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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Jméno oznamovatele
Statutární město Brno

A.2. IČ
4499 2785

A.3. Sídlo
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Roman Onderka – primátor města Brna
Zastoupený Odborem investičním Magistrátu města Brna

Na základě mandátní smlouvy je oprávněn k jednání:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
Zastupuje: Ing. Arne Žurek, CSc., generální ředitel a. s.

A.5. Projektant
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
zastoupený: doc. Ing. Arch. Petr Hrůša

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 15.8.2008 společnost:
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Žižkova 5, 602 00 Brno
IČO: 255 17 562
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.8
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů.
B

a dále do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.13
Tématické areály na ploše nad 5 000 m2.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha areálu celkem:

66.750 m2

Počet parkovacích stání (krytých – v objektu):

750 stání pro OA
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B.I.3. Umístění záměru
Umístění:

severně od centra města Brna při ulici Drobného

kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno – Královo Pole

katastrální území:

Ponava, 611379

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Ponava jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány
tzv. dotčeným územím.
Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem je modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami, který je v umístěn nedaleko centra města
Brna v k.ú. Ponava. Jedná se tedy o modernizaci již stávající stavby za účelem odstranění závad a poruch
konstrukcí stavby a dosažení požadovaných parametrů z hlediska budoucího využívání stavby.
Modernizovaný fotbalový stadion zůstane na stávajícím půdorysu, v důsledku dodržení požadavku na tribuny
pouze pro sedící diváky dojde ke snížení jejich kapacity ze stávajících cca 50.000 diváků na 30.000 po
modernizaci.
Prostory pod tribunami budou využity ve spodních podlažích pro parkoviště (vznikne tak cca 750 parkovacích
míst), ve vyšších podlažích bude situováno nezbytné zázemí pro diváky, hráče, fotbalový klub a další služby.
Všechny tribuny budou zastřešeny, osvětlovací tělesa pro hrací plochu budou umístěna na spodní části nosné
konstrukce zastřešení, aby bylo minimalizováno množství světelného smogu. Napojení objektu na inženýrské
sítě zůstane stávající a kapacitně bude vyhovovat.
Realizací záměru bude dotčena plocha stávajícího stadionu a jeho zázemí. Záměrem nedochází k plošnému
ani kapacitnímu rozšíření stadionu ani celého areálu, nelze tedy očekávat významnější kumulace vlivů
s jinými záměry či stavbami v zájmovém prostoru záměru.
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V širším území byla realizována řada staveb zejména obchodního charakteru (OC Carrefour - dnes Tesco, OC
Kaufland), dále se realizuje významná dopravní stavba – velký městský okruh – s tunelovým úsekem mezi
ulicemi Hradecká a Sportovní a její napojení na ul. Sportovní, která tvoří hlavní komunikaci severním směrem
od Brna. Vlivy těchto záměrů v území budou vzájemně interferovat. Vlivy stávajících záměrů jsou
podchyceny v popisu současného stavu jednotlivých složek a faktorů životního prostředí, vlivy záměrů
uvažovaných jsou vyhodnoceny v rámci posouzení výhledového stavu.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Předmětem záměru je modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami, který se nachází v prostoru ulic
Drobného a Sportovní v katastrálním území Ponava, severně od městského parku Lužánky.
Dle platného územního plánu je lokalita vymezena jako zvláštní plocha pro rekreaci. Záměr se nedotýká
funkčního využití dotčených ploch a sleduje zachování stávající funkce s moderním stadionem a zázemím,
které umožňuje její naplnění.
Stadion je v současné době ve zchátralém stavu, místy jsou konstrukce v havarijním stavu a hrozí jejich
zřícení – zvláště osvětlovací stožár v severozápadním rohu a vložená dilatační pole horní tribuny. Prakticky
do všech místností zatéká, stupně tribun jsou prorostlé vegetací (i když je dnes z povrchu odstraněna,
kořeny tam zůstaly). Vnitřní vybavení chybí, nebo je zdemolované.
Vzhledem k velkému množství poruch a závad byla vyhodnocena varianta demolice stávajícího stadionu a
jeho nové provedení jako nejekonomičtější. Bude tak zajištěna dlouhodobá využitelnost investice na dalších
30 až 50 let jak pro sportovní využití (fotbal), tak i pro jiné společenské a kulturní akce.
Poloha záměru na území města Brna je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace řešeného území (bez měřítka)

Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Historický vývoj území
První stavební akcí v území byla stavba zimního stadionu započatá v roce 1946, první etapa byla dokončena
15. ledna 1947.
Fotbalový stadion byl postaven v letech 1949–1953. V 60.–70. letech byla postavena nová tribuna, čímž se
stadion stal největším v republice s kapacitou až 50.000 diváků, a byl mnohokrát vyprodán. Návštěvy kolem
30.000 diváků nebyly výjimkou. Ještě i v devadesátých letech přišlo na ligové utkání se Slavií 40.000
fanoušků. V roce 1978 zde mužstvo Zbrojovky Brno získalo mistrovský titul. Bohužel v průběhu let nebylo
adekvátně investováno do jeho údržby a rekonstrukce, takže přestal vyhovovat podmínkám pro vrcholovou
kopanou. Poslední zápas na tomto stadionu se hrál v 9. kole sezony 2001–2002 mezi 1. FC Stavo Artikel
Brno a FC Hradec Králové.
Průměrná návštěvnost fotbalových utkání v letech 1977–2001:
1977–1978:
1993–1994:
1994–1995:
1995–1996:
1996–1997:
1997–1998:
1998–1999:
1999–2000:
2000–2001:

26 000
9 492
20 524
12 257
21 656
15 365
13 207
9 678
6 907

Nejvyšší návštěvy byly v sezonách:
1979 - 1980 proti Eintrachtu Frankfurt:
1977 - 1978 proti FK Dukla Praha:
1996 - 1997 proti SK Slavia Praha:

52 000
45 000
44 120

Urbanistické a architektonické řešení stávající stavby
Stadion leží ve sportovním areálu Za Lužánkami, v katastrálním území Ponava, městská část Brno – Královo
Pole.
Byl postaven jako třípodlažní stavba. Západní tribuny jsou obloukovitého tvaru s koncovými křídly zahnutými
podle tvaru atletické dráhy. Tribuny na jižní, východní a severní straně jsou postaveny jako zemní val s
betonovými stupni na povrchu.
Konstrukce objektu je monolitický železobetonový skelet odlévaný do prkenného bednění. Povrchově byla
konstrukce upravena cementovou omítkou. Vyzdívky skeletu jsou z pálených cihel, na vnějších površích
ponechané jako pohledové režné zdivo. Střechu objektu tvoří hlediště horní s betonovými stupni. Konstrukce
patrně není izolovaná proti vodě, nebo je izolace již zcela rozpadlá, výplně otvorů jsou ve špatném stavu,
okna mají z velké části jen jednoduché zasklení (podrobněji popsáno ve zprávě Stavebně technický
průzkum).

Urbanistické a architektonické řešení navrhované modernizace
Základním zadáním záměru je modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami. Modernizovaný fotbalový
stadion zůstane na stávajícím půdorysu, v důsledku dodržení požadavku na tribuny pouze pro sedící diváky
dojde ke snížení jejich kapacity ze stávajících cca 50.000 diváků na 30.000.
Prostory pod tribunami budou využity ve spodních podlažích pro parkoviště (vznikne tak cca 750 parkovacích
míst), ve vyšších podlažích bude situováno nezbytné zázemí pro diváky, hráče, fotbalový klub a další služby.
Všechny tribuny budou zastřešeny, osvětlovací tělesa pro hrací plochu budou umístěna na spodní části nosné
konstrukce zastřešení, aby bylo minimalizováno množství světelného smogu. Napojení objektu na inženýrské
sítě zůstane stávající a kapacitně bude vyhovovat.
Konstrukce současného stadionu jsou ve velmi špatném a místy až kritickém (havarijním) stavu a budou
muset být neprodleně zbourány a nahrazeny konstrukcemi novými.
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Nový stadion je navržen s vnějším tvarem na půdoryse elipsy, v rozsahu stávající stavby.
Nosné konstrukce tribun jsou řešeny jako prefabrikovaný železobetonový skelet na výšku 6 podlaží, místy
doplněný monolitickými betonovými konstrukcemi (rohy tribun a vnější zakřivený plášť).
Založení bude z důvodů ne jednoduchých základových poměrů na pilotách pod každým sloupem, pod
stěnami na baterii pilot s převázkami. Vyrovnání terénu bude provedeno v hutněných násypech. Nutným
nasypáním na výšku cca 3 m bude racionálně využito materiálu z bouraných konstrukcí při využití hmoty
zemních valů stávajících tribun na místě a doplněné z nedaleké lokality (např. Dobrovského tunely) s tím, že
konstrukce trávníku stejně zabírá ve skladbě cca 1m. Položení stadionu na niveletu (předběžně z
rozpracovaného projektu 214,8 m.n m.) se dosahuje racionálního využití okolního, zvedajícího se terénu jak
pro jednoduché a úsporné konstrukce únikových cest, tak přístupových koridorů a eliminují se tak rampy pro
obsluhu plochy a cesty k tribunám stadionu.
Tribuny jsou řešeny ve dvou úrovních nad sebou. Obě úrovně tribun mají přístup do hlediště z horní strany
z divácky i esteticky atraktivního i bezpečnostně výhodného ochozu – rozptylových ploch, kde je také zázemí
pro diváky např. nutné a relativně rozsáhlé baterie WC, občerstvení, ošetřoven.
Řešení tribun umožňuje rozdělení na sektory pro větší bezpečnost. Z ochozů tribun vede na terén 16
schodišť pravidelně rozmístěných po obvodu stadionu.
Kapacita hlediště je mírně přes 30.000 diváků, všechna místa jsou k sezení.
Tribuny stadionu budou v plném rozsahu zastřešeny. Zastřešení kopíruje vnější tvar stadionu v soustředných
elipsách.
Konstrukce střechy je navržena jako ocelová lanová s dvojitým vnitřním lanovým prstencem a vnějším
obvodovým ocelovým věncem. Tyto soustředné prvky jsou radiálně propojeny táhly nesoucími zároveň
krytinu z napnuté technické tkaniny.
Pod spodní tribunou jsou (částečně zapuštěná do terénu) tři podlaží, kde je umístěno 750 parkovacích míst
pro osobní vozy a také šatny a nezbytné zázemí, včetně obchodu s reklamními předměty klubu a sportovním
vybavením.
V pátém nadzemním podlaží jsou kromě kanceláří provozu klubu připraveny prostory pro možnost
následného umístění doplňkových sportovních a regeneračních zařízení (posilovny, fitstudio, masáže,
specifické vanové koupele...).
Na plochu stadionu kolem hrací plochy je umožněn příjezd kamionu s technikou pro případné kulturní využití.
Na hlavní tribuně jsou prostory pro VIP hosty a pronajímatelné SKYBOXY.

