik.
Environmentální riz ika spojená s výstavbou záměru jsou r elativně níz ká.
Lze uvažovat zejména vznik nestandardních stavů během výstavby, kdy budou prováděny rozsáhlé
demoliční práce v území, které bylo dlouhodobě využíváno pro pr ůmyslov é účely, sklady ap. Při
těchto pr acíc h lze očekávat výskyty různých zbytkových pro prostředí nebezpeč ných materiálů a
látek. Při nedůsledném prověření objektů před demolic í by mohlo dojít k uvolnění př ípadných
škodliv in. Vzhledem k tomu, že tyto prác e budou prováděny převážně v prostoru mimo obytné části,
lze usoudit, že př ípadný dopad na veřejné zdrav í by mohl být nízký. Z hledis ka pohledu
environmentálního je to riziko malé, protože pokud by došlo k úniku např. zbytkových maziv,
chemikálií ap. lze díky př ítomné stavební technice realizovat rychlou sanaci.
Dalš ím možný m nestandardním stavem, majíc ím významnější vliv na ovzduš í, mohou být demolice
budov větš ího rozsahu, např. v prostoru ul. Rosic ké č i v prostoru Masné burzy, kdy je pravděpodobné
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uvolnění v ětš ího objemu prachu. Emise prachu bude pochopitelně záviset na technologii prováděné
demolice. Př i demoličních prac ích větš ího rozsahu je třeba zajistit dostatečné skr ápění celé plochy
vodou.
Př i už ívání staveb lze z hlediska vlivu na ovzduší uvažovat jako havarijní či nestandar dní stav
předevš ím vznik požáru. Rozsah environmentálníc h dopadů v takovém př ípadě bude záv islý na
rozsahu a druhu př ípadného požár u. S ohledem na druh staveb předpokládáme, ž e bude větš í
pravděpodobnost vzniku menš ího pož áru např íklad s kladovaných materiálů nebo voz idla či
stavebního mechanis mu. Emis e š kodliv in bude odpov ídat druhu hoř íc ího materiálu. Doba trvání
požáru bude pravděpodobně krátká, v ř ádu hodin. Konstrukce budov bude vybavena protipožár ním
zabezpečením v souladu s technický mi nor mami a protipožárními předpisy. Emis e škodliv in při
případném požáru bude odpov ídat druhu hoř íc ího materiálu.
Z hlediska potenc iální mož nosti vzniku havár ie s dopadem na kvalitu ovzduš í připadá v úvahu také
nehoda č i havár ie při prov ozu na nově vybudované komunikační s íti. Rozsah takové havárie je
shodný s běžnou dopravní nehodou. S ohledem na nově vybudovanou silniční s íť, splňujíc í současné
požadavky na bez pečnost a plynulost dopravy však předpokládáme nižší pravděpodobnost vzniku
havárií a nehod než za současného pr ovozu.
V areálu servis u ČSA D Brno bude už ívána malá lakovac í linka. V období pr ovozu je tedy možný m
havarijním stavem selhání odluč ovac ího zař íz ení lakovny. V takov ém př ípadě by bylo nutno lakovnu
odstavit a zař ízení opravit.
Posuzovaný záměr se nacház í v zátopovém území, jehož rozsah byl upřesněn ve zprávě "Koncepce
protipovodňové ochrany železničního uzlu Br no", vyprac ované ATELIEREM FONTES, s.r.o. v lednu
2005. Tato koncepce byla vypracována primárně pro rozhodování o protipovodňové ochraně území
dotčeného stavbami dopravními i stavbami městs ké infrastruktury - vše v rámci řešení Ž UB (viz kap.
C.II.2.). Nutno konstatovat, že riz iko povodně a tedy i zaplavení ploch je nyní vysoké. Po realizaci
protipovodňových opatření na levém bř ehu Svratky se sníž í. Komunikace budované v rámci městské
infrastruktury budou realizov ány nad hladinou dnešní Q100, tedy dopad př ípadného zaplavení území
bude na tyto stav by nevelký.
Ze strany projektu je samozřejmé, že navrhovaná stavba bude pr ojektována a realizována tak, aby
mohla být do území umístěna, tedy mus í vyhovět požadav kům věcně a mís tně př íslušného
vodoprávního úřadu aby mohl být vydán souhlas dle § 17, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Při
plánování této výstavby projektant na základě nař ízení investora pr ojektuje stavbu tak, aby byla
v nejvyšší míře zabezpečena její protipovodňová ochrana. Součástí přestavby Ž UB bude realizace
účinných protipovodňových opatření podél řeky Svratky.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Př i výstavbě a následně po zpr ovoznění jednotlivých etap záměr u budou dodržovány všechny
požadavky vyplývajíc í z legis lativní požadavků. Níže uvedená opatření se vztahují ke posuz ované
stavbě a stavu životního prostředí v dotčeném území v jeho citlivých složkách. Nejsou zde uváděna
opatření, kter á bezpr ostředně vyplývají z př íslušných zákonů či př edpisů a všeobecná nekonkr étní
opatření, pokud na ně nebyl kladen zvláštní důraz.
fáze přípravy
1. Veškeré stavby, dotý kajíc í s e břehových partií vodníc h toků, především pak Svratky a Svitavy,
projektovat s důrazem na obnovení či pos ílení jejic h funkce coby přirozených migrač ních kor idorů.
Dopor učuje se vytvoření zemních, v horším př ípadě kamenných lav ic na obou břez ích toku a to
optimálně v š íři poloviny toku. Dále se doporučuje pro zvýšení migrační průchodnosti použ ít pr o
povrch terénu pod mostní konstr ukc í pouhou zeminu (ne štěrk, litý beton, či dlažba).
2. Mostní konstrukce dráž ního tělesa př es Svratku je díky své šířce pro živočichy těžko
překonatelná. Dopor učujeme hledat řešení, které by např. rozčlenilo mostní těleso na několik
samostatných objektů, č ímž by doš lo k přirozenému pr osvětlení prostoru pod mosty.
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3. Stavba bude mít vypracovaný a př íslušný m orgánem státní správy schválený Povodňový a
Havarijní plán, se který m budou prokazatelně sez námeni všichni pracovníc i podílejíc í s e na
realizaci stav ebníc h prac í.
4. V rámci př ípravné dokumentace budou mostní objekty, převádějíc í komunikace/železnic i přes
vodní toky, zohledňovat stáv ajíc í š ířku koryta. Dno pr opustků a podmostí bude navrženo k úpr avě
přír odě blíz ký m z působem.
5. Pr o každý zjištěný zvláště chráněný druh živočicha bude nezbytné zažádat dle zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění na př íslušném orgánu ochrany př írody o udělení výjimky k
zásahu do biotopu zvláště chráněného ž ivočicha.
6. U mostů přes Svratku realizovat předpokládané protihlukové bar iéry tak, aby současně mohly
"zvednout" letíc í ptáky nad pr ojíždějíc í dopravu.
7. Př esto, že byla na ř ece Svratce zjištěna př ítomnost pouhých dvou jedinců zvláště chráněného
živočicha (vranky obecné), doporučujeme provést v rámc i dalš ího stupně projektové
dokumentace ověření výskytu tohoto dr uhu. V př ípadě potvrzení výskytu zvláště chráněného
živočicha bude nezbytné před zahájením stavební č innosti zažádat dle zákona č. 114/1992 Sb. o
udělení výjimky k zás ahu do biotopu zvláště chráněného živočicha.
8. V rámci dalšíc h stupňů projektové dokumentace bude aktualizován dendrologický průz kum, který
stanov í porosty a dřev iny, které je třeba v rámci realizac e ŽUB odstranit. Doporučujeme vytipovat
vhodné stávajíc í dř eviny v dotčeném území, které by mohly být zanechány a začleněny do
konečného projektu ozelenění. Tyto dřeviny samozřejmě nekácet a chránit pr oti poš kození
v období výstavby.
9. Do projektov ání př ípravy území (demolice, terénní práce) zahrnout ř ešení s ohledem na
maximální materiálov é, energetic ké a ekonomic ké využití vzniklého odpadu.
10. V dalš ím stupni projektové dokumentace pr ovést radonový průzkum území, do kter ého jsou
situovány nové poz emní objekty určené pro dlouhodobý pobyt osob (osobní nádraž í, budova
SDC, servis ČSAD atd.).
11. V rámci př ípravné dokumentace vytipovat místa, kde je nezbytné (po dobu stavebníc h prac í)
provádět čerpání podzemní vody. Na čer pání podzemní vody (i ze stavebních jam) opatřit
právoplatné vodopráv ní rozhodnutí.
12. Pokud výstavbou dojde k poš kození či zrušení stávajíc ích monitorovac ích objektů bude nutné je
v rámci s ítě monitorovac ích vrtů nahradit.
13. Pr ojekč ně a technicky zabezpeč it ochr anu artés ké zvodně v místech, kde c hybí je jí přiroz ený
krac í izolátor (jílové sedimenty) - okolí přerovské tratě v k.ú. Komárov a Černov ice, v úseku od
ulic e Hněvkovského po průmyslový ar eál v Černovic ích (př i ulic i Vinohradská).
14. Př i rekonstrukc ích mostů a návrzích nových přemostění bude nutno dodržet minimální rezervu 50
cm nad úroveň hladiny při průchodu stoleté povodňové v lny (dle nor my ČSN 73 6201 Pr ojektování mostních objektů).
15. Má-li se provádět stavební č innost na úz emí s archeologický mi nálezy s myslu § 22 zák.
č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějš ích př edpisů, jsou stavebníc i již od doby př ípr avy stavby povinni
tento záměr oznámit Archeologic kému ústavu a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizac i
sledovat, zda nedošlo k narušení archeologické struktury, v př ípadě že ano, pak bude struktur a
zdokumentována a bude nutno umožnit provedení záchranného archeologic kého výzkumu.
16. Vyhodnocení hluku na okolí pro období výstavby záměru je třeba provést v dalš ím stupni
projektové dokumentace. Na základě výsledků pak or ganizovat výstavbu, či pr ovést proti hluková
opatření.
17. V rámci pr ojektu uvažov at s rezervou pro možnost dodatečné instalace protihlukových opatř ení.