Stadion je navržen tak, aby splnil všechna kritéria kategorie Elite podle požadavků FIFA pro
mezinárodní fotbalová utkání.
Stavební úpravy
Výsledkem modernizace stadionu za Lužánkami bude fotbalový stadion, který splňuje předpisy UEFA a FIFA
a je v souladu s Projektem ligových stadionů 2010. Výsledná stavba musí splňovat dle platných předpisů
„Technická doporučení a požadavky na výstavbu a modernizaci fotbalových stadionů“ Českomoravského
fotbalového svazu, UEFA a FIFA tyto požadavky:
−

všechny tribuny jsou navrženy pouze pro sedící diváky (přestavba a dostavba všech tribun, dojde ke
snížení celkového stávajícího počtu návštěvníků z cca 50 tis. na 30 tis.);

−

celková kapacita je pro mezinárodní zápasy 30.000 sedadel;

−

všechna hlediště jsou navržena k zastřešení, na spodní části konstrukce zastřešení budou osazena
osvětlovací tělesa;

−

nová hrací plocha bude provedena jako zavlažovaný a vytápěný přírodní trávník;

−

na hrací plochu navazuje s předepsaným odstupem hlediště;

−

sousední stávající hřiště je navrženo jako tréninkové;

−

prostory pro hráče je navrženo vybavit dostatečnými šatnami, hygienickým zázemím a prostory pro
rozcvičení a rehabilitaci;
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−

prostory pro rozhodčí a delegáty budou vybaveny šatnami a vlastním hygienickým zařízením;

−

součástí prostor je ošetřovna pro hráče a antidopingová vyšetřovna s vlastním hygienickým vybavením;

−

prostory pro diváky mají navrženo dostatečné hygienické zázemí, ošetřovnu a prostory pro občerstvení;

−

bezpečnostní opatření a kontrola vstupu bude zabezpečena rozdělením na sektory;

−

hrací plocha oddělena od tribun (např. průhlednou stěnou) a prostorem pro bezpečnostní službu a
pořadatele;

−

na hlavní tribuně jsou navrženy prostory pro tisk, rozhlas a televizi v 8.NP;

−

pro významné hosty (VIP) jsou navrženy „sky boxy“s vlastním zázemím a restaurací v 5.NP;

−

součástí stavby jsou prostory pro provoz fotbalového klubu, provoz a údržbu stadionu a technické
vybavení, zejména v 1.PP a 1.NP.

Technické řešení
Stavební objekt SO 01 - Stadion

Bourané konstrukce - Celá konstrukce stávajícího stadionu je železobetonová. Odstraňovat se bude postupně

shora celá konstrukce, a to včetně osvětlovacích stožárů a lamp, dále ocelová zábradlí, oplocení a jiné
zámečnické výrobky. Souběžně budou odstraněny ostatní profese jako elektroinstalace, zdravotechnika se
zařizovacími předměty, truhlářské výrobky – okna, dveře, vybavení pro vytápění, rozhlas apod. Na povrchu
stadionu budou odstraněny i náletové dřeviny – nejen tráva, ale i drobné keře s malým stromem.
Uvnitř stadionu bude sejmut trávník i s podložím. V nejbližší blízkosti stadionu bude odstraněna dlažba s
podložím, drobná oplocení či zábradlí, venkovní osvětlení. V určených částech budou odstraněny inženýrské
sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektropřípojky atd.), které budou nahrazeny novými.

Nosné konstrukce a příčky - Svislé nosné konstrukce haly tvoří prefabrikované železobetonové sloupy dělené
po patrech, které budou přivařeny ke kování hlavic nebo osazeny do kalichů. Sloupy tvoří spolu s průvlaky
patrové příčné rámy. Průřez hlavních sloupů je 500/500mm.
Obvodový ochoz je vynášen příčnými stěnami v modulu cca 5,5 m. Stěny mají tl. 480mm a jsou výrazně
oslabeny otvory. Všechny sloupy budou opatřeny trny, případně konzolami pro osazení střešních a stropních
prvků.

Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je navržena z předpjatých dutinových panelů (SPIROLL) tl. 320 mm v
kombinaci s monolitickými dobetonávkami. Panely budou ukládány na průběžné konzoly průvlaků průřezu
obráceného T výšky 600mm. Průvlaky budou navlékány na trny jednopodlažních sloupů, celý styk bude
následně zmonolitněn (Čapkův styk). Panely musí vykazovat požární odolnost dle požární zprávy.

Stropní desky obvodového ochozu jsou vzhledem k eliptickému obrysu uvažovány monolitické, v podélném
směru je uvažováno s rámovým působením se stěnami (pilíři) ochozu.

Konstrukce střechy je navržena jako membrána z lanových prvků a ztužujícího vnějšího a vnitřního prstence.
Základní tvar střechy tvoří elipsa. Střešní plášť tvoří předepnutá systémová textilní plachta.

Vnější obvod elipsy tvoří ztužující prstenec proměnné tuhosti. Na tento prstenec jsou kotveny jednotlivé
paprsky táhel. Prstenec je uložen přes kluzná ložiska na železobetonovou konstrukci tribun. Ztužení je
zajištěno čtyřmi pevnými body v hlavních osách elipsy.
Vnitřní prstenec je tvořen táhly ve dvou úrovních. Táhla jsou navržena z uzavřených lan. Jednotlivé výškové
úrovně jsou vymezeny trubkovými profily.
Prstence jsou navzájem spojeny dvěmi vodorovnými úrovněmi lan, které se sbíhají směrem k vnějšímu
prstenci. Lana jsou navzájem sepnuta pomocnými svislými táhly pro vymezení přesné polohy jednotlivých
prvků. Napříč lany jsou navrženy zakružené trubkové profily pro tvarování plachet. Trubkové profily jsou v
uložení spojeny vodorovným táhlem.
Celá konstrukce bude v lanech předepnuta, aby bylo dosaženo předepsané geometrie a zajištěna
požadovaná funkčnost konstrukce.
Na konstrukci střechy jsou zavěšeny světla, reproduktory, velkoplošné obrazovky a technologická lávka.
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Ocelové konstrukce v 7. a 8.NP - Nad ochozy horních tribun jsou na delších stranách stadiónu umístěna další

dvě podlaží (prostory pro komentátory atd.) Konstrukce těchto dvou podlaží je navržena z ocelovým
válcovaných profilů HEB.

Vjezdy - Nájezdová rampa do parkovacího prostoru v 1.NP a výhledový vjezd do 1.PP jsou navrženy jako
monolitické rámové tubusy s vnitřními kruhovými sloupy 500mm. Dno a stěny mají tl. 350mm, stropní deska
je tl. 400mm. Dno a stěny jsou uvažovány jako vodonepropustné, u stropní konstrukce se počítá s
provedením hydroizolace. Pracovní spáry budou opatřeny systémovými těsnícími pásy. Založení je navrženo
plošné, pouze okraj tubusu do 1.NP bude podepřen na konce stěn vybíhající z 1.PP.
Ztužující konstrukce - V každém dilatačním celku je vždy minimálně jedno ztužující jádro tvořené

schodišťovým prostorem nebo výtahovou šachtou. Tato jádra zabezpečují tuhost v podélném směru. V
příčném směru je tuhost zajištěna hlavními nosnými rámy, které prostřednictvím šikmých tribunových
nosníků dovádějí vodorovné síly do základových konstrukcí.

Úpravy vnitřních instalací - Veškeré vnitřní instalace budou navrženy s ohledem na nová dispoziční řešení.
Úpravy venkovních instalací - Je navrženo napojení na stávající přípojky.
Úprava vnějších povrchů - fasáda
Obklad lícovými cihlami – barvy červené
Pohledový beton, prefabrikovaný
Znaky městských částí nad vstupy – glazovaná keramika event. kámen event. bronz
Vlajkové stožáry
Stavební objekt SO 02 - Tréninkové hříště
Celé současné zatravněné hřiště bude zcela rekonstruováno, tj. zbouráno i s příslušným stavebním
vybavením (šatny, WC, elektroinstalace). Jedná se o malé tribuny, oplocení a trávník s podložím.
Terénní a sadové úpravy
Okolní prostranství je v první fázi - tedy při projektu samostatného stadionu - řešeno pouze v bezprostřední
blízkosti. Stadion se těsně a přesně vejde v zadaných parametrech do mantinelů a tedy půdorysu a bývalých
vnějších funkčních vztahů stadionu již existujícího. Využijí se tedy (pro první etapu provozu) stávající, jen
mírně upravené okolní plochy a příjezdové i přístupové koridory s budoucím zapojením dalších okolních
prostranství.
Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu
Stávající stadion se nachází v městské části Brno – Královo Pole, zájmové území je ohraničeno ulicemi
Sportovní, Drobného, třídou Gen. Píky a Porgesovou. Ulice Sportovní je hlavní severní radiálou městského
komunikačního systému a ulice Drobného tvoří část II. městského okruhu. Ulice Porgesova je částí
kapacitního velkého městského okruhu. Z pohledu napojení stavby na dopravní infrastrukturu jsou přilehlé
komunikace vysoce kapacitní, funkčních úrovní A, B a C.
Stávají přípojky jsou zčásti funkční, avšak je nutné některé rekonstruovat.
Objekt bude napojen na:
−

stávající přívod vody DN 100;

−

kanalizační řád jednotné kanalizace, který bude zčásti využitý pro nový objekt stadionu, z části zůstane
zachováno z důvodu odkanalizování ZS;

−

parovodní přípojka bude zrušena a nahrazena novou;

−

elektrické a slaboproudé vedení, kabely 22 a 0,4 kV rozvodu EL a trafostanice + rozvodna;

−

veřejné osvětlení – bude odpojeno a nahrazeno novým.
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Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Stavba je členěna na části:
F.1 Pozemní stavební objekty
F.2 Inženýrské objekty
F.3 Provozní soubory

Části jsou pak dále děleny na:
F.1 Pozemní stavební objekty
SO 01 Stadion
SO 02 Tréninkové hřiště
F.2 Inženýrské objekty
IO 01 Stavební úpravy - bourání
IO 05 Zpevněné plochy
IO 06 Nájezd do parkovacího stání
IO 10 Znalecký posudek stavu zeleně
IO 20 Rekonstrukce přípojky vody
IO 21 Areálový vodovod
IO 25 Kanalizace
IO 40 Parovodní přípojka
IO 50 Přívod VN Stadion a E.ON
IO 51 Přívod VN Bobby
IO 52 Přeložka VN Bobby
IO 55 Trafostanice Stadion
IO 56 Přeložka rozvodny VN Bobby
IO 57 Trafostanice E.ON
IO 60 Rozvod NN Stadion
IO 61 Rozvod NN E.ON
IO 70 Přeložka kabelů Telefonica O2
F.3 Provozní soubory
PS 01 Výměníková stanice
PS 02 Dieselagregát a UPS
PS 03 Odlučovače tuků
PS 04 Protinámrazová ochrana ramp
Na následujícím obrázku je patrná situace navrhovaného objektu (podrobněji viz příloha č. 2 tohoto
oznámení).

Stavební úpravy - bourání
Objekt fotbalového stadionu byl postaven v průběhu 50. letech minulého století. Jeho hlavní část tvoří
třípodlažní tribuna ze západní strany, okolo zbývajícího obvodu jsou ochozy provedené na mohutných
násypech. Stavbu údajně provedly Průmyslové stavby Gottwaldov, závod Brno. Stavba tribuny byla
kolaudována v roce 1958.
Stadion byl údajně od doby své výstavby několikrát opravován a rekonstruován, a několikrát změnil majitele,
takže základní dokumentace ke stadionu zmizela.
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Obrázek: Situace stavby (bez měřítka)
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Konstrukční systém tribuny je vytvořen z 60 příčných patrových rámů situovaných do oblouku. Příčný rám
tvoří různě vysoké sloupy vetknuté do společného základového pasu. Sloupy jsou ve dvou výškách spojeny
vodorovnými průvlaky, v horní části ještě šikmou příčlí oboustranně konzolovitě vyloženou. Jednotlivé rámy
jsou mezi sebou propojeny podélnými průvlaky. V nižších podlažích jsou mezi průvlaky vodorovné ŽB desky,
horní část konstrukce je tvořena 26 ŽB monolitickými stupni uloženými na šikmé desce. Schody horní části
tribuny byly před cca 20 lety opravovány nadbetonováním.
Vnitřní příčky jsou většinou provedeny z dutinových příčkovek, děrovaných cihel CDm nebo i cihel plných
pálených.
Podlahy tribuny jsou většinou provedeny z betonové mazaniny s cementovým potěrem (na nich je většinou
PVC nebo koberec), dále jsou použity keramické dlažby. Venkovní podlahy jsou z cementových potěrů na
betonové mazanině.
Obvodový plášť tribuny je pravděpodobně vyzděn z cihel plných pálených nebo z děrovaných cihel CDm.
Vnitřní i venkovní ŽB nebo betonová schodiště jsou monolitická.
V objektu jsou použita dřevěná i ocelová zdvojená nebo dvojitá okna, na mnoha místech jsou však i ocelová
okna s jedním sklem.
Blízký okolní terén je mírně svažitý od severovýchodu k jihozápadu a je před hlavní tribunou tvořen
zámkovou dlažbou, po zbývajícím obvodu pak asfaltovou vozovkou oddělenou od hlediště zatravněným
svahem.
Odstraňovat se bude postupně shora celá konstrukce, a to včetně osvětlovacích stožárů a lamp, dále ocelová
zábradlí, oplocení a jiné zámečnické výrobky. Souběžně budou odstraněny ostatní profese jako
elektroinstalace, zdravotechnika se zařizovacími předměty, truhlářské výrobky – okna, dveře, vybavení pro
vytápění, rozhlas apod.
Uvnitř stadionu bude sejmut trávník i s podložím. V nejbližší blízkosti stadionu bude odstraněna dlažba s
podložím, drobná oplocení či zábradlí, venkovní osvětlení. V určených částech budou odstraněny inženýrské
sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, elektropřípojky atd.), které budou nahrazeny novými.
Stavební suť bude na místě drcena, roztříděna a dále použita podle možností hutnitelnosti (na základě
zkoušek) pro násypy v místě (zvýšení úrovně terénu v ploše hřiště).

Zásady organizace dopravy
Zásady organizace automobilové dopravy
Modernizace fotbalového stadionu je v současné době projektována bez širších dopravních vazeb a úprav
dopravních napojení na stávající komunikační systém. To znamená, že návštěvníci fotbalových zápasů, kteří
budou mít rezervována parkovací místa pod tribunami stadionu, budou najíždět do prostoru stadionu z ulice
Drobného přes stávající dopravní napojení. Přímé napojení a příjezd k parkovacím stáním je možný přes
stávající sjezd, který se nachází cca v polovině stoupání ulice Drobného. Zásadním problémem však je
absence samostatného levého odbočovacího pruhu. Proto v době konání sportovních či kulturních akcí je
k usměrňování dopravy nutná asistence dopravní policie, která bude řídit příjezd i odjezd vozidel
návštěvníků.
Jistým řešením je zřízení samostatného levého odbočovacího pruhu na ulici Drobného a výstavba světelně
signalizačního zařízení, které by bylo uváděno do provozu pouze v době konání akcí v prostoru stadionu.
Úpravou stávajícího napojení by bylo následně možné zrušit levý odbočovací pruh, který v současné době
umožňuje odbočení do prostoru parkovišť před prodejnou BILLA a toto parkoviště obsluhovat z nově
upraveného dopravního napojení.
Vlivem navýšení intenzit dopravy lze v krátkém časovém úseku očekávat přetížení stávajících křižovatek
v okolí stadionu. Pokud se budou akce na stadionu organizovat o víkendu nemusí se kapacitní problémy
projevit v takové míře, jelikož intenzity dopravy v těchto dnech dosahují cca 60%-70% průměrných denních
zátěží pracovního dne a tudíž jsou schopny pojmout větší navýšení dopravy. Bez asistence dopravní policie
by se však organizace dopravy neobešla ani za ideálních dopravních podmínek po úpravě a přestavbě
dopravního napojení areálu fotbalového stadionu.
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Zásady organizace hromadné dopravy
Stadion se nachází v oblasti s velmi kvalitní obsluhou hromadnou dopravou. V docházkové vzdálenosti do
800 m se nachází zastávky všech druhů hromadné dopravy, které na území města existují. Vysoce kapacitní
tramvajové trati jsou situovány na východ a západ od dotčeného území a zastávky nekolejové dopravy těsně
sousedí se stadionem.
Samotná organizace hromadné dopravy bude záviset na typu akce a počtu návštěvníků. Při velkých akcích
s 30.000 diváky bude nutno zajistit dostatečné množství mimořádných spojů směřujících ze zastávky Zimní
stadion do centra města. Čekající autobusy mohou být odstaveny na třídě Gen. Píky. Další možností pro
odbavení značného množství diváků je posílení tramvajové trati na ulici Štefánikově spoji směřujícími
k hlavnímu nádraží. Detailní plán organizace je nutno vždy připravit a koordinovat s organizací individuální
automobilové dopravy.
Zásady organizace pěší dopravy
Nejzatíženější pěší trasu pro příchod resp. odchod od stadionu můžeme očekávat po ul. Rybníček
k tramvajové zastávce Hrnčířská. Pro tuto trasu svědčí i skutečnost, že přes ul. Sportovní je v tomto místě
umístěn poptávkový světelně řízený přechod pro chodce. Další velká část pěších návštěvníků stadionu bude
využívat tramvajovou zastávku Pionýrská a trolejbusovou zastávku Zimní stadion. Naopak po ul. Drobného
směrem k ul. Provazníkově očekáváme pohyb jen cca 10% návštěvníků. Všechny docházkové vzdálenosti ke
zmíněným zastávkám MHD jsou do 800 m.
Zmíněné trasy platí pro návštěvníky kulturních akcí a fanoušky domácího klubu. Pro fanoušky hostí je nutno
vymezit bezpečný pěší koridor oddělený od ostatních návštěvníků, vedoucí k místu odjezdu autobusů
směřujících na vybrané vlakové nádraží.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)
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Řešení dopravy v klidu
Parkování - Současný stav
Stávající organizace dopravy na přilehlých ulicích zůstane beze změn. V době konání akcí s očekávanou vyšší
návštěvností je nutno počítat s asistencí dopravní policie. Stavební úpravy v okolí stadionu reflektují budoucí
stav dopravních staveb a jsou projektovány s ohledem na budoucí úpravy ulice Drobného. Obsluha stadionu
a doprava organizátorů akcí, nebo organizace bezpečnostních a pořádkových sil není součástí řešení tohoto
stavebního objektu. Veškeré návrhy však splňují požadavky na průjezdy těžkých vozidel a jejich parkování v
okolí stadionu.
Návrh
Při stanovení potřebného počtu parkovacích stání je nutno vycházet z normy 736110, kde se odvozuje počet
parkovacích stání v závislosti na počtu diváků. Trend vývoje návštěvnosti fotbalových utkání jasně ukazuje
na silný pokles. V současné době se návštěvnost pohybuje v počtech do 10.000 diváků. Samotný stadion je
navržen pro cca 30.000 diváků. V zázemí samotného stadionu je třeba zajistit takový počet parkovacích
stání, který by pokryl potřeby očekávané průměrné návštěvnosti. V zázemí stadionu je navrženo 750
parkovacích stání, což odpovídá průměrné návštěvnosti 15.000 diváků. Tato stání budou dopravně napojena
na ul. Drobného stávajícími vjezdy.
Další prostory, se kterými je možno počítat jako potenciálně využitelným k parkování při větších sportovních,
příp. kulturních akcích, jsou parkovací plochy v okolí, které nepřesahují docházkovou vzdálenost do 1 km. V
součtu okolních parkovacích ploch se dostáváme na hodnotu cca 1.560 parkovacích míst.
Určení lokalit a počtu parkovacích stání v okolí stadionu
Místo