FileName: EIA-ZU B.doc
Sav eD ate: 28. 2. 2005

Zak ázka/Dokument: C 184-04/Z 01
Vydání: 01

Strana: 185 z 203

Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb
Dokumentace vli vů záměru na ži votní pr ostř edí

fáze výstavby
18. Kácení dřev in doporučujeme pr ovést v období vegetačního klidu (v období listopad - březen).
19. U stromů v bezprostřední blízkosti stavby, které bude možné zachov at, bude po dobu stavebníc h
prací potřeba zajistit ochranu před poš kozením kmene a kořenového systému oplocením plochy
kolem stromu(-ů). Dopor učuje se plocha daná okapovou linií koruny zvětšená o 1,5 m po celém
obvodu kor uny. V případě nedostatku místa alespoň obednit kmen do výše nejméně 2 m.
V případě poš kození stromů provést ošetř ení ran, zatř ením fungicidním př íprav kem ihned po
vzniklém nar ušení kmene, větš ích kořenů a větv í apod.
20. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba v rozsahu, který stanov í př íslušný orgán
ochrany př írody.
21. Vysázené dřeviny v rámc i ter énníc h úprav budou svý mi nároky odpov ídat místním klimatický m
poměrům a půdní poměry budou přizpůsobeny požadav kům rostlin.
22. Dopor učujeme využ ít druhy a kultivary dřevin, kter é jsou vhodné pro výsadbu v městs kém
prostředí ( odolné proti prachu a výfukový m plynům).
23. Zeminy a části staveb budou před odtěžením (respektive před započetím demolice) zejména
v mís tech s př edpokládanou kontaminac í analyzovány na obsah škodlivin. Bude stanovena
metodika v pr ojektové dokumentac i a plánu nakládání s odpady předmětné stavby,
odsouhlas eného př íslušný m orgánem ochrany životního pr ostředí.
24. Kontaminovanou z eminu odtěžit v celém hloubkovém hor izontu, nejhlouběji však na hladinu
podzemní vody. Kubatur u odtěžené zeminy nelze omezit pouze na nutné vý kopy projektované pr o
hloubení kanalizace, inženýrských s ítí atd.
25. Kontaminovanou zeminu odtěžit s amostatně a nakládat s ní v souladu s př íslušný mi právními
nor mami a technický mi postupy (limity př ípustné kontaminace, plošný a hloubkový rozsah bude
vymezen následný mi geologický mi průzkumy a analýzou rizik).
26. Př ed demolic í objektů budou z nich vyklizeny materiály, které by mohly kontaminovat demoliční
suť (např. zářiv kové trubice, zbytky nátěrových hmot, skládky čistic ích prostředků, vybav ení dílen
údržby - maz iva, rozpouštědla ap.).
27. Odpady z vyklízení objektů a odpady z demolice budou bezpr ostředně po svém vzniku tř íděny a
předávány k likv idac i oprávněné osobě. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby
ukládány ani skladovány s výjimkou doby nezbytně nutné pr o nakládku a odvoz. Likvidaci odpadů
bude provádět fir ma, nebo v íce firem, majíc í pro likvidaci takovýchto odpadů př íslušné opr ávnění
(dále jen oprávněná osoba).
28. Dopor učujeme ov ěřit ve všech náplních vyřazovaných olejových transformátorů, nacházejíc ích se
na dotčeném úz emí, z da neobs ahují PCB. Př i manipulac i s vyřazovaný mi transfor mátory bude
nezbytné zamez it úniku olejové náplně. V př ípadě z jištění PCB je nutno postupovat v souladu se
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽ P č.384/2001 Sb. o
nakládání s polychlorovaný mi bifenyly… v platném znění a dále pak v souladu s Plánem
odpadového hospodářstv í Jihomoravského kraje ze dne 7.5.2004.
29. Př i ter énníc h úpravác h, demolic ích a výstavbě postupovat s ohledem na maximální materiálové,
energetic ké a ekonomic ké využití vzniklého odpadu
30. Splaškové vody z mytí r ukou nebudou vypouštěny volně na terén, ale jímány a likv idov ány
v souladu se z ákonem o vodách.
31. V průběhu krátkodobé odstávky mechanis mů budou tyto podloženy záchytný mi vanami pr o
zachycení př ípadných úkapů ropných látek.
32. Na zař ízeníc h staveniště nalézajíc ích s e v zátopovém území nebude skladován lehce odplavitelný
mater iál či materiál, který by mohl př i zvýšených průtoc ích působit jako překáž ka v toku. Na
plochách zař ízení stavenišť situovaných v záplavovém území č i v blízkosti vodních toků nebudou
skladovány látky škodlivé vodám ani PHM s výjimkou množstv í pro jednodenní potřebu ať již z
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důvodu použití látek pr o výstavbu (penetrační nátěry apod.) či jako PHM do ručního nářadí
(motorov é pily, apod.).
33. Př i rekonstrukci a výstavbě mostníc h objektů bude zamezeno sesuvu demoličních a stavebníc h
mater iálů do vodního koryta. V př ípadě, že k sesuvu dojde, bude ihned sjednána nápr ava.
34. Z důvodu prevenc e ruderalizace území budou v rámc i konečných terénních úpr av rekultivov ány
všechny ploc hy zasažené stavebními pracemi.
35. Bude monitorov án nástup neoindigenofytů, v př ípadě zjištění bude přistoupeno k jejich likv idac i.
36. U r ekonstruovaných a nově postavených mostníc h objekt bude zachována migrační propustnost
pro živočichy ( jedná se o průchodnost po břehu i tokem) . Aby byla zachov ána možnost migr ace
pro většinu živoč ichů, je nutné vytvoření zemních, v horš ím př ípadě kamenných lavic na obou
březíc h toku a to optimálně v šíř i alespoň poloviny toku.
37. V případě otravy vodního toku bude bezodkladně zajištěn odbor ný odběr vzorků uhynulých
organis mů a jejich vyšetření spec ializovaný m pracov ištěm. Bude infor mován místně př íslušný
vodohospodářský orgán, orgán oc hrany př ír ody správce vodního toku a organizace ČRS.
38. Hlavní dopravní trasy stavební dopravy s měr ovat př ímo na hlavní komunikační s íť (základní
komunikační systém města Brna), s vyloučením průjezdu klidový mi nebo obytný mi zónami.
39. Zapracovat použití prvků zpomalujíc íc h odtok z úz emí v místech, kde je to vhodné.
40. Dočasné uzav írky komunikac í v průběhu výstavby a z toho vyplývajíc í objízdné trasy řešit tak, aby
nebyly neúnosně ovlivněny klidové nebo obytné zóny.
41. na OPP MMB budou vždy př edloženy jednotlivé stupně dokumentace k posouz ení z hlediska
státní památkové péče (respektování zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění).Př i zahájení zkušebního provozu doložit dostatečnou účinnost protihlukových opatření
provedený m měřením
42. Bude provedena skrývka ornice dle provedeného pedologického průz kumu. Zeminy splňujíc í
limity znečištění budou využity k terénním a sadový m úpravám popř. ozelenění území.
S přebytečnou or nic í bude nakládáno dle pokynů orgánu ochrany Z PF.
43. V rámci stavebních ř ízení při př ípravě jednotlivých etap a úseků stavby zabezpečit realizac i
opatření, která sníž í během výstavby rušení obyvatelstva na dosažitelné minimum.
44. Vybudovat pr otihlukové stěny v mís tech pr ůchodu nov ě rekonstruovaných železničních tratí
obytný m území ve s myslu návrhů obsažených ve hlukových studiích.
45. Realizovat i dalš í komunální pr otihluková opatř ení (speciálně upr avená kolejiště nových
tramvajových linek, bar iérové budovy podél nového nádraž í aj.).
46. Dle možností (řešení v zelených plochách) doporuč ujeme využ ít možnosti zasakování čistých
dešťových vod z e střech a zpevněných a snížit tak př ímé odvádění do recipientu.
47. Pr ovádět důslednou oč istu voz idel a mec hanis mů vyjíždějíc ích ze staveniště.
48. Komunikaci v blíz kosti výjezdů ze staveniště prav idelně čistit.
49. Skládky sypkých substrátů umis ťovat v dostatečné vzdálenosti od obytných budov.
50. Př i činnostech s vyšší pr ašností ( např. demolice, manipulace s pr ašný mi materiály apod.) zajistit
skrápění povrchu nebo vytvoření vodní clony.

fáze provozu
51. V ulic ích zatíž ených vysoký mi hlukový mi hladinami ( Dor nych, Široká, Nádražní, Hybešova, Nové
Sady, Poř íč í, Zvonař ka, Trnitá, Plotní) provést po dokončení stavby průz kum hlukového rušení
jednotlivých bytů a podle potřeby realizovat indiv iduální protihluková opatření (okna se sníž enou
průzvučností aj.). V případech nedostatečné účinnosti dostupných opatření postupně rušit bydlení
a využívat uvolněné prostory pro nebytové účely.
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52. Z důvodu prevenc e ruderalizace území budou v rámc i konečných terénních úpr av rekultivov ány
všechny ploc hy zasažené stavebními pracemi.
53. Bude zajištěna ř ádná péče o veškerou nově vysazenou zeleň v území. Pr ovedené výsadby budou
řádně udržovány včetně provedení př ípadných dosadeb z a uhy nulé dř eviny.
54. Pr o zimní údržbu vozovek využ ívat postupů a techniky umožňujíc í relativně nižš í spotřeby soli př i
zachování požadav ků na sjízdnost komunikac í (zavádění nových sypačů s přesným dáv kováním,
užití kvalitnějš ích posypových materiálů, použ ívání zkrápěné soli, kter á může o cca 30 % snížit
spotřebu posypového mater iálu, omezení zbytečných posypů odborný m vyhodnocov áním
meteorologické situace apod.)
55. Př i nákupu posypových materiálů požadovat surov inu odpov ídajíc í standardům, uvedený m
v metodic kém pokynu MDS (limitovaný obsah minoritní př íměs í těžkých kovů).