Počet stání

Parkování pod tribunami stadionu

750

Parkoviště v okolí Boby centra

150

Podélné stání na ulici Drobného

130

Podélné stání na tř. Gen. Píky

130

Parkoviště u OD TESCO

400

Uvažovaných parkovacích stání celkem

1.560

Údaje o provozu
Gastroprovoz na rekonstruovaném stadionu je navržen do 7. podlaží z 8. celkových, kromě podzemního
1.PP a 3.NP.
Všechny bary a bufety, navržené v projektu, budou nabízet občerstvení zákazníků teplými a studenými alko i
nealko nápoji včetně jednoduchých teplých nebo ohřívaných pokrmů, včetně výrobků studené kuchyně,
trvanlivého pečiva a cukrovinek s výjimkou bufetů studených a prodejních automatů, kde v nabídce nebudou
teplé pokrmy. Sociální zázemí pro pracovníky v bufetech tvoří centrální šatny včetně umývárny a WC ve 2.NP
a ve 4., 6., 7. a 8.NP jsou řešeny pohotovostní WC s předsíňkou a úklidovou místností.
Varny ve 2. nadzemním podlaží - předpokládaná kapacita kuchyně - 600 hlavních jídel/den, zdrojem
energie bude elektrická energie.
Kuchyně budou zajišťovat výrobu teplých a studených pokrmů. Množství zásob je přímo závislé na kapacitě
úložných prostor a dohodnutých zásobovacích cyklech. Zboží bude po přejímce uloženo podle sortimentu v
jednotlivých skladech. Z provozního hlediska je možno tento gastroprovoz rozdělit na část skladovou,výrobní
a odbytovou.
Veškerá kapacita této kuchyně bude konzumována v odbytových prostorách objektu. Občerstvení strávníků
studenými a teplými alko i nealko nápoji budou zajišťovat bary, situované v restauraci.
Dispozici gastroprovozu doplňuje sociální a hygienické zařízení pro personál včetně úklidových místností.
Počet pracovníků
V celé stavbě stadionu bude v plném provozu celkem 75 zaměstnanců, v průběhu konání sportovních akcí
bude obsluha stadionu představovat cca 300 osob (ostraha, pokladní, technický servis atd.).
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

04/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

07/2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám 3/5, 601 82 Brno

město:

Statutární město Brno

Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

městská část:

Brno – Královo Pole

Statutární město Brno
Městská část Brno – Králov Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Stavební povolení. Kolaudační rozhodnutí. Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části města Brna,
Brno – Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení.

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Stadion leží ve sportovním areálu Za Lužánkami, v katastrálním území Ponava, v městské části Brno –
Královo pole. Vlastní stadion leží na pozemku p.č. 809/1, tepelný výměník má vlastní pozemek p.č. 1082, a
trafostanice p.č. 1083. Nástupní plochy jsou na pozemku p.č. 1077/5, který obkružuje celý stadion.
Tréninkové hřiště je na pozemku p.č. 814/1. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města.
Záměr nevyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy, na žádný z dotčených pozemků se nevztahuje ochrana
ZPF. Celková plocha areálu stadionu je 66.750 m2.
V následující tabulce jsou uveden přehled stavebních pozemků, na kterých je záměr situován.
Tabulka: Přehled stavebních pozemků

parcelní
číslo
809/1

druh pozemku

Využití

Zastavěná plocha a nádvoří

Objekt občanské vybavenosti

způsob
ochrany
---

výměra

1082

Zastavěná plocha a nádvoří

Stavba technického vybavení

---

137 m2

1083

Zastavěná plocha a nádvoří

Stavba technického vybavení

---

146 m2

1077/5

Ostatní plocha

Ostatní komunikace

---

12 002 m2

814/1

Ostatní plocha

Sportoviště a rekreační plocha

---

13 605 m2

34 170 m2

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ochranná pásma
Stadion je situován v ochranné pásmu Městské památkové rezervace. Záměr nezasahuje do podmínek pro
projektování v městské památkové rezervaci.
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Ochranná pásma technických sítí budou respektována.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Bilance spotřeby pitné vody pro hygienické účely vychází z předpokládaného počtu obsluhy stadionu,
zaměstnanců, návštěvníků a jednotlivých služeb:
Sportovci
60 osob
120.00 l/osob.den
7200.00 l/den
ostraha
200 osob
60.00 l/osob.den
12000.00 l/den
podkladní
20 osob
60.00 l/osob.den
1200.00 l/den
tech.servis
50 osob
60.00 l/osob.den
3000.00 l/den
fittness
30 osob
60.00 l/osob.den
1800.00 l/den
obchody
35 osob
60.00 l/osob.den
2100.00 l/den
návštěvníci 30000*0,1 3000 osob
5.00 l/osob.den
15000.00 l/den
Celková potřeba pitné vody je odhadována na 42,3 m3/den; roční spotřeba je odhadována na 12.351,6 m3.
Pitná voda bude odebírána z veřejného vodovodu ve správě BVaK. V rámci stavby bude provedena nová
přípojka na veřejný řad.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výroba betonové případně maltové směsi,

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody a odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu je potřeba technologické vody předpokládána pro údržbu trávníkové plochy. Množství
vody pro údržbu není na současné úrovni projektové přípravy specifikováno, zdrojem bude zejména dešťová
voda akumulovaná v retenčních nádržích, v případě potřeby rozvod pitné vody.

Požární voda
V případě požáru během provozu stavby bude jako voda požární použita voda z venkovních i vnitřních
rozvodů pitné vody, na kterých budou osazeny požární hydranty.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Stavba bude napojena ze sítě EON z nově vybudované trafostanice mimo stadion.
Elektrická energie bude využívána pro osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, restaurace a kuchyně, a
zásobování dalších spotřebičů podle provozních potřeb jednotlivých odběratelů.
Předpokládaný příkon pro chlazení je stanoven na 480 kW, pro větrání a klimatizaci 460 kW, pro osvělení
1.306 kW, celkový odběr je odhadován na 14.447 GJ/rok.

Centrální zdroj tepla (tepelná energie)
Tepelná energie bude dodávána ve formě páry ze systému CZT. Stadion bude napojen na parovod v ulici
Drobného přes vlastní výměníkovou stanici, přípojka bude kompletně rekonstruovány.
Spotřeba tepelné energie pro vytápění je stanovena na 4.922 GJ/rok, pro ohřev TUV 468 GJ/rok.
Záměr nevyžaduje odběr zemního plynu.
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Vstupní suroviny
Provoz stadionu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude materiál pro
zajištění chodu a údržbu stadionu, zejména trávníku, a dále suroviny pro gastronomické provozy. Materiály
pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných nároků.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami, spočívající v demolici
stávajícího stadionu (který je v havarijním stavu) a vybudování stadionu nového.
Celková kapacita nového stadionu bude cca 30.000 diváků, kapacita původního stadionu byla cca 50 tis.
diváků.
Dopravní nároky jsou dány zejména dopravou návštěvníků (diváků) sportovních a jiných akcí na stadionu.
Tyto dopravní nároky budou pokryty individuální dopravou, hromadnou dopravou resp. pěší docházkou.
Údaje pro stanovení dopravních nároků záměru jsou následující:
Individuální doprava
požadovaný počet parkovacích míst:

1.500 (dle ČSN 73 6110)

počet parkovacích stání v areálu stadionu:

cca 750
(odpovídá průměrné návštěvnosti 15.000 diváků)

počet parkovacích stání v okolí:

cca 810
(parkoviště v okolí Boby centra, parkoviště
u OD Tesco, podélné stání na ulicích Drobného
a Tř. Generála Píky)

celkem dostupných parkovacích stání v území:

cca 1.560

umístění parkovacích míst:

viz následující obrázek

Obrázek: Umístění parkovacích míst (červená čísla)
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Intenzita dopravy:

průměrně cca 750 vozidel/30 min
(nárazový odjezd z prostoru stadionu po skončení akce)
špičkově cca 1.560 vozidel/30 min
(nárazový odjezd z území po skončení akce)

Dopravní trasy:

viz následující obrázek

Obrázek: Směrování dopravních proudů individuální dopravy při odjezdu

organizace individuální dopravy:

příjezd i odjezd vozidel v průběhu špičkových
akcí bude řízen dopravní policií

Hromadná doprava
Stadion se nachází v oblasti s velmi kvalitní obsluhou hromadnou dopravou. V docházkové vzdálenosti do
800 m se nachází zastávky všech druhů hromadné dopravy, které na území města existují. Kapacitní
tramvajové trati jsou situovány na východ a západ od dotčeného území (Tř. Generála Píky, Štefánikova),
zastávky nekolejové dopravy těsně sousedí se stadionem.
Docházkové vzdálenosti na zastávky hromadné dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Samotná organizace hromadné dopravy bude záviset na typu akce a počtu návštěvníků. Při velkých akcích s
až 30.000 diváky bude nutno zajistit dostatečné množství mimořádných spojů směřujících ze zastávky Zimní
stadion do centra města. Čekající autobusy mohou být odstaveny na třídě Gen. Píky. Další možností pro
odbavení značného množství diváků je posílení tramvajové trati na ulici Štefánikově spoji směřujícími k
hlavnímu nádraží. Detailní plán organizace je nutno vždy připravit a koordinovat s organizací individuální
automobilové dopravy.
Pěší doprava
Nejzatíženější pěší trasu pro příchod resp. odchod od stadionu je očekávána po ul. Rybníček k tramvajové
zastávce Hrnčířská. Další velká část pěších návštěvníků stadionu bude využívat tramvajovou zastávku
Pionýrská a trolejbusovou zastávku Zimní stadion. Naopak po ul. Drobného směrem k ul. Provazníkově je
očekáván pohyb jen cca 10% návštěvníků. Všechny docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD jsou do 800
m.
Směrování pěších proudů a docházkové vzdálenosti na zastávky hromadné dopravy jsou zřejmé z
následujícího obrázku.
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Obrázek: Směrování pěších proudů, docházkové vzdálenosti na zastávky hromadné dopravy

Období výstavby
intenzita:

cca desítky nákladních vozidel/den

dopravní trasy:

hlavní městské komunikace (Sportovní, Drobného,
VMO)

Dopravní nároky v období výstavby záměru nepřekročí špičkově několik desítek nákladních vozidel denně.
Stavební doprava bude časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V etapě výstavby bude docházet k emisím prašných částic zejména po dobu provádění terénních prací. Doba
zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a bude závislé na aktuálních
povětrnostních podmínkách. Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše
odpovídající výměře staveniště (důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz
stavebních mechanizmů a vznos lehkých frakcí materiálů z povrchu staveniště a stavebních hmot).
Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným doprovodným prvkem každé stavební činnosti. Prašnost ze stavební
činnosti je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních koncentrací relativně nahodilá. Její působení bude
přechodné a nepřekročí období výstavby. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací práce,
očistou vozidel vyjíždějících ze staveniště a kropením kritických míst.
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Největší zátěží bude z hlediska výstavby období demolice současné stavby stadionu, jejíž součástí bude
recyklace části kontrukcí. Tato technologie je však v současné době již běžnou součástí rozsáhlejších staveb
a lze její provoz realizovat bez významnějších dopadů na okolí včetně zátěže ovzduší. Pozitivním faktem je
však jejich využití v místě stavby, což na druhou stranu eliminuje nároky na vstupní materiály a jejich dovoz.
Vzhledem k umístění staveniště (v blízkosti zařízení sociálních a zdravotních služeb) a rozsahu stavebních
prací, může plošné znečišťování ovzduší v území po dobu výstavby představovat negativně vnímanou zátěž.
Dalším zdrojem emisí charakteru plošného zdroje budou motory stavebních strojů, mechanismů a vozidel
obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Pro potřeby vytápění, přípravu teplé vody a ohřevu trávníku bude využito tepla ze sítě Tepláren Brno.
Vytápění areálu tedy nebude zdrojem emise škodlivin v lokalitě záměru.

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroje znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel.
Zdrojem emisí budou osobní automobily využívající parkoviště v areálu stadionu a parkoviště v jeho okolí. Při
uvažované maximální intenzitě dopravy budou parkoviště v areálu i v jeho okolí produkovat následující
množství škodlivin1:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,6

1,7

413,3

343,0

167,0

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu. Významné intenzity dopravy budou vyvolány konáním sportovních resp. kulturních akcí.
Intenzivnější emisi škodlivin lze očekávat v době odjezdu návštěvníků, neboť odjezd vozidel bude probíhat
v kratším časovém úseku než jejich příjezd. Mimo konání takovýchto akcí budou intenzity dopravy vyvolané
provozem stadionu výrazně nižší a úměrně nižší bude tedy i produkce škodlivin.
V době konání sportovní či jiné akce při maximálním špičkovém rozjezdu 1.560 osobních automobilů, bude
předpokládané množství emitovaných škodlivin2 následující:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km

kg/km

kg/km

kg/km

kg/km

0,002

0,006

1,378

1,143

0,557

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavných ploch a na
střechy budov.
Výstavba nových zpevněných ploch či komunikací není navrhována ani předpokládána v dalších fázích
provozu areálu.
Rozloha povrchu střechy bude činit zhruba 23.000 m2, odtok srážkových vod ze střechy lze v průměrném
klimatickém roce, při výšce srážek 0,49 m (dlouhodobý průměr, stanice Brno Tuřany) a odtokovém
koeficientu 0,9, předpokládat ve výši cca 10.000 m3 (≈ 0,317 l.s1- průměrný odtok).

1

Pro výpočet byl použit program MEFA 02 doporučený MŽP.

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Celkový odtok srážkových vod (včetně ostatních zpevněný i nezpevněných ploch) lze odhadovat na cca
15.500 m3/rok.
Srážkové vody ze střechy budou akumulovány v retenční nádrži a využívány k zálivce trávníku event. další
zeleně v areálu. Přebytky budou dováděny do veřejné kanalizační sítě ve správě BVaK.
Pro zabezpečení povoleného odtoku ve výši 142,82 l/s jsou navrženy 2 retenční nádrže umístěné o objektu
SO01-Stadion a 2 trubní retence na venkovní kanalizaci.
Retence 1 (řízený odtok 10 l/s do stoky A). Návrhový objem retence: 350 m3
Retence 2 (řízený odtok 10 l/s do stoky B). Návrhový objem retence: 350 m3
Retence 3 (řízený odtok 35 l/s, stoka B, potrubí DN800). Návrhový objem retence: 45 m3
Retence 4 (řízený odtok 45 l/s, stoka A, potrubí DN1000). Návrhový objem retence: 95 m3
Celkový objem retencí: 350 + 350 + 45 + 95 = 840 m3
Požadovaný objem retencí dle vyhl. č. 501/2006 Sb.: (22 570 m2 + 13 715 m2) x 0,02 m3/m2 = 725,7 m3
Retenční nádrže 1 a 2 umístěné v objektu SO 01 – Stadion budou využívány i pro akumulaci dešťových vod
pro závlahy. Z tohoto důvodu bude akumulační prostor navýšen o 250 m3 pro každou retenci, tj. celkový
objem retence 1 je 600 m3 a retence 2 je 600 m3, celkem tedy 1.200 m3. Součástí instalací ZTI bude
propojení závlah hřiště a dodání čerpadel z akumulační nádrže.
Veškerá srážková vody bude z tzv. čistých ploch (zejména střechy stadionu) a nebude tedy významněji
zatížena škodlivinami typickými např. pro parkovací plochy a komunikace.

Odpadní vody splaškové
Splaškové vody budou produkovány provozem hygienických zařízení pro veřejnost a sociálního zázemí
zaměstnanců. Splašková kanalizace z provozu objektu bude napojena na jednotnou veřejnou kanalizaci ve
správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a dále na městskou ČOV v Modřicích.
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody a je
odhadována na 42,3 m3/den; roční produkce cca 12.351,6 m3.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Odpadní splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace splaškových vod a dále na městskou ČOV v
Modřicích. Konečným recipientem srážkových i splaškových odpadních vod bude tok Svratky (recipient
přečištěných odpadních vod z městské ČOV).

B.III.3. Odpady
Provoz fotbalového stadionu se nevyznačuje produkcí významnějšího množství specifických odpadů.
Z hlediska druhů odpadů půjde zejména o odpady z komunální sféry, gastronomických provozů a služeb.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití
nebo odstraňování odpadů.
V průběhu výstavby:
kód, název, kategorie:

17 00 00, stavební a demoliční odpady,
převážně O, výjimečně N

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám
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Za provozu:
kód,název,kategorie:

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny,
filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
20 Komunální odpady (odpady z domácností a
podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady
z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

množství:

nespecifikováno (běžné)

Nakládání s odpady za provozu: odpady mohou být dle svého charakteru opětně využity, recyklovány, nebo
vhodným způsobem odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za
předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
a prováděcích vyhlášek.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Zdroje hluku související se záměrem jsou následující:
−
−
−

zvukové projevy diváků,
reproduktory,
obslužná doprava (vnější).

Součástí tohoto oznámení je hluková studie (viz příloha č. 3), ve které je provedena specifikace zdrojů hluku.
Na tuto studiii v podrobnostech odkazujeme, souhrnné údaje jsou následující.
Hlukové emise zdrojů hluku následující:
Zvukové projevy diváků:

akustický tlak:
do LAeq,T = 95 dB/1,2 m nad hlavami
doba provozu:
do 1,5 h (den)
akustický tlak přepočtený na dobu provozu:
do LAeq,T = 87,7 dB/1,2 m nad hlavami

Reproduktory:

akustický tlak:
do LAeq,T = 100 dB/1 m
doba provozu:
do 1,5 h (den)
akustický tlak přepočtený na dobu provozu:
do LAeq,T = 92,7 dB/1 m

Obslužná doprava:

intenzita:

do 750 vozidel/30 min

Výstavba:

akustický tlak:

do LA,5m = 80 dB (zemní práce)
do LA,5m = 75 dB (stavební a konstrukční práce)
do LA,5m = 70 dB (dokončovací práce)

doba výstavby:

pouze v denním období (mezi 7:00 - 21:00)

V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na stávající hlukové zatížení území málo významné zdroje.
Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány. Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Fotbalový stadion leží ve sportovním areálu Za Lužánkami, v katastrálním území Ponava, v městské části
Brno – Královo Pole, severně od centra města.
Stadion leží na úpatí svahu v místech s poměrně velkými vrstvami navážek (podle mapy z roku 1929 3 – 5
m). Pod západní tribunou byl před rokem 1826 rybník.
Záměr je situován na pozemky stávajícího stadionu a okolních ploch, z hlediska rozlohy zůstává areál
v současných dimenzích. Dotčené území je součástí rekreačních a sportovních ploch, směrem k východu
k jihu a západu zástavba smíšená s bydlením, a směrem na sever pak plochy různých komerčních aktivit
(obchod, výroba, skladování).
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 215 m n.m.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Situace zájmového území (1:25 000)
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Území městské části Brno - Královo Pole patří (dle sdělení č. 9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z
dubna 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Území městské části je do OZKO zařazena
z důvodu překročení imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 47,7 % území.
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Řešená oblast se částečně nachází mimo vyhlášené zóny zátopového území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky znamená:


Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability na lokální, ani na regionální
úrovni. Jižně od ulice Pionýrské se nachází památkovš chráněné plocha zeleně Lužánky, v jejímž rámci je
situováno biocentrum ÚSES. Západně podél ulice Sportovtní je trasován biokoridor.



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku. Východně se nachází
významný krajinný prvek Arboretum, který je plochou v režimu ochrany přírody.



V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Plocha výstavby záměru se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.
Řešené území se nachází v exponované poloze severně od městského parku Lužánky u křižovatky ulic
Drobného, Sportovní a Pionýrská.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Areál záměru se nachází severně od centra města mezi plochami smíšenými i plochami pro bydlení.
V prostoru nejsou plánovány rozsáhlejší přestavby a změny ve využití území.
Nejbližší trvale obývaná zástavba se nachází v ulici Drobného (cca 150 m od areálu), dále bloky zástavby
mezi ulicemi Sportovní a Štefánkova (přes 200 m od areálu). V nejbližším okolí záměru žije trvale několik
stovek obyvatel.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městské části Brno - Královo Pole patří (dle sdělení č. 9 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 4 z
dubna 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Území městské části je do OZKO zařazena
z důvodu překročení imisního limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na 47,7 % území.
Při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie města Brna
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je znázorněno
na následujících obrázcích.
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Obrázek: Pole imisních koncentrací NO2 (současný stav)

Dle této studie v prostoru navrhované stavby dosahuje stávající imisní zátěž koncentrace NO2 u průměrné
roční koncentrace v rozmezí 23 až 30 µg.m-3, maximální hodinové koncentrace zde dosahují až 180 µg.m-3.
V blízkosti křižovatky ul. Sportovní a Dobrovského jsou dosahovány i koncentrace vyšší.
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Obrázek: Pole imisních koncentrací PM10 (současný stav)

Dle této studie v prostoru navrhované stavby dosahuje stávající imisní zátěž koncentrace PM10 u průměrné
roční koncentrace v rozmezí 30 až 40 µg.m-3 (LVr=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace zde
dosahují hodnot až 100 µg.m-3 (LV24h=50 µg.m-3), hodnota nad 50 µg.m-3 je však dosahována s podlimitní
četností – do 25 případů za rok. V blízkosti křižovatky ul. Sportovní a ul. Dobrovského jsou dosahovány i
koncentrace vyšší.
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Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 4 - velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T4
60 až 70