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Charakter istiky použitých metod prognózování a výchoz ích př edpokladů při hodnocení v livů
(zpracování dokumentace) jsou rozděleny podle jednotlivých řešených okruhů:
Veřejné zdraví
Stať pojednávajíc í o v livu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě př edložených technických a
kartografických podkladů, Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., hlukové studie, rozptylové studie, a
také po vyhodnoc ení mís tních podmínek osobním pr ůzkumem. Hodnocení vlivů na obyvatelstvo,
zdravotních r izik a jejic h možných důsledků bylo pr ovedeno odbornou úvahou a r izikovou analýzou na
základě vědec ké literatury.
Ovzduší a klima
Údaje o stávajíc í imisní zátěž i území byly převzaty z údajů publikov aných ČHMÚ Praha a
Magistrátem města Brna. Dále by ly využity dříve pr ovedené rozpty lové studie hodnotíc í kvalitu
ovzduší v dotčeném území ( Bucek, Přestavba Ž UB, Brno 2004 a Buc ek, Krajský program snižování
emis í, Br no 2002).
Pr o výpočet imisní zátěže byl použit program SY MOS 97 verze 2003 vycházejíc í z metodiky SY MOS
97 publikované v metodickém pokynu č íslo 4 odbor u ochrany ovzduš í MŽ P z roku 1998. Výsledky
studie jsou porovnány s platný mi imisními limity.
Půda
K popisu zeměděls kých půd byly využ it zejména pedologic ký průz kum ( Ec ologic al Consulting, spol.
s r. o., 2004), mapy BPEJ v měř ítku 1 : 5000, katastr nemov itostí, územní plán Brna 1994 a podklady
pro projednávanou z měnu ÚPmB, výsledky hydrogeologic kých pr ůzkumů v části věnované zneč ištění
půd. Z ábory půd by ly stanoveny na z ákladě dostupných projektových podkladů aktuálníc h v období
zpracování dokumentace.
Povrchová voda
Př i zpr acování se vycházelo z podkladů, které jsou uvedeny v seznamu literatury, z infor mac í,
získaných od investora záměru, z w ebových stránek Povodí Moravy s.p. a ČHMÚ,
z vodohos podářských map, z odborné liter atury a z platné legis lativy.
Horninové prostředí, podzemní voda
Př i zpracování geologické části dokumentace bylo reš erše odborné literatury, bylo využito údajů
poskytnutých zadavatelem, výsledků hydrogeologických a sanačně - geologických průzkumů a
infor mac í ČGS - Geofond Praha.
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Fauna, flóra a ekos ystémy
V rámci z pracování této dokumentace byl vypracován odborný posudek "Průchodnost mostních
konstr ukc í pr o migraci živoč ichů" ( Ing. Roman Z ajíček, 2005) posuzujíc í problematiku průchodnosti
mostů v zájmové lokalitě
Významný m podkladem byly studie s hrnuté v Bosák, J., Pr ůzkumné práce v oblasti př írodních věd,
Ec ological Consulting, Olomouc, 07/2004 a Businow , M., Dendrologic ký průz kum - nac enění dř evin,
Ec ological Consulting, Olomouc, 01/2005.
Hmotný majetek a k ulturní památky
Kapitola o hmotném majetku v místě plánovaného záměru byla vypracována pomoc í podkladů
získaných od investor a záměr u. Kapitoly o architektonických a historic kých památkách by ly
zpracovány na základě infor mací, poskytnutých Národním památkový m ústavem, územním odborný m
pracovištěm v Brně, Odborem kultury a památkov é péče Krajského úřadu JmK a Odborem
památkové péče Magistrátu města Br na. Kapitoly o archeologických nálezech by ly napsány na
základě údajů ze Státního archeologického sez namu Čes ké republiky (SA S) v Národním
památkovém ústavu v Brně a podle podkladové studie Archeologického ústavu AV ČR Brno. Texty
byly zpracovány dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějš ích předpisů, o státní památkov é péč i.
Hluk
Hodnocení stávajíc í a výhledové hlukové s ituace bylo provedeno odborný m posouzením mož ných
hlukových emis í a na základě dostupných podkladů. Jako zdroje hluku by ly uvažovány kromě
technologic ké části zejména provoz na plánov aných dráž ních či s ilničních stavbách. Vstupní
infor mace a uv ažované dopravní intenz ity byly vypracov ané Brněns ký mi komunikacemi, a.s. nebo
jako př ílohy Koor dinační studie fir my SUDOP. Kvalitativní i kvantitativní hodnocení hlukových zátěž í
bylo tedy pr ovedeno na základě těc hto materiálů, viz přehled použ itých podkladů.
Dopravní a jiná infrastr uktura
Kvantitativní hodnocení dopravníc h nároků a dopravních vlivů bylo pr ovedeno na základě
vyhodnocení a srovnání výsledků dopravních modelů, provedených pro př estavbu železničního uzlu
Brno. Jde zejména o doprav ní modely, vypracované Brněnský mi komunikacemi, a.s.
Kvalitativní hodnocení doprav ních aspektů bylo prov edeno na základě vyhodnocení dostupných
mater iálů, v iz přehled použitých podkladů.
Pr imárním účelem dokumentace vlivů na životní prostředí není hodnocení dopravních aspektů jako
takových. Dokumentace se proto nez abývá posouzením dopr avní vhodnosti nebo naopak
nevhodnosti posuzovaného řešení, nepolemizuje s předložený mi dopravními podklady. Výsledky
podkladových materiálů pouze přejímá pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
V průběhu zpracování dokumentace se neprojevily takové nedostatky ve znalostec h nebo neurčitosti,
které by znemožnily vyhodnotit vlivy na životní prostředí. Přesto je nutno uv ést dvě omezujíc í
skutečnosti:
Prv ní z nich je fakt, že posuz ované řešení je projekčně dopracováno pouze do úrov ně studie. Tato
studie zdaleka nepostihuje všechny detaily cílového řešení (např. podobu nádraž í, přes né umístění
autobusového nádraž í apod.) a už vůbec neřeš í detaily postupu výstavby (dopravní trasy, kubatury
zemních prac í apod.). Z toho vyplývá, že posouzení vlivů na životní prostředí odpov ídá tomuto stupni
projektové př ípravy. V řadě př ípadů je dokladována spíše "ř ešitelnost" pr oblematiky ( př ípadně
doplněná návrhem př íslušného opatření pro ochranu životního prostředí resp. veřejného zdrav í), než
detailní způsob "řešení". Je evidentní, že tak s ložitá stavba, jakou je zásadní přestavba železničního
uzlu a městské infrastruktury, se bude i nadále vyv íjet. Řešení není v žádném př ípadě uz avřené.
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Dokumentace je i z tohoto důvodu pr ovedena na v íce generální úrovni, umož ňujíc í pokrytí i
případných variabilit c ílového prov edení.
Druhou omezujíc í s kutečností je fakt, že rozvoj území nebude přestavbou železničního uzlu a
městské infrastruktury uzavřen. Naopak - realizac í odpov ídajíc í infrastruktury bude otevřena cesta pro
řízenou urbaniz aci území. Tento celkový rozvoj se již vy my ká náplni dokumentace. Některé ze
záměrů, umisťovaných do území, mohou podléhat posouz ení vlivů na živ otní pr ostředí.
Př edpokládáme tedy, že toto posouzení pr oběhne v př ísluš ných souvis lostech.
Níž e uvádíme charakteristiky nedostatků dle jednotlivých spec ializac í
Veřejné zdraví
V této fázi př ípravy stavby nejsou dostatečně podr obně známy postupy realizace pr ací a staveb
v jednotlivých etapách, takže nelze blíže posoudit míru zátěž í obyvatelstva v průběhu výstavby.
Podklady pro celkové zhodnocení ovlivnění obyvatelstva v cílové situaci dostačují.
Ovzduší a klima
Pr ojektové podklady použité pro vyhodnocení vlivů na ovzduš í jsou stále dopracovávány a
zpřesňovány. Tento proces bude pokračovat i po dokončení této dokumentace a pr oto může v
budoucnu dojít k odchylkám v technic kém ř ešení. Této možnosti js me si by li př i vyhodnocování v livů
vědomi a snažili se co nejv íce eliminovat jejich dopady na celkové zhodnocení.
Povrchová voda
V průběhu zpracování dokumentace došlo k r ozhodnutí o z měně rozsahu pr otipovodňových opatř ení,
které jsou zahrnuty jako součást do záměru přestavby ŽUB. Na nový stav (levobřežní provizor ium)
není pr oveden hydrologic ký výpočet a není zřejmé, jaký bude při této variantě konkr étní dopad na
rozsah zasažené plochy Q100 a jak se př ípadný pov odňový stav projev í níž e po toku.
Půda
Pr ozkoumanost území z hlediska půd je zcela dostatečná, př i posuzování v livů s e nevyskytly
nedostatky, které by mohly ovlivnit její záv ěry.
Podzemní voda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Př i zpracování geologické části dokumentace by lo použito odborné liter atury, výsledků
hydrogeologických průz kumů (viz literatur a), infor mac í fir my AQUA ENV IRO o s ituac i v území s
ohledem na př ítomnost staré ekologic ké zátěž e a ČGS-Geofond Pr aha. Přestože stále probíhá
průzkum z ájmového území - citace právě prov áděných prací jsou uvedeny v kapitole C.I.3. - lze
dostupné geologic ké infor mac e považovat za dostatečné z hlediska posouzení vlivu na podzemní
vodu, horninové prostředí a př írodní z droje.
Výsledky matematic kého modelu predikujíc ího vliv zapuštění ulice Opuštěné na úrovně hladiny a
směru proudění podzemní vody (AQUA ENV IRO zář í 2004) je nutno pov ažovat za přibližné. I přes
dostatečné množství archivníc h údajů o geologických a hy drogeologických poměrech není možné
modelem zcela bezchybně vyjádř it lokální z měny vlastností horninového prostředí, které ov livňují
distribuci hodnot hydraulic kých výšek. Př íkladem mohou být lokální zvlnění morfologie povrch
neogenních jílů, nebo z měny propustnosti zvodněných s edimentů.
Odpady
Př i zprac ování kapitoly o odpadech dokumentace se nevyskytly významné nedostatky ve znalostec h.
Pr o př ípadnou eliminaci nejasností, které nemohly být v tomto stupni př ípr avy záměru detailně
specifikovány, je k dispozici dostatečný prostor př i zpracování dalš ích stupňů př ípravy jednotlivých
stavebních celků.
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Fauna, flóra a ekos ystémy
V době zpracování dokumentace nebyly dostupné podrobnějš í infor mace o rozsahu drážníc h staveb
a stavebníc h dvorů, nebyl znám přes ný rozsah kácení v souvislosti se záměrem a ani nebylo možné
toto odhadnout. Př i posouzení v livů realizac e záměru, r espektive odhadu s anace dřev in js me
vycházeli ze stávajíc ích aktuálních dendrologic kých průz kumů území a odhadu uvedeném v
koor dinační studie (06/2003). Proto by lo posouz ení provedeno v obecnější poloze.
Krajina
Kapitola o kr ajině by la zpracována na základě dostupných podkladů a vyhodnocení pohledového
řešení při stávajíc ím stav u lokality. V této části dokumentac e se nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, kter é by mohly ovlivnit její závěry.
Hmotný majetek a k ulturní památky
Př i zpracování kapitol o hmotném majetku a kulturních památkách se v předkládané Dokumentaci
nevyskytly takové nedostatky a neurčitosti, které by mohly výrazněji ovlivnit výsledky hodnocení.
Hluková situace
V průběhu zpracování dokumentace se neprojevily takové nedostatky ve znalostec h nebo neurčitosti,
které by znemožnily vyhodnotit vlivy na životní prostředí. Přesto je nutno uv ést dvě omezujíc í
skutečnosti:
Prv ní z nich je fakt, že posuz ované řešení je projekčně dopracováno pouze do úrov ně studie. Tato
studie zdaleka nepostihuje všechny detaily cílového řešení (např. podobu nádraž í, přes né umístění
autobusového nádraž í apod.) a už vůbec neřeš í detaily postupu výstavby (dopravní trasy, kubatury
zemních prac í apod.). Z toho vyplývá, že posouzení vlivů na životní prostředí odpov ídá tomuto stupni
projektové př ípravy. V řadě př ípadů je dokladována spíše "ř ešitelnost" pr oblematiky ( př ípadně
doplněná návrhem př íslušného opatření pro ochranu životního prostředí resp. veřejného zdrav í), než
detailní způsob "řešení". Je evidentní, že tak s ložitá stavba, jakou je zásadní přestavba železničního
uzlu a městské infrastruktury, se bude i nadále vyv íjet. Řešení není v žádném př ípadě uz avřené.
Dokumentace je i z tohoto důvodu pr ovedena na v íce generální úrovni, umož ňujíc í pokrytí i
případných variabilit c ílového prov edení.
Druhou omezujíc í s kutečností je fakt, že rozvoj území nebude přestavbou železničního uzlu a
městské infrastruktury uzavřen. Naopak - realizac í odpov ídajíc í infrastruktury bude otevřena cesta pro
řízenou urbaniz aci území. Tento celkový rozvoj se již vy my ká náplni dokumentace. Některé ze
záměrů, umisťovaných do území, mohou podléhat posouz ení vlivů na živ otní pr ostředí.
Př edpokládáme tedy, že toto posouzení pr oběhne v př ísluš ných souvis lostech.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Železniční uzel Brno (ŽUB) vznikal po des etiletí a na jeho vývoj mělo vliv spousta faktorů. Nové tratě
a zařízení nejen budovala, ale také likv idov ala. Již od první poloviny dvacátého století se projevovaly
některé nedostatky, jako nedostatečná kapacita nádraž í a jeho výpravní budovy, r ozvětvení tratí na
území města, stárnutí většiny zařízení dráhy, malá kapacita odstavného nádr až í, atd., které bylo
potřeba řešit.
V celém pr ůběhu minulého století byla několikrát prověřována možnost nového řešení Ž UB.
V posledním desetiletí pak byly s ohledem na požadov ané parametry osobního nádraž í (12
průjez dních perónních kolejí, z toho min. 4 o délce 400 m, šíř ka nástupišť min. 10 m, dostatečné
prostory pro přestup, parkovac í místa atd.) vypracovány studie k porovnání výhod a nevýhod dvou
základníc h var iant koncepce - přestavby dnešního hlavního nádr až í a nebo výstavby nového
osobního nádraž í v tzv. “odsunuté“ poloze. Tzn. že bylo hledáno nejen s ituov ání osobního nádraž í,
splňujíc í požadované par ametry, ale také umístění souv isejíc ích kolejišť, zař ízení, zaústění tratí,
prověřována stavebně technická náročnost, posouzení rozvoje území a s tím souv isejíc í budování
městské infrastruktury, ekonomic ká efektiv ita atd. Byly vyhodnocovány varianty nov ostavby osobního
nádraž í v odsunuté poloze, novostavby nového osobního nádraž í v současné poloze (či v těsné
blíz kosti), zachování součas ného stavu a jeho údržba.
V roce 2002 byl provedena komplexní studie př estavby železničního uzlu Brno fir mou Dress
&Sommer, s.r.o. Pr aha. Př i porovnání var iant byla k realizac i projektu na základě r ozsáhlého
kriteriálního vyhodnocení doporučena k dalš í realiz aci varianta přestavby želez ničního uzlu Brno
s nádraž ím v ods unuté poloze.
Př ed zpracováním této dokumentace vlivů záměru na životní prostředí proběhlo vyhodnocení
konc epce přestavby železničního uzlu Brno z hledis ka vlivů na životní prostředí (SEA). By ly
posuzovány 4 var ianty kolejového řešení Ž UB v dotč eném území. Tento proces byl ukončen vydáním
stanovis ka př íslušného úřadu (Krajského úř adu Jihomoravského kraje). V průběhu vyhodnocení
konc epce se ukázalo, že otáz ka v livů na životní pr ostředí je u železničního uzlu Brno c elkově málo
kritická. Pr ostor př estavby se nacház í v městs kém území, značně ovlivněném dopr avní a
průmyslov ou funkc í. Celková ekologická stabilita území je nízká, nevyskytují se zde žádná zvláště
chráněná území, žije zde i celkově málo obyvatel. Ochrana životního prostředí a veřejného zdr av í je
řešitelná ve všech posuzovaných variantác h přestavby. Jiný mi slovy - roz hodnutí o r ealizační variantě
je možno provést na základě dalš ích ukazatelů (dopravních, urbanistických, ekonomických nebo
jiných), aniž by volbou varianty by la ohrožena ekologická funkce území.
Závěrem vyhodnocení koncepce byla na základě srovnání několika variant doporučena k dalš í
přípravě a pos uzování ( EIA) na prvním místě varianta A, tedy řešení s odsunutou polohou nádražní
budovy. Tato varianta ze všech v nejvyšší míř e opouští plochy stávajíc ích železničníc h tratí a zař ízení
a uvolňuje plochy pro celkovou urbanizac i a revitalizaci území, aniž by rozšiřovala železnič ní trati do
nových, dos ud nedotčených, území. Omezuje počet střetů s biokoridory vodoteč í (na druhé straně ale
zvyšuje prostorové nároky kř ížení) a umožňuje efektivní sanaci starých ekologic kých zátěž í. Stavební
práce při výstavbě nádraž í budou probíhat v relativně iz olov aném prostoru a mimo železniční provoz.
Nevýhodou je nez bytnost r ealizace dvou nových oblouků tr ati - jednoho v prostoru městských jatek
(kde s e nacház í památkově chr áněné budovy), druhého v prostoru Černovic ( kde se nacház í blíz ko
povrchu artéská zvodeň terciérních štěrků a je tedy nutno dbát opatrnosti př i zakládání staveb).
Opatření, navržená v e vyhodnocení koncepce pro další př ípr avu a pos uzování stavby, byla z aměř ena
zejména na oblasti pr otipovodňových opatř ení v území, protihlukových opatření, sanace starých
ekologic kých zátěž í v území, ochrany podzemníc h vod, průchodnosti biokor idorů a vytvoření
odpov ídajíc ího systému městs ké hromadné dopravy a předpokladů pro atraktivitu a
konkurenceschopnost železniční dopravy.
Př ís lušný úřad ( Krajský úřad Jihomoravského kraje) po zohlednění obdržených př ipomínek závěry
vyhodnocení koncepce a návrh opatření akceptoval. Ve svém stanovis ku konstatoval, že ze čtyř
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posuzovaných variant přestavby je z hlediska vlivů na ž ivotní prostředí a veřejné zdrav í nejvýhodnějš í
varianta A - odsunutá. Souč asně konstatoval, že problematiku v livů na životní prostředí nelze při
výběru realizační varianty považovat za rozhodujíc í, neboť ochr ana životního prostředí a veřejného
zdraví je řešitelná ve všech hodnocených var iantách přestavby. Rozhodujíc ími jsou především kritéria
dopravní, ekonomická a urbanistic ká (př ičemž tato kritéria jsou uvedena v abecedním pořadí, nikoliv
pořadí důlež itosti). Pr o rozhodování o konečném výběr u varianty proto kr ajs ký úřad dopor učil
shromáždit a vyhodnotit podklady tý kajíc í se těchto aspektů, kritérium v livů na životní prostředí pak
dopor učil použ ít spíše jako pomoc né.
V této dokumentaci EIA tedy respektujeme (spolu s oznamovatelem záměru) závěry předchoz ího
stupně posouzení vliv ů na životní pr ostředí ( SEA). Stejně tak respektujeme z ávěry zjišťovac ího ř ízení.
Př edmětem dokumentace je proto varianta nádr až í v tzv. "odsunuté" poloze, jiná varianta nebyla
posuzována.
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ČÁST F - ZÁVĚR
Př edložená dokumentace na záměr "Přestavba železničního uzlu Brno - studie soubor u staveb",
hodnotí vlivy na životní prostředí a veřejné zdrav í způsobené výstavbou a provozem uvedeného
záměru. Dokumentace odpov ídá požadavkům př ílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ž ivotní prostředí. Její rozsah byl upřesněn podle závěrů zjišťov acího ř íz ení. Záměr nebyl
předložen ani hodnocen v e variantác h.
Dokumentace vlivů byla zpr acovávána na základě podkladů dostupných v době zpracování. Popis
záměru pr o drážní stavby vychází z Koordinační studie řešení přestavby želez ničního uz lu Brno a
železničního osobního nádraž í včetně průz kumů, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 06/2003, popis staveb
městské infrastruktury vychází z dokumentu Př estavba železničního uz lu Brno - studie souboru
staveb městské infrastruktury, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 01/2005. V současné době probíhá pr oces
projekční př ípravy záměru "Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb" pro územní
řízení (drážní stavby i městská infrastruktura). Dle har monogramu stavby se předpokládá, že tato
probíhajíc í etapa bude završena dokončením dokumentace v červnu 2005. Současně probíhá pr oces
návrhu z měny územního plánu města Brna vyplývajíc í s př estavby železničního uzlu Brno. Oba tyto
procesy (projekční př íprav a přestavby Ž UB a projednávání z měny ÚPmB) se vzájemně ovlivňují. V
průběhu zpracování dokumentace docházelo k dalš ímu upřesňování stavby i z titulu výstupů
projednávání z měny ÚPmB.
Vzhledem k tomu, že projekč ní podklady nejsou dopracovány, je zřejmé, že nemohou postihovat
všechny detaily c ílov ého řešení (např. podobu nádr aží, přesné umístění autobusového nádraž í apod.)
a neřeš í detaily postupu výstavby (dopravní trasy, kubatury zemních prac í, stavební dvory apod.). Z
toho vyplývá, že pos ouzení vlivů na živ otní prostředí odpovídá tomuto stupni projektov é př ípravy. V
řadě př ípadů je dokladována spíše "řešitelnost" problematiky (případně doplněná návrhem
přís lušného opatření pr o oc hranu životního prostředí resp. veřejného zdrav í), než detailní z působ
"řešení". Je ev identní, že tak slož itá stavba, jakou je zásadní přestavba železničního uzlu a městské
infrastruktury, se bude i nadále vyvíjet. Řešení není v žádném případě uzavřené. Dokumentace je i z
tohoto důvodu provedena na v íce generální úrovni, umožňujíc í pokrytí i př ípadných variabilit c ílového
provedení.
Oblast v okolí nového nádraž í je silně zatížena, hlukové hladiny v ní dos ahují hodnot zdravotně
závažných až rizikových, znečišťování ovzduší je značné. Ekologická stabilita př evážné většiny
dotčeného území je níz ká. Půdy a podzemní vody jsou místně znečištěny. Realizac í záměru dojde k
určité revitalizaci území, negativní vlivy vyvolané př ímo záměrem jsou únosné, ve více ohledech
dojde k zlepšení situace.
Celkově lze shrnout, že záměrem dotčená území jsou z načně poznamenána stávajíc ím půs obením
člověka. Ve víc e ohledech dojde k zlepšení situace, dojde k definitivnímu dořešení užití ploch v území
s možností r ealizovat rozvojové plány. Realizace záměru a jeho provoz se na jednotlivé slož ky
životního pr ostředí a veřejné zdrav í projev í přijatelně. Stavba bude v souladu s dlouhodobou
představou využití tohoto území, detailně pak s ny ní projednáv aný m návrhem z měny úz emního
plánu.
Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veř ejné zdrav í přijatelný a proto jej lze na úrovni
současných znalostí a dílč ích závěrů, uvedených v této dokumentac i, dopor učit k realizaci.
V Brně 28.2.2005