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

170 až 180

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

19 až 20

Průměrná teplota v dubnu

9 až 10

Průměrná teplota v říjnu

9 až 10

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

80 až 90

Srážkový úhrn ve vegetačním období

300 až 350

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
110 až 120
50 až 60

Z průměrných teplot vzduchu za období 1960 – 2005 pro danou oblast vyplývá, že průměrná roční teplota
vzduchu dosahuje 9,2 °C (jedna z nejteplejších oblastí na Moravě), nejteplejším měsícem je červenec
s průměrnou teplotou 19,2 °C, nejstudenějším naopak leden s průměrnou teplotou -2,4 °C.
Dlouhodobý průměrný roční úhrn atmosférických srážek, zjištěný za stejné období ve stanici ČHMÚ, byl 551
mm, s maximem v červenci (83 mm) a minimem v březnu (23 mm). Přibližně 2/3 průměrného ročního úhrnu
srážek spadnou v teplém vegetačním období (duben až září), avšak vzhledem k vysokému výparu se na
doplňování zásob podzemní vody podílejí srážky spíše z chladného pololetí. Roční výpar tvoří v této oblasti
asi 80% ročního srážkového úhrnu.
Z počtu mrazových dnů v zájmové oblasti (100 – 110; Quitt, 1971) vyplývá, že hloubka promrznutí dosahuje
maximálně 105 cm.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v prostoru navazujícím na hlavní městské komunikace, ulice Sportovní a Drobného.
Stávající hluková situace v území je dána zejména dopravním provozem na těchto komunikacích. Dopravněhluková situace dotčeného území je shrnuta na následujících obrázcích (str. 30).
Hladiny hluku v prostoru záměru (stávající fotbalový stadion) dosahují cca 50 - 55 dB v denní době a 45 - 50
dB v noční době. Jde tedy o podlimitní hodnoty, protože však součástí záměru nejsou žádné chráněné
prostory, není hluková situace v prostoru záměru hodnocena.
Nejbližší venkovní chráněný prostor se nachází při ulicích Sportovní a Drobného. Hladiny hluku zde dosahují
cca 60 - 65 dB v denní době a 50 - 55 dB v noční době (ulice Sportovní) resp. 65 - 70 dB v denní době a 55 60 dB v noční době (ulice Drobného). Tyto hodnoty překračují základní limit pro hlavní komunikace
(LAeq,T = 60/50 dB den/noc), jsou však v rámci limitu korigovaného pro tzv. starou hlukovou zátěž
(LAeq,T = 70/60 dB den/noc).
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Obrázek: Hluková situace v území (den/noc)

Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

STRANA 30 z 58

Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Areál prověřovaného záměru náleží hlavnímu povodí č. 4 -15 - 01 Svratka po Svitavu, dílčímu povodí dolního
toku Ponávky, hydrologické pořadí č. 4-15-01-156.
Obrázek: Hydrologická situace

Zájmové území se nachází v prostředí městské zástavby, odvodňované převážně kanalizační sítí města Brna
ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis vodních toků v širším okolí oblasti následuje.
Řeka Svratka pramení na západních svazích Křivého Javoru ve výšce 760 m n.m. a ústí do Dyje ve střední
nádrži soustavy Nové Mlýny jako její levostranný přítok po 173,9 km toku. Ploch povodí Svratky činí 7 118,7
km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Lokalita se nachází v údolí původního toku Ponávky.
Říčka Ponávka, hydrologické pořadí č. 4-15-01-154, pramení u Vranova ve výšce 480 m n.m. Plocha povodí
činí 60,9 km2, délka toku 19,8 km.
Původně ústila Ponávka do Svratky jako její levostranný přítok na úrovni ř. km 44,5 v Komárově. Průměrný
roční průtok u ústí činil 0,08 m3.s-1. Na území, procházejícím městskou zástavbou Brna, byla recipientem
veškerých stok oblasti, její koryto bylo postupně zaklenuto a tok plnil funkci kanalizačního sběrače jednotné
kanalizace (kmenová stoka C). Stoka C je zaústěna do pravobřežní kmenové stoky D, vedené podél Svratky
a svádějící odpadní vody do městské ČOV v Modřicích.
Tento stav byl nevyhovující, jednak z důvodů kapacitních, kdy podstatný podíl průtoku ve stoce byl tvořen
přirozeným odtokem povrchových vod z horního povodí Ponávky, jednak proto, že při vyšších průtocích
docházelo k průniku splaškových vod dešťovými oddělovači do povrchových vod Svratky. Na ČOV v
Modřicích pak dále přicházela část povrchových vod, které jsou z hlediska čistícího procesu balastní. Z těchto
důvodů byl vybudován tunel pod Lesnou, kterým je převážná část vodnosti Ponávky převáděna do řeky
Svitavy. Přeložka toku je zahájena zhruba u nádraží Královo Pole a vyústěna je do Cacovického náhonu v
Brně - Maloměřicích.
Ponávka není podle vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, významným tokem v celé délce svého toku.
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Správcem dolního toku Ponávky jsou Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
Povrchové vody na řešeném území
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
V současnosti je lokalita zastavěna komunikacemi a současným fotbalovým stadionem. Srážkové vody spadlé
na nezpevněné plochy areálu jsou odvodněny do veřejné kanalizace.
Správcem kanalizační sítě jsou Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
Vodní zdroje
V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenachází chráněná oblast přirozené akumulace vod
(CHOPAV). V dotčeném území se rovněž nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ČR (Machlíček, 1986) náleží zájmové území rajónu 224 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výběžku. Zvodnění neogenních sedimentů rajónu je vázáno na dobře
propustné písčité až štěrkopísčité polohy. Bazální a stropní izolátor tvoří pelitické sedimenty charakteru jílů,
vápnitých jílů až jílovců.
Mělké zvodnění je v širším okolí zájmového území vázáno na slabě propustné fluviální hlinitopísčité
sedimenty původního toku Ponávky. Bazální izolátor mělkého zvodnění tvoří relativně nepropustné neogenní
vápnité jíly.
Na zájmovém území byly inženýrsko geologickým průzkumem (Janík, 2008) ověřeny dva kvartérní
hydrogeologické systémy.
Hlubší - přirozený - je vázán na bazální polohy kvartérních písčitých štěrků, které byly na lokalitě ověřeny v
hloubkách od 14,1 m a v mocnostech 0,2 až 1,2 m. Zvodnění fluviálních štěrků má napjatou hladinu, stropní
izolátor tvoří souvrství jílovitých hlín.
Vyšší zvodnělý horizont je soustředěn při bázi antropogenních navážek, které mají na zájmovém území
mocnost až 9,7 m. Tento horizont byl zastižen vrty J1 a J2 v hloubkách 6,8 až 9 m.
Údaje o výskytu podzemní vody jsou obsaženy v následující tabulce.
výskyt podzemní vody
vrt

úroveň
terénu
[m n.m.]

hloubka hladiny podzemní vody

úroveň hladiny podzemní vody

naražená [m]

ustálená [m]

naražená [m n.m.]

ustálená [m n.m.]

geologické
prostředí

J1

216,1

6,8

7,8

209,3

208,3

navážka

J2

216,5

9

8,8

207,5

207,7

navážka

J3

218,1

8,3

7,8

209,8

210,3

kvartér

J4

218,1

7,8

7,1

210,3

211

navážka

Poznámka: podle Janík, 2008

Úroveň hladiny podzemní vody zřejmě vykazuje mírný spád generelně k jihozápadu a je zřejmě ovlivněna
průběhem podzemních sítí a navýšením terénu různě propustnými navážkami (Janík, 2008).
Podle výsledků provedených chemických rozborů (Janík, 2008) vykazuje podzemní voda velmi vysokou
tvrdost, mírně zásaditou až mírně kyselou reakci a relativně vysoký obsah síranů (283 – 925 mg.l-1 SO42-).
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C.II.5. Půda a horninové prostředí
Půda
Záměr je situován výlučně na plochách zastavěných s využitím jako ostatní plochy, zastavěné plochy a
nádvoří. Žádná ze stavebních parcel není zařazena do zemědělské půdy, záměr tedy nezasahuje na
zemědělskou půdu ani nevyžaduje zábor ZPF.
Záměr není zdroje znečišťování půdy.
Stavba nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Z uvedených důvodů není podrobnější popis půdy prováděn.

Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území následujícím morfologickým
jednotkám:
-

provincie Česká vysočina,
soustava Česko-moravská,
oblast Brněnská vrchovina,
celek Bobravská vrchovina,
podcelek Řečkovicko-kuřimský prolom
okrsek Řečkovický prolom.

Řečkovicko-kuřimský prolom je výrazná sníženina protažená ve směru SSZ-JJV. Prolom je výrazně omezen
okrajovým zlomovým svahem Drahanské vrchoviny na východě a svahy Lipovské vrchoviny na západě.
Střední výška terénu Řečkovicko-kuřimského prolomu činí 313,8 m n.m., střední sklon pak 4°29'. Prolom
vznikl na horninách Brněnského masívu a je vyplněn miocénními sedimenty a kvartérními sprašemi a
sedimenty toku Ponávky.
Zájmové území se nachází v údolí Ponávky. Širší okolí lokality je tvořeno městskou a komerční zástavbou,
v ose údolí je vedena výpadovka na Svitavy. Nadmořské výšky terénu se v místě výstavby pohybují okolo
210 m n.m. Původní terén byl v minulosti upraven navážkami a výstavbou fotbalového stadionu.

Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území sedimentární výplni karpatské předhlubně, která
sedimentovala na krystalických horninách Brněnského masívu. Neogenní sedimenty předkvartérního
podkladu jsou na zájmovém území reprezentovány převážně mořskými vápnitými jíly spodního badenu.
V nadloží neogénu se v širším okolí zájmového území vyskytuje jednak souvrství kvartérních hlinito písčitých
fluviálních sedimentů původního toku Ponávky, jednak eolické sedimenty - spraše a sprašové hlíny –
v oblasti údolních svahů.
Geologická situace na lokalitě byla ověřena inženýrsko geologickým průzkumem pro potřeby stavby
(Janík, 2008). Průzkumnými vrty byl zastižen povrch neogénního souvrství, jehož svrchní vrstvy jsou na
lokalitě budovány modrošedými vápnitými jíly spodního tortonu. Povrch neogénního souvrství byl zjištěn v
hloubkách 14,1 až 17,1 m pod úrovní terénu, tomu odpovídají úrovně 201 až 202 m n.m.
V nadloží neogénních vrstev byla při bázi souvrství kvartéru zastižena poloha fluviálních štěrkopísků s příměsí
hlíny. Mocnost této polohy kolísá mezi 0,2 m (J4) a 1,2 m (J1). Vyšší vrstvy kvartéru jsou budovány jílovitými
hlínami, směrem k povrchu s organickou příměsí v mocnostech 3,2 m (J1) až 12,1 m (J3).
Nejsvrchnější geologickou polohou jsou na lokalitě antropogenní navážky, které jsou tvořeny různorodým
materiálem - stavební sutí, pískem, hlínou, štěrkem a podobně. Mocnost navážky se pohybuje od 3,6 m (J3)
do 9,7 m (J1).
Základní údaje o skladbě kvartéru následují v tabulce.
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Základní údaje o vrstevním sledu

vrt

hloubka
vrtu

úroveň
terénu

úroveň
báze vrtu

povrch neogénu

mocnost souvrství

hloubka

úroveň

kvartér sedimenty

kvartér navážka

[m]

[m n.m.]