Za kolektiv autorů

ing. Stanislav Postbiegl
INVEST projekt NNC, s.r.o. Brno

Seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace, se nacház í v úvodní části.
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ČÁST G - SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Tato část dokumentace je určena zájemcům o všeobecné infor mace. Jsou zde shrnuty závěry
dokumentu stručnou a př ístupnou formou, avšak bez důkazů uv áděných skutečností. Podrobnějš í
infor mace lze nalézt v př íslušných kapitolách předchoz ího textu, čtenář přitom mus í mít na paměti
formální členění dokumentace a požadované infor mace si vyhledat v příslušných kapitolách. V
přílohách dokumentace js ou pak uvedeny mapov é podklady a podrobnějš í studie. Nejširš í škálu
infor mac í lze vyhledat v řadě materiálů uvedených v seznamu použitých podkladů, př ípadně v jiných
mater iálech. Tyto materiály si však zájemc e mus í vyhledat sám, není účelem dokumentace je
suplovat nebo uvádět v plném znění.
Historie
Železniční uzel Brno (Ž UB) vznikal postupně po dobu mnoha desetiletí, dle dobových potřeb a
možností. Vznik železnič ního uzlu Br no se datuje rokem 1839, kdy byla uvedena do provozu první
železniční trať z Břec lavi a umožnila vlakové spojení s V ídní. Tato trať končila v prostoru dnešního
hlavního nádraž í a dodnes se z ní zachovala velká část viaduktu přes řeku Svratku. O dvanáct let
později byla do Br na od sever u př ivedena trať z České Třebové, která zajistila železniční spojení Brna
s Prahou. Tato trať by la nejprve z aústěna kolmo k původní nádražní budově, až později došlo k
jejímu pr opojení s tratí od Bř eclavi a výstavbě současné nádražní budovy situované již podél kolejí. V
dalš ích letech devatenáctého století se pak přivedly tratě od Střelic (1856, s ukončením na "dolním
nádraž í"), od Přerova (1869), spojka mezi "dolním" nádr ažím a hlavním (tzv. "hor ním") v roc e 1870,
od Tišnova (1885), od Veselí nad Moravou (1888). Následovaly pak dalš í tr atě, v lečky a zař ízení,
budov ané často chaoticky. V průběhu let tak docház elo jak budování nových tratí a jejich propojování,
tak i k zániku nepotřebných tratí, spojek, vleč ek a dalš ích drážníc h zař ízení. Výstavba nových tratí
byla završena v roce 1927 komár ovskou spojkou. Tím byla praktic ky dokončena základní geometrie
železničního uzlu v centrální části města Brna, i když vývoj pochopitelně probíhal i nadále. Úz emí
podél železnic, a ještě dř íve podél vodoteč í Svratky a Svitavy, bylo atraktivní pro vznikajíc í pr ůmysl,
který spolu s železnic í ž ivelně, nebo jen málo koordinovaně, ov ládl jih Brna. Komplikovanou situaci
železnice na úz emí města Brna tak zhoršila i nekoordinovaná realizace vleček do průmyslových
podniků v 19. a 20. století.
Stav železniční dopr avy na území města Brna vedl k myšlenkám její přestavby. Tak již na počátku 20.
století byla př ednesena rakous ko-uherský mi orgány myšlenka na př esun hlavního osobního nádraž í
jižním s měrem. Koncepce přestavby železničního uzlu je vážně řešena od roku 1924, poprvé se
objevuje myš lenka vybudovat nové osobní nádraž í jižně od ulice Opuštěné. S nar ůstajíc ími nároky na
železniční dopravu se od první poloviny dvacátého století začaly výrazněji projevovat nedostatky, jako
nedostatečná kapacita nádraž í a jeho výpravní budovy, rozvětvení tratí na území města, stárnutí
většiny zař ízení dráhy, malá kapac ita odstavného nádraž í, atd., které by lo potřeba řeš it. Na základě
dlouholetých odbor ných diskus í o přestavbě Ž UB, v ítězila myšlenka přebudování Ž UB s odsunutím
kolejišť a tím i nádraž í jižněji od stávajíc ího. Ve všech poválečných územních plánech z let 1956,
1970, 1982, 1994 by la vždy potvrzena př estavba železničního uzlu s odsunutou polohou osobního
nádraž í. Uspořádání Ž UB, velmi blíz ké dnešnímu novému návrhu, je např. dobř e patrné v ÚPmB z
roku 1970 (viz následujíc í obrazek).
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Obr. Územní plán města Brna rok 1970

Na základě tohoto ÚP byl také v 60. letech minulého století vybudován dvoukolejný nákladní průtah
městem jako kostra budouc ího řešení přestavby železničního uzlu Brno. V souladu se sledovanou
konc epc í by ly realizovány i dalš í stav by - obchodní dům Pr ior (dnes Tesco), Ústřední autobusové
nádraž í a další. Přestavba železnič ního uzlu však dále z různých důvodů nepokračovala. Toto téměř
50 let s ledování této koncepce, při odkládání její realizac e dlouhodobě negativně ov livňuje rozvoj
města zejména v jeho jižní části.
Součas nost
Společenské změny po roce 1989 znovu otevřely otázku řešení železničního uzlu Brno a využití
rozlehlého území již ně od stávajíc ího nádraž í.
V rámc i mezinárodních dohod se Česká r epublika zavázala modernizovat trasy železnič ních tratí na
našem území z důvodu usnadnění průjezdu mezinárodních vlakových souprav. Město Brno lež í na
trase dvou mezinárodníc h železničních kor idor ů:
IV. kor idor: Hambur k - Ber lín - Praha - Brno - V ídeň
VI. kor idor: Pobaltí - Varšava - Ostr ava - Př erov - Br no - Bratislava - Budapešť
V letech 1990 - 1991 posoudila společná komis e ČD s.o., FMD a Města Brna za účasti zahraničních
odbor níků 4 varianty polohy osobního nádraž í. Vybranou variantu C na ulici Opuštěné doporučila
vložit jako závazný prvek do územního plánu města. Komplexní přestavba Ž UB s osobním nádraž ím
v odsunuté poloze se pak stala součástí nového, stále platného Územního plánu města Brna
schváleného v Z astupitelstvu města Brna ve dnech 1.-3.11.1994 a vyhlášeného vyhláškou č.16/1994.
V roce 1993 započaly práce na pr ojektu ČD - Moder nizace vybraných železnič ních koridorů.
V roce 2001 bylo přijato Vládní usnesení č. 145 o dodržení hlavního rozvojového záměru - dokončit
základní modernizac i celé doprav ní infrastruktury do r oku 2010. Modernizace tratí VI trans evropského
koridoru (Berlín - Praha - Vídeň) je na území ČR prakticky dokončena, provoz dosud komplikují
nerekonstruované uzly - mez i nimi také železnič ní uzel Br no, jehož technic ká životnost v současné
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době konč í a jeho přestavba je nezbytná a také hlavní nádr až í je na samém pokraji způsobilosti a je
vyčerpána jeho kapacita. Tyto s kutečnosti byly impulsem k ř ešení letitého problému přestavby Ž UB.
Následovalo období př íprav konkrétního řešení přestavby železničního uzlu Brno a jejího financ ování.
Tyto př ípravné pr áce vyvrcholily v květnu 2002, kdy vláda ČR ve Vládním us nesení č. 457 ze dne
6.5.2002 schválila přestavbu železničního uz lu Brno včetně výstavby nového os obního nádraž í v
odsunuté poloze.
Př estavba želez ničního uz lu Br no není jen přesunem hlavního nádraž í, ale jde o přestavbu a
zjednoduš ení celého chaotic ky rozvětveného systému železničníc h tratí na území Brna a o zrušení
některých z nich jako nežádouc ích bar iér v území (např. zrušení tzv. př erovky na jihu umožní
jednodušší výstavbu velkého městs kého okruhu).
Vývoj železničního uz lu a srovnání s posuzovaný m řešením jsou zřejmé z následujíc íc h obrázků:
Obr.: Vývoj železničního uzlu Brno a návrh přestavby (bez měřítka)

Př estavba železničního uzlu samozřejmě není omezena jen na dráž ní stavby a polohu vlastního
nádraž í. Jde o celkov é koncepční a urbanistické řešení, které ovlivní podobu jižního sektoru města
Brna na velmi dlouhou dobu. Cíle přestavby jsou definovány následovně:
-

odstranění bariér v rozvoji jižního segmentu města Brna,
získání nových rozvojových ploch,
dokompletování struktury města,
soustředění železničních zař ízení a tratí na minimální plochy,
možnost ř ešení nádraž í na nejvyšší technické úrov ni, včetně zapojení vysokorychlostníc h tratí,
rozvoj integrovaného dopravního systému,
realizace zázemí potřebného pro pr ovoz železničního uzlu,
zvýšení kultury cestování,
vytvoření impulsu pro r ozvoj města v př íštích desetiletích a využití výhodné polohy města Br na v
síti evrops ké infrastruktury.

Př estavba železničního uzlu zároveň naplňuje dvě základní priority doprav ní politiky České republiky:
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-

dosažení vhodné dělby př epravní práce zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu a
zajištění kvalitní dopravní infrastruktury,

Dělba přepravní pr áce se v Čes ké republice dopos ud vyv íjí nepř íznivý m s měr em. Přepravci se
orientují stále více na silniční nákladní č i osobní dopravu. Zkv alitňování silniční infrastruktury probíhá
rychlejš ím tempem, než infrastruktury železniční. To vede k nepř iměřenému negativnímu vlivu životní
prostředí z narůstajíc í automobilové dopravy na straně jedné, nedostatku tržeb a př ílišné závis losti
železnice na dotac ích na straně druhé. Na tento vývoj by měla reagovat nabídka rychlé a kv alitní
železniční dopravy.
Záměr
Př estavba železničního uz lu Brno (Ž UB) zahrnuje dva velké soubory stav eb. První z nich je soubor
drážních staveb, druhý m pak soubor staveb městs ké infrastruktury. Celý záměr přestavby
Železničního uz lu Brno je pak rozdělen do 6 stav eb. Z toho stavby č. 1 - 5 jsou stavby dr ážní a
komplex staveb městské infrastruktury je specifikován jako šestá stavba. Stavbou dotčené území má
rozlohu cca 415 ha.
Záměrem budou dotčena následujíc í katastrální úz emí:
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.

Město - Brno
Štýř ice
Staré Brno
Trnitá
Komárov
Horní Heršpice

k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.
k.ú.

Dolní Heršpice
Př ízřenice
Černovice
Židenice
Zábr dovice

Uvedené stavby budou realizovány v provázanosti v etapách. Př edpokladem bylo zahájení prac í v
lednu 2005 a ukončení poslední etapy drážníc h staveb v prosinci roku 2015.
Výčet jednotlivých staveb:
Stavba č.1.
Stavba č.2.
Stavba č.3.
Stavba č.4.
Stavba č.5.
Stavba č.6.

Odstavné nádraž í - 1. část
Osobní nádraž í - 1. část
Nákladový průtah
Odstavné nádraž í - 2.část - dostavba
Osobní nádraž í - 2. část - dostavba
Soubor staveb městské infrastruktury

Stavba č. 1

Odstavné nádraží - 1. část

Stavba je řešena samostatně, pr oběhl proc es EIA, k datu leden 2005 je zpracována dokumentace
DÚR, proběhl institut místního šetření v rámc i Územního ř ízení vedeného místně př ís lušný m
Stavebním úřadem. V nejbližší době se očekává vydání Úz emního rozhodnutí. Tato stavba není
součástí tohoto posuzování vliv ů.
Stavby č. 2 - 5 Drážní stavby
Soubor drážních staveb realizovaných v rámci přestav by ŽUB bude obsahovat předevš ím nás ledujíc í
provozní celky:
-

-

nové osobní nádr až í v prostoru stávajíc ího Dolního
nádraž í - ul. Rosic ká, včetně
protipovodňových opatření na levém břehu Svratky,
nové zaústění železniční tratě Př erov - Brno do s everního zhlav í nádr aží nový mi oblouky s
využitím stáv ajíc í Komárovs ké spojky,
napojení ostatních tratí na nové os obní nádraž í (úpravy stávajíc ích tratí ze s měr u Břeclav,
Střelice, Čes ká Třebová, Havlíč kův Brod, Veselí nad Morav ou),
nové železniční z astávky Br no - jih, Brno - Židenice a Brno - Čer novice, které budou řešeny jako
přestupní uzly integr ovaného dopravního systému ( IDS) s úzkou návazností na městskou
hromadnou dopravu ( MHD) ,
zbudování nové trasy nákladového průtahu,
výstavba nového ar eálu udržovac ích traťových jednotek (ar eál SDC)
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-

realizace 2. etapy výstavby nového odstav ného nádraž í.
nové zapojení v leček,

Součástí výstavby či moder nizace výše uvedených provozníc h celků bude i výstavba, či moder nizace
některých mostních objektů, podchodů, komunikac í a zpevněných ploch.
Stavba č.6.

Soubor staveb městské infrastruktur y

Soubor staveb městské infrastruktury je konc ipov án jako soubor investic potřebných pro zajištění
přístupu př íchodu a př íjezdu k nově budovanému osobnímu nádr až í včetně technické infrastruktury
pro území, na jehož dalš ím využití má město Brno eminentní zájem. Stavba umožní rozvinutí všech
aktivit pro dostavbu doposud opomíjeného území.
Součástí stavby jsou:
-

příprava území a demolice
pozemní komunikace, chodníky, cyklistic ké stezky, par kovac í plochy
tramvajové tr atě
mostní objekty, umělé stavby, pr otihluková opatření
pozemní objekty (dle potřeby technické infrastruktury: měnírny, tr ansfor movny,..)
infrastruktura: kanalizace, vodov ody, plynov ody, horkovody, parovody, s ítě, kolektory, ...
silnoproudá a slaboproudá zař ízení a technologie
provozní technologie (dle potřeb jednotlivých částí a dílů)
terénní úpravy a rekultiv ace
sadové a vegetační úpravy
aj.