[m n.m.]

[m]

[m n.m.]

[m]

[m]

J1

25

216,1

191,1

14,1

202

4,4

9,7

J2

25

216,5

191,5

14,7

201,8

5,1

9,6

J3

25

218,1

193,1

16,2

201,9

12,6

3,6

J4

25

218,1

193,1

17,1

201

9,3

7,8

Poznámka: podklady podle Janík, 2008
Obrázek: Geologická situace

Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
Severně od lokality se v minulosti těžila ložisková akumulace cihlářské suroviny na ložisku Královo Pole. V
současné době je toto ložisko zrušeno a území je využíváno jako obchodní zóna.

Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.
V rámci průzkumu v první polovině roku 2008 (Janský) byl proveden také radonový průzkum zájmového
území. Z celkem 45 vzorků odebraného půdního vzduchu bylo zjištěno, že naměřené hodnoty cA jsou
v daných geologických podmínkách přiměřené, minimální hodnota je 20,4 kBq/m3, maximální 44,7 kBq/m3.
Velikost cA75 z naměřených hodnot cA je na lokalitě 32,1 kBq/m3, radonový index pozemku byl označen jako
střední, s nutností provést protiradonová opatření.
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C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho přechodné, tedy nereprezentativní části. Bioregion leží ve středu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou částí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvořen štěrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrůvky krystalinika. Horninové podloží tvoří
nezpevněné sedimenty mořského neogénu - jíly, písky a štěrky, které jsou místy pevněji stmelené a v různé
míře vápnité. Převažuje zde 1. dubový vegetační stupeň, na severních svazích dominuje 2. buko-dubový
stupeň. Bioregion představuje část severopanonské podprovincie ovlivněné srážkovým stínem a sousedstvím
hercynských bioregionů. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické nejteplejší podnebí v
České republice.
Z hlediska regionálně - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází ve
fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopečská pahorkatina.

Fauna a flóra
Dotčené pozemky se nacházejí při severním okraji centra města na již urbanizovaných plochách současného
sportovního areálu a stávajícího stadionu. Vlastní plocha určená pro výstavbu je převážně zpevněná a
zastavěná objekty.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu. Na
dotčených plochách budou dotčeny porosty dřevin, které budou odstraněny. V příloze č. 5 jsou uvedeny
podrobné údaje k dotčeným porostům (velikost plochy, charakter a stav porostů, výčet druhů).
V okolí záměru se nacházejí větší plochy zeleně. Jde o park s funkcí městské zeleně navazující přímo na
sportovní areál (zejména západně, částečně severně a jižně), jehož součástí je Botanická zahrada a
arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Nejstarší část zahrady byla založena v roce
1936, většina areálu byla budována od roku 1969. V zahradě se nachází přes 5 tisíc taxonů dřevin, 4 tisíce
trvalek a skalniček roste na více než 10 hektarech. Areál skleníků skrývá sbírku více než 2 tisíc orchidejí.
Zahrada je kromě cenných sbírek (rody Cotoneaster, Iris × barbata, Salix, Saxifraga sect. Porophyllum) také
ukázkou originální zahradní architektury.
Druhou významnou plochou zeleně v okolí je městský park Lužánky (jižně). Přírodní anglický park o rozloze
téměř 20 ha přímo v centru města vznikl z bývalé jezuitské klášterní zahrady v roce 1787; původně býval v
těchto místech lužní lesík s hospodářským dvorem.
Flóra i fauna dotčeného území i jeho okolí je ovlivněna využíváním jednotlivých ploch. Na dotčených
plochách lze očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a
drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci ptactva.
Na dotčených plochách není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů
(podle zákona č. 114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat.

Územní ochrana přírody
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližším prvkem je biokoridor vedený západně ulice Sportovní a navazující biocentrum v ploše
městského parku Lužánky.
Na řešené území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované). Plocha
botanické zahrady a arboreta kolem sportovního areálu je významným krajinným prvkem Arboretum. Jde o
plochu se zvláštním režimem v ochraně přírody.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, která by byla součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.
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Ekosystémy
Řešené území je charakterizováno jako zpevněné či zastavěné plochy s absencí jakýchkoli cennějších
přírodních ekosystémů. Na řešeném území se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě blízké
ekosystémy požívající zvýšené ochrany.
Zahrady a plochy zeleně popsané v bezprostředním okolí sportovního areálu představují významné
ekosystémy v rámci městského prostředí, přestože se jedná o plochy zcela přetvořené lidskou činností.

Krajina
Dotčené území je situováno v zastavěném území města Brna. Jižním směrem od dotčeného území se zvedají
vyvýšeniny celku Bobravské vrchoviny, do které patří i vrchy Červeného a Žlutého kopce, Špilberku a
Petrova. Severovýchodně se potom zvedají vrchy celku Drahanské vrchoviny, s nejbližším výběžkem
Moravského krasu - vrchem Hádů.
Současný stav krajiny a řešeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně
přetvořené. Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku.
Obrázek: Situace záměru na leteckém snímku zájmového území

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nachází především vlastní stadion, který je předmětem modernizace. Jiné objekty
v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny.

Architektonické a historické památky
V místě projektované stavby a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní
památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a
evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází
žádná drobná solitérní architektura.
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Dotčené území je situováno v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev.

Archeologická naleziště
Řešená plocha se nachází na území archeologických zájmů ve smyslu § 22 odst.2, zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu může dojít na takovémto
teritoriu k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů, a v takovém případě bude nezbytné provedení
záchranného archeologického výzkumu.
V širším okolí stavby jsou situovány zjištěné archeologické lokality a nálezy. Není zcela vyloučena možnost,
že i přes silné vrstvy navážek na ploše stavby budou objeveny další movité i nemovité archeologické
památky.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v prostoru stávajícího fotbalového stadionu Za Lužánkami. Prostor je dopravně obsluhován
silniční dopravou, městskou hromadnou dopravou a pěší resp. cyklistickou dopravou.
Územím prochází ulice Sportovní a Drobného. Ulice Sportovní je sběrnou komunikací funkční třídy B1 (s
omezenou obsluhou území), ve dvoupruhovém uspořádání. Ulice Drobného je sběrnou komunikací funkční
třídy B2 (s umožněním obsluhy území), ve čtyřpruhovém uspořádání. Obě komunikace se protínají v
křižovatce řízené světelným signalizačním zařízením.
Uspořádání komunikační sítě a intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku.
Obrázek: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území (rok 2007)

Údaje jsou uvedeny ve tvaru: počet vozidel za 24 h/z toho nákladních.

Oblast kolem stadionu je poměrně dobře obsluhována městskou hromadnou dopravou. Tramvajová doprava
je vedena po tř. Gen. Píky (linky 9 a 11 - zastávka Lesnická) a ul. Štefánikově (1, 6 a 7 - zastávka Hrnčířská
a Pionýrská). Po ul. Drobného je vedena trolejbusová linka s poměrně krátkým intervalem (číslo 26) zastávka Zimní stadion. Konečně po ul. Sportovní je vedena linka autobusová číslo 67 - zastávka Sportovní.
V současnosti patří mezi hojně využívané pěší trasy chodníky na ul. Pionýrské, ul. Drobného (zejména v
úseku mezi ul. Pionýrskou a Nám. 28. října), dále je to Lužánecký park a ulice Sportovní po křižovatku s ul.
Rybníček. Na této křižovatce je umístěn pouze poptávkový světelně řízený přechod pro chodce přes ul.
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Sportovní, ostatní křižovatky jsou plně světelně řízené a většina jejich ramen je přechody pro chodce
vybavena.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Osídlení (historie, využití území)
Celá plocha sportovního areálu Za Lužánkami se nachází při severním okraji centra města Brna, u křižovatky
ulic Drobného a Sportovní.
První stavební akcí v území byla stavba zimního stadionu započatá v roce 1946, první etapa byla dokončena
15. ledna 1947.
Fotbalový stadion byl postaven v letech 1949–1953. V 60.–70. letech byla postavena nová tribuna, čímž se
stadion stal největším v republice s kapacitou až 50.000 diváků, a byl mnohokrát vyprodán. Návštěvy kolem
30.000 diváků nebyly výjimkou.
V průběhu let nebylo adekvátně investováno do jeho údržby a rekonstrukce, takže přestal vyhovovat
podmínkám pro vrcholovou kopanou. Poslední zápas na tomto stadionu se hrál v 9. kole sezony 2001–2002
mezi 1. FC Stavo Artikel Brno a FC Hradec Králové.
V bezprostředním okolí sportovního areálu se nachází řada objektů převážně sportovního využití (menší
zatravněné hřiště, hala a tenisové kurty), dále zimní stadion (určený k demolici) a krytý plavecký bazén.
Současně jsou zde i objekty komerčního charakteru (maloobchodní prodejna, hotel s dalšími službami).
Jižně od ulice Drobného se nachází areál Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán města Brna (ÚPmB),
schválený v roce 1994, v aktualizované podobě.
Na dotčených plochách řešeného záměru se nachází podle platné ÚPD funkční plocha R – zvláštní plocha pro
rekreaci. Tyto plochy jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního
bydlení a ubytování.
Jedná se zejména o:
-

sportovní a zábavní komplexy

-

sportoviště organizované tělovýchovy

-

rekreační střediska.