V době zpracování dokumentace bylo rozhodnuto o změně zařazení stavby "Přemístění provozu
servisu ČSAD Brno" ze staveb městské infrastruktury do staveb drážních. Je zřejmé, že tato stavba
bude realizována v období realizace drážní stavby č.1. V rámc i dokumentace hodnoc ení vliv ů není
tato stavba přiřazena ani k stavbám drážním ani k stavbám městské infrastruktury, ale je popis ována
a posuzov ána zvlášť i z dův odů požadavku z zjišťovac ího ř ízení.
Široký rozsah prac í je zřejmý již z pouhého výčtu významnějš ích dílčíc h částí. Z drážníc h staveb to
bude rozšiř ování stávajíc ích železničních tratí na území města a zčásti i budování jejich nových
spojek, nové zapojení vleček, stavba nov ého velkokapacitního osobního nádr až í, nových železničních
zastávek (Br no - jih, Brno - Židenice a Brno - Čer novice), výstavba ar eálu správy drážní cesty (dílny,
sklady, garáže aj.), stav ba r esp. rekonstrukce železničních mostů ( přes Svratku, ulici Plotní, Dornych,
mlýns ký náhon, ulici Masnou, řeku Svitavu, ulici Char bulovu, Olomouckou, Nezamyslovu, Táborskou,
Jílkovu, Filipínského, a Bubeníčkovu), protipovodňových zdí, hráz í a dalš ích z ař ízení, vegetační
úpravy, zpevněné plochy, podchody, komunikace aj.. Na druhé straně pak demolice rozsáhlých částí
tratí na území města včetně mostů (přes nákladový průtah Br no - dolní nádr až í Brno - Heršpice, přes
ulic i Kš írovu, ulici Hněv kovského, řeku Svratku a ulici Lomenou), dvou zastávek (Br no - Černovice a
Brno - Heršpic e), demolic e řady budov mez i ulic í Dornych a židenický m nádraž ím aj.
Navazujíc í stavby městs ké struktury budou zahrnovat nové resp. nově upr avené komunikace (celkem
cca 10 km, ulice Opuštěná, Uhelná, Spěšná, Ros ická a Pr ažákova a nově vytvořený Bulvár, a to
včetně nových křižovatek, nájezdových ramp, chodníků a cyklostezek), mosty (přes Svratku na
Rosické ulici, nad ulicí Vodařskou, na Bulv áru přes ulic i Opuštěnou, přes ulici Heršpickou, přes V MO
na Pražákově ulic i, pod vleč kou na téže ulici, most k napojení areálu udržovac ích jednotek v prostoru
dnešní železniční stanice Brno - jih), tramvajové tratě (nově plánováno 2500 m dvojkolejných tratí Bulvár, Ros ická, Vodařs ká, a dále rekonstrukce 850 m dvojkolejných tratí na ulic ích Nádražní, Nové
Sady a řešení tř í kř ižovatek kolejních tratí), par kovac í plochy, inženýrské s ítě (vodovody, plynovody,
rozvody elektr ické energie, kanalizace, teplovodní potrubí), pozemní objekty ( měnír ny, rozvodny,
protihluková opatření), demolice a terénní úpravy.
Realizac í stavby z miz í v blízkosti centrální časti města Br na železniční doprava z histor ických tras a
bude soustředěna do jedné trasy, založené na stávajíc ím průtahu pro nákladní vlaky. Nové osobní
nádraž í, které se postav í cca 800 m dále od dnešního hlavního nádr až í, bude mít dostatek kolejí a
nástupišť pro odbavování prav idelné příměsts ké železniční dopravy, rychlíků ze všech s měr ů a
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expresních vlaků prvního ž elez ničního kor idor u. Dále bude vytvořen prostor pro odbavování vlaků
budouc ích vysokorychlostních tratí. Výškové řešení osobního nádraž í je navrženo o úr oveň výše než
je dnešní ter én a bude z větš í části na mostních konstrukc ích, č ímž se docílí pr ostupnosti
železničního tělesa pr o městské komunikace a trasy městské hromadné dopravy. Do osobního
nádraž í bude zapojeno všech 7 dnešníc h železničních tratí a to 4 od severu (z Tiš nova, České
Třebové, Veselí nad Moravou a Př erova) a 3 od jihu (z Bř eclavi, Znojma a Jihlavy). Nový m zapojením
železničních tratí od Veselí nad Moravou a Přer ova se dosáhne uvolnění části dnešní trasy za řekou
Svratkou a tím možnosti pro využití z ískaných ploch. Př ed nový m osobním nádr až ím bude dostatečný
prostor pro výstavbu doplňujíc ích zař ízení a zastávek městs ké hr omadné dopravy. Kromě toho se
doc ílí návaznosti na centrální autobusové nádraž í, které by lo v tomto pr ostoru vybudováno již dř ív e.
Obs lužné dráž ní provozy budou soustředěny do celků ( areál SDC, odstavné nádraž í), č ímž se
výrazně zvýší už itnost zař ízení a zracionaliz uje jejich provoz. Nově umís těné v lakové zastávky budou
mít př ímou návaznost na MHD a budou fungovat jako přestupní uzly IDS.
Celý záměr přestavby Ž UB, který by sám o sobě zahr noval pouze reorganizaci kolejí a drážních
objektů, je rozš ířen o řadu dílč ích staveb dotvář ejíc ích funkční a estetické charakteristiky zájmového
území. Z hledis ka kumulace těchto dílč ích „záměrů“ pravděpodobně dojde k určitému navýšení
negativníc h charakter istik v době realiz ace (hluk, v ibrace, emise, odpady atp.). Také je nutné si
uvědomit, že celý záměr je vložen do území, kter é je již dnes velmi ov livňováno okolním městem
(emise, hluk), tedy bude docházet ke kumulaci vlivů. Celá území je připr avováno na výstavbu dalš ích
objektů (rozsahu a funkce dle územního plánu města Brna a jeho navrhované z měny), které budou
svou existenc í a provozem ov livňovat okolí a tyto vlivy se budou kumulovat s vlivy posuzovaného
záměru.
Podr obnějš í popis záměru je proveden v kapitole B, zákres a etapizace staveb je mapové př íloze č.4.
Z uvedeného vyplývá, že se jedná záměr, který svou kapacitou naplňuje kategorii I, bod 9.1
(Nov ostavby železničních dr ah delší než 1 km) př ílohy č.I. zákona č. 100/01 Sb. Dle § 4 odstavce (1),
pís mene a, zákona č. 100/2001 Sb. se jedná o záměr, který podléhá vždy posouzení vlivu na životní
prostředí. Př ís lušný m orgánem státní správy je v tomto konkrétním př ípadě Ministerstvo životního
prostředí ČR. By lo proto vypracováno oznámení záměru, proběhlo zjišťovac í ř ízení a nyní byla
vypracována dokumentace vlivů.
Dokumentace je členěna v souladu s osnovou uvedenou v př íloze č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní pr ostředí. Její rozsah je pak dán jednak obvyklou prax í a požadav ky, které
vyplynuly ze zjišťovac ího ř ízení.
Cílem pr áce není posouz ení jiných variant řeš ení, než která jsou předkládána oznamovatelem, není
hodnocena platnost souvisejíc ích správních rozhodnutí, nejsou komentovány ekonomické, právní ani
politické souvis losti apod. Dokumentac e k těmto skutečnostem nepřináš í ž ádné podněty nad rámec
předmětu zadání.
Dokumentace vlivů byla zpr acovávána na základě podkladů dostupných v době zpracování. Popis
záměru pr o drážní stavby vychází z Koordinační studie řešení přestavby želez ničního uz lu Brno a
železničního osobního nádraž í včetně průz kumů, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 06/2003, popis staveb
městské infrastruktury vychází z dokumentu Př estavba železničního uz lu Brno - studie souboru
staveb městské infrastruktury, SUDOP BRNO, spol. s r.o., 01/2005.
V současné době probíhá proces návrhu z měny územního plánu města Brna vyplývajíc í s přestavby
železničního uz lu Brno. Oba tyto procesy (projekční př íprava přestavby Ž UB a pr ojednávání z měny
ÚPmB) se vzájemně ovlivňují. V průběhu zprac ování dokumentace docházelo k dalš ímu upřesňování
stavby i z titulu výstupů projednáv ání z měny ÚPmB.
Vzhledem k tomu, že projekč ní podklady nejsou dopracovány, je zřejmé, že nemohou postihovat
všechny detaily c ílov ého řešení (např. podobu nádr aží, přesné umístění autobusového nádraž í apod.)
a neřeš í detaily postupu výstavby (dopravní trasy, kubatury zemních prac í, stavební dvory apod.). Z
toho vyplývá, že pos ouzení vlivů na živ otní prostředí odpovídá tomuto stupni projektov é př ípravy. V
řadě př ípadů je dokladována spíše "řešitelnost" problematiky (případně doplněná návrhem
přís lušného opatření pro ochranu životního prostředí resp. veřejného zdraví v kapitole D.IV), než
detailní způsob "řešení". Je evidentní, že tak s ložitá stavba, jakou je zásadní přestavba železničního
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uzlu a městské infrastruktury, se bude i nadále vyv íjet. Řešení není v žádném př ípadě uz avřené.
Dokumentace je i z tohoto důvodu pr ovedena na v íce generální úrovni, umož ňujíc í pokrytí i
případných variabilit c ílového prov edení.
Záměr s i vyžádá rozsáhlé práce v území. Maximum bude soustředěno do míst stávajíc ích drážních
staveb, či neobývaných ploch. Přesto bude nutné provést zábory zeměděls kých půd (jedná se
mozaikovité zbytky v okolí tratí a větš í zábor pro areál SDC v Př ízřenic ích. Zábory budou č init celkem
cca 42 ha. Z hledis ka potřeby vody se jedná o záměr relativně málo významný. V rámc i městské
infrastruktury budou do území v okolí nádraž í dovedeny inženýrské sítě dostatečné dimenze pro
potřeby budoucíc h staveb. Z hlediska spotřeb mater iálu budou rozhodné terénní úpravy s potřebou
zeminy do náspů, stavební betonu atd. K snížení těchto spotřeb se předpokládá maximální využití na
stavbě vznikajíc ích výkopků, provádění recy klac e kolejových svršků, renovace štěrků atd. Spotř eba
plynu bude v území minimální z důvodu projektovaného napojení objektů na centrální zdroj tepla.
Spotřeby plynu areálu SDC, č i opr avárens kého areálu ČSA D jsou poměrně níz ké s malý m emisně imisním vlivem. Vzhledem k níz ký m spotřebám pitné vody očekáváme i níz kou pr odukci splaškových
vod.
Výraznou změnou bude odvádění srážkových vod z území, pr otože dojde k výraznému zvětšení
zastavěných ploch a tedy i nárůstu odváděných vod srážkových. Záměr ovlivňuje kladně vody
podzemní. Větš í část ploch lež í v zátopovém území Q100. Území ale bude chráněno protipovodňový mi
opatřeními na levém břehu Svratky, dále se předpokládá budování komunikac í s nivelitou pojezdných
ploch nad hladinou Q100 , tedy cca 0,5 - 2 m nad stávajíc ím terénem.
V rámci výstavby se poč ítá s odtěž ením kontaminovaných zemin, př ípadně bude prováděno sanační
čerpání. Realizace tak napomůže dlouhodobě odkládanému pr oblému řešení starých zátěž í.
Nejvýznamnějš ími hlukový mi výstupy v rámc i staveb městs ké infrastruktury bude provoz po s ilničních
komunikac ích a provoz MHD. Záměr svou podstatou nevyvolává nároky na nár ůst dopravní intenzity.
Se z měnou atraktivity úz emí, budováním inženýrských s ítí a celkovou ur banizační z měnou však
může dojít k nárůstu c ílové automobilov é dopravy do území a ke z měně stávajíc í hlukové situace.
Z modelových výpočtů vyplývá snížení š íření hluku z železniční dopravy proti stávajíc ímu stavu (za
předpokladu výstavby protihlukových stěn) i př i předpokládaném nár ůstu dopravy. Z hlediska
automobilové dopravy je zřejmé, že se jedná o stávajíc í zátěž, která je na přestav bě Ž UB v
podstatném nezávis lá a bude dle prognóz dále narůstat, pokud nedojde k neočekávanému vývoji
(např. prudké zvýšení cen pohonných hmot). Na nárůst automobilové dopravy je vázán i nár ůst emis í
NO2. Díky tomu, že území je a bude značně zatíženo emisemi ze stávajíc í dopravy není
dopor učováno instalování spalovac ích pr ocesů pro potřeby tepla a to nejen do objektů realizovaných
v rámci záměru (nádražní budova), ale ani do objektů budouc í výstavby. V území budou realizovány
rozvody napojené na zdroje centrálního zásobování teplem.
Vlaky nebudou významný m emitentem škodlivin do ovzduš í, protože 6 z 7 tratí bude obsluhováno
elektr ickou trakcí. Pro areál SDC a opravárenský závod ČSA D byla vypracována rozpty lová studie
dokladujíc í jejich minimální v liv.
Z hlediska dopadů na flóru a faunu je nejvážnějš í nutnost rozsáhlého kácení dřev in (řádově stov ky
kusů) převážně nevhodných stromů (akát). Ty však budou nahrazeny r ozsáhlou plánovanou
výsadbou zeleně v rámci ozelenění pásů budouc ích komunikac í (zejména Bulvár, Rosic ká). Díky
tomu, že území je již dlouhodobě silně antropogenně ovlivněné, má níz kou ekologickou stabilitu. Cca
70 % území je nějaký m způsobem zastavěno (stavby, sklady, dvory, chodníky, kolejiště, silnice ap.).
V území se téměř nevyskytují cennějš í segmenty přírody, nebudou tedy ani negativ ně ovlivněny.
Územní plán předpokládá realiz aci rozsáhlých ploch krajinné a městs ké zeleně, čímž se území
výrazně zkvalitní.
Z hledis ka dopadů hluku na v eřejné zdrav í nutno konstatovat, ž e pos uzovaná oblast v okolí nového
nádraž í je již dnes silně zatížena a hlukové hladiny v ní dosahují hodnot zdravotně závažných až
rizikových. Posuz ovaná stavba tyto poměry v některých ulicíc h mírně zhorš í, v jiných mírně z lepš í.
Vysoce zatížené ulice (hlukem denním i nočním) budou vyžadovat v budoucnu zvláštní pozornost,
individuální odbor né posouzení jednotlivých bytů a dosažitelné zlepšení pomoc í individuálních
ochranných opatření. V nejv íce zatíž ených ulic ích (zejména Dornych, Nové Sady, východní konec
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Poř íč í, Zvonařka, Trnitá a Široká) však u řady bytů nebudou individuální opatření dostačovat a bude
vhodné s ohledem na zdrav í a pohodu obyvatel takové byty postupně rušit a nadále využív at pro
nebytové účely. Zejména stávajíc í automobilová doprava má v liv na krátkodobé i dlouhodobé imisní
konc entrace ox idu dusičitého, které ale nejs ou v posuzovaném území významný m zdravotním
problémem. Koncentrace benzenu js ou naopak při hranici zdrav otní přijatelnosti a tento stav se
v době dokončení posuz ované stavby nez mění.
Pr ovoz v laků po nové tras e v souběhu s vybudov áním pr otihlukových opatření a opuštění stávajíc ích
tratí sníž í hlukovou zátěž v území z vlakové dopravy. Nárůst automobilové dopravy, souv isejíc í s
celospolečensky očekávaný m nárůstem motor izace, tento kladný efekt v některých př ípadech
eliminuje. Souhr nně s e pak po r ealizaci záměru hlukové poměry v některých ulic ích mírně zhorš í,
v jiných mír ně zlepš í. Ulice vysoce zatížené hlukem denním i nočním (zejména Dornych, Nové Sady,
východní konec Poř íč í, Zvonař ka, Tr nitá a Široká) budou vyžadovat v budoucnu (nezávisle na
realizaci záměru) zvláštní pozornost.
Z hledis ka psychické pohody se př íz nivě uplatní zušlechtění rekonstruované části města, zlepšení
podmínek pro krátkodobou r ekreaci a zvýšení komfortu cestování.
Značné zátěž e obyvatel bydlíc íc h v blíz kosti prováděných prac í a navazujíc í dopravy lze očekávat na
přechodnou dobu v období výstavby. V dalš ích fází př ípravy jednotlivých staveb je nutno zabez pečit
dosažitelnou minimaliz aci nepř íznivých dopadů na obyvatelstvo.
Posuzovaný záměr neovliv ní plochy navržených evropsky významných lokalit. Další průz kum tedy
podle zákona č. 460/2004 Sb., §45i není potřebný.
V průběhu zprac ování dokumentace nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by z environmentálního
hledis ka bránily př ípravě, výstavbě a provozu posuzovaného záměru.
Oblast v okolí nového nádraž í je silně zatížena, hlukové hladiny v ní dos ahují hodnot zdravotně
závažných až rizikových, znečišťování ovzduší je značné. Ekologická stabilita př evážné většiny
dotčeného území je níz ká. Půdy a podzemní vody jsou místně znečištěny. Realizac í záměru dojde k
určité revitalizaci území, negativní vlivy vyvolané př ímo záměrem jsou únosné, ve více ohledech
dojde k zlepšení situace.
Celkově lze shrnout, že záměrem dotčená území jsou z načně poznamenána stávajíc ím půs obením
člověka. Ve víc e ohledech dojde k zlepšení situace, dojde k definitivnímu dořešení užití ploch v území
s možností r ealizovat rozvojové plány. Realizace záměru a jeho provoz se na jednotlivé slož ky
životního pr ostředí a veřejné zdrav í projev í přijatelně. Stavba bude v souladu s dlouhodobou
představou využití tohoto území, detailně pak s ny ní projednáv aný m návrhem z měny úz emního
plánu.
Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veř ejné zdrav í přijatelný a proto jej lze na úrovni
současných znalostí a dílč ích závěrů, uvedených v této dokumentac i, dopor učit k realizaci.
V Brně 28.2.2005

Za kolektiv autorů

ing. Stanislav Postbiegl
INVEST projekt NNC, s.r.o. Brno

Seznam osob, které se podílely na zpracování dokumentace, se nacház í v úvodní části.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
Př íloha č.1

Situace š irších vtahů (1 : 50000)

Př íloha č.2

Zakres lení záměru do ortofotomapy (1:10000)

Př íloha č.3

Z měna ÚPmB (1 : 30000)

Př íloha č.4

Zákres etapizace staveb městs ké infrastuktury a drážních staveb ( 1:15000)

Př íloha č.5a

Př edpokládané demolice - centrální část (1:5000)

Př íloha č.5b

Př edpokládané demolice - sever ( 1:5000)

Př íloha č.6

Situace půdních poměrů (1: 15000)

Př íloha č.7a
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