Přípustný je převažující podíl zastavění objekty, sportovišti, komunikacemi apod. nad plochami
volnými.
Závazně není ve zvláštních plochách pro rekreaci vymezena: přípustnost jednotlivých staveb, která
je nebo bude určena územněplánovací dokumentací zóny (regulačním plánem), zastavovacím plánem nebo
územněplánovacím podkladem (územním generelem). Podmínkou je jejich funkční soulad s obecným
určením ploch pro rekreaci.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
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Obrázek: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna (bez měřítka)
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Záměr je umístěn na území sportovního areálu, jehož využití zůstává zachováno pro současnou funkci. Na
základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jeho významné negativní
důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví, neboť záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz fotbalového stadionu neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala
přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), jež by mohly mít přímé zdravotní následky. Z
toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
V průběhu výstavby nelze zcela vyloučit v některých špičkových obdobích přeslimitní hlukové vlivy. Pokud k
nim dojde, budou mít spíše obtěžující (dočasné rušení pohody) než ohrožující (trvalé zdravotní následky)
charakter.
Záměr má přímý významný a pozitivní vliv na využívání rekreační plochy a souvisejících aktivit v rámci
sportovního areálu Za Lužánkami. V současné době je v důsledku havarijního stavu vlastního stadionu tento
typ využívání značně omezen. Dojde tedy k obnově původní funkce v rámci současného sportovního areálu
v nových dimenzích odpovídajících požadavkům na tento typ sportovních areálů.

Sociální a ekonomické důsledky
Sociální nebo ekonomické dopady v důsledku realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako pozitivní
a z hlediska velikosti jako střední až velké.
Podstatné dopady realizace záměru z hlediska sociálního a ekonomického lze je spatřovat v odstranění již
nevyhovujících staveb, které nejsou využívány pro daný účel a v jejich náhradě stavbami novými, které
umožní provozování významnějších sportovních i kulturních akcí. V této souvislosti lze očekávat pozitivní
odevzu jak v sociální tak ekonomické oblasti, tak i v celkovém obrazu města.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při příjezdu a
odjezdu osobních vozidel návštěvníků areálu (stadionu). Toto ovlivnění však bude trvat relativně krátkou
dobu (než se odjíždějící vozidla rozptýlí na okolní uliční síť) a bude omezeno na okolí stadionu.
Vliv na celkovou imisní zátěž bude v případě průměrných ročních koncentrací relativně nízký, u maximálních
hodinových koncentrací očekáváme vliv obdobný jako při dopravní špičce v tomto prostoru. S ohledem na
obvyklou dobu konání sportovních, respektive kulturních akcí (o víkendech a především v odpoledních či
večerních hodinách), nepředpokládáme, že by docházelo ke kumulaci imisní zátěže z dopravních špiček se
zátěží vyvolanou dopravou návštěvníků stadionu.
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Z uvedených důvodů není předpokládáno významné zhoršení kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Za běžného provozu bude vliv na kvalitu ovzduší zcela nevýznamný, při konání významnějších akcí bude
odpovídat současným dopravním špičkám. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat mírné navýšení roční
průměrné koncentrace v bezprostředním okolí areálu a hlavních příjezdových komunikací, u krátkodobých
maximálních koncentrací může vyjímečně při naplnění kapacity stadionu po krátkodou dobu trvání (zejména
při odjezdu vozidel) dojít k navýšení současných hodnot uvnitř samotného areálu, resp. výjezdu z něj,
nicméně významnější vliv na imisní zatížení v lokalitě není očekáván.
V průběhu výstavby může především během demoličních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi
prašných částic. Dalším zdrojem může být zařízení k recyklaci stavebních materiálů z demolice stadionu.
V obou případech je nutné realizovat opatření k eliminaci emise tuhých látek do ovzduší.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti
za nízké, rozsahem lokální.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení předpokládaných vlivů hluku byla zpracována hluková studie (viz příloha č. 3 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.

Hluk z provozovny
Pro posouzení vlivu záměru na hlukovou situaci v území byly modelovány dva nejvýznamnější stacionární
zdroje hluku: reprosoustavy a diváci na stadionu. Průběh izofon ve výšce 23 m nad terénem je zřejmý z
následujícího obrázku.
Obrázek: Hluková mapa ve výšce 23 m nad terénem
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Hygienický limit pro hluk z provozovny záměru pro chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní
prostor staveb činí LAeq,T = 45/35 dB (den/noc). V limitu je zahrnuta korekce - 5 dB pro případ, že ve zdroji
hluku jsou obsaženy tónové složky nebo má-li hluk výrazně informační charakter.
Provedené výpočty prokazují spolehlivé dodržení hygienického limitu.
Za účelem spolehlivého dodržení hygienických limitu v nejbližších chránených místech jsou na stavbě
navržena opatření spočívající v uzavření 4., 6., 7., a 8. NP., tak aby nedocházelo k pruniku hluku opláštením
stadionu do okolí. Předmetná nadzemní podlaží byla původne plánovaná ponechat otevřená. Rozsah a bližší
popis uzavření těchto ploch je uveden v přiložené hlukové studii (příloha č. 3 oznámení).
V případe dodržení uvedených hladin akustického tlaku A a navržených protihlukových opatření budou
hygienické limity v nejbližších chránených místech spolehlivě dodrženy, jak dokladuje výpočtový model
v rámci hlukové studie.

Hluk z dopravy
Hluk z dopravy v dotčeném území není záměrem významně ovlivněn, příjezd resp. rozjezd návštěvníků
záměru je ojedinělou akustickou událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladiny
dopravního hluku. Záměr bude obsluhován prakticky výhradně lehkou (osobní) dopravou. Vlivem záměru
nedojde k vzniku nových nadlimitních stavů hlukově chráněných prostor, nacházejících se při komunikacích.
Vzhledem k současné dopravní intenzitě na ulici Drobného je navýšení dopravy 750 osobních vozidel (a to
pouze v době konání akcí na stadionu) z hlediska hluku zcela nevýznamné (odborným výpočtem méně než
0,1 dB).

Hluk z výstavby
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) bude
splněn do vzdálenosti nejvýše cca 60 metrů od místa provádění prací. V této vzdálenosti se nenachází žádný
chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným zpsobem (hluboko v rámci limitů korigovaných pro období provádění
povolených staveb), navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
Modernizací fotbalového stadionu nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území.
Územím výstavby neprotéká žádný vodní tok, ani se zde nenachází žádná přirozená akumulace povrchových
vod. Území se nachází v převážně zastavěném prostoru městské aglomerace, přirozené odtokové poměry
zde již byly narušeny zástavbou a převedením podstatné části odtoku do veřejné kanalizační sítě.
Srážkové vody, zachycené na střechách budov a povrchu komunikací a manipulačních ploch budou odvedeny
areálovou kanalizací. Rozloha povrchu střechy bude činit zhruba 23.000 m2, odtok srážkových vod ze střechy
lze v průměrném klimatickém roce, předpokládat ve výši cca 10.000 m3 (≈ 0,317 l.s1- průměrný odtok).
Srážková voda bude dle projektové dokumentace svedena do retenčních nádrží s využitím v areálu a
přebytek bude odveden do veřejné kanalizace.
S ohledem na skutečnost, že nový stadion bude vystavěn v půdorysu stávajícího objektu, a výstavbou budou
zasaženy stávající zpevněné plochy, bude odtok srážkový vod do kanalizace prakticky na současné úrovni a
jeho navýšení není předpokládáno.
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Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v ročním objemu zhruba 3.850 m3. Splaškové vody
budou odváděny prostřednictvím veřejné kanalizační sítě na městskou ČOV v Modřicích a po vyčistění budou
vypouštěny do řeky Svratky. Celkové množství odpadních vod vypouštěných městskou ČOV do Svratky činí
řádově 107 m3/rok.
S ohledem na absenci přímých výstupů do vodních toků nelze očekávat v souvislosti s provozem záměru
přímé vlivy na kvalitu povrchových vod.
Vlivy na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako
velmi nízké až zanedbatelné.

Vlivy na podzemní vodu
Na lokalitě výstavby byla inženýrskogeologickým průzkumem zjištěna podzemní voda jednak při bázi
antropogenních navážek, které zde dosahují mocnosti až 10 m, jednak v přirozeném prostředí štěrkopísčitých
sedimentů při bázi kvartérního souvrství.
Provoz záměru bude bez výstupů do podzemních vod, současně nedojde k významné změně v rozloze
stávajících zpevněných ploch a ke změně infiltračních poměrů. Ovlivnění této složky hydrosféry není proto
předpokládáno.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy.
Výstavbou ani provozem záměru nebudou dotčeny zdroje pitné vody.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit z hlediska velikosti jako nízké až zanedbatelné, bez
významnějších rizik.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy, na žádném z dotčených stavebních pozemků není evidován
zemědělský půdní fond.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Pro posouzení znečištění těžených zemin z navážek bude potřebné provádět jejich vzorkování a při
rozhodování o jejich dalším využití vycházet z obsahů rizikových látek v těchto materiálech.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vybudování stadionu bude spojeno s terénními úpravami v lokálně významném rozsahu. Úpravy terénu,
zahrnují vyrovnání a navýšení stávajícího povrchu materiálem zemních valů současného stadionu. Objekt
bude založen na pilotech, kterými budou zasaženy přípovrchové vrstvy kvartérního souvrství s možným
zásahem do prostředí neogenního podkladu. Toto řešení představuje lokální zásah bez dalších dopadů na
geologické poměry.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Vlivy na geologické poměry lze hodnotit z hlediska velikosti jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako
lokální.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
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D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí urbanizované městské zóny. V území
není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat
přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Záměr vyžaduje odstranění stávající vegetace (porostů a dřevin rostoucích mimo les) v bezprostředním okolí
současného stadionu na plochách dotčených výstavbou. Jde o původní výsadby, dlouhodobě bez pěstební
péče, částečně potlačené náletovými dřevinami.
Záměr není v prostorovém ani ve funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byly předběžně vyloučeny
stanoviskem KÚ JMK (viz přílohy č. 6).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna dřívější antropogenní činností, realizace záměru
charakter krajiny prakticky nezmění. V daném prostoru se uplatňují spíše urbanistické a architektonické
koncepty.
Území sportovního areálu je územním plánem města Brna určeno jako zvláštní plochy pro rekreaci
s předpokladem k zastavění stavbami odpovídajícími dané funkci. Záměr odpovídá svojí náplní funkci
vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze označit jako zanedbatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území výstavby.
Dotčené inženýrské sítě budou rekonstruovány nebo přeloženy bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek
nebude dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou
ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor resp. záchranný archeologický výzkum.
Lokalita je situována v oblasti ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod č.j. kult.402/90/sev. Je proto nutno dodržovat
podmínky ochrany, stanovené uvedeným nařízením a návaznými rozhodnutími. Za předpokladu respektování
ochranných podmínek a omezení ustanovených uvedeným rozhodnutím se nepředpokládá negativní ovlivnění
ochranného pásma a městské památkové rezervace.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr přitíží komunikační síť v širším okolí stadionu celkem do cca 1.560 vozidly (špičkově při rozjezdu
návštěvníků), resp. cca 750 vozidly (průměrně při rozjezdu návštěvníků). Tato situace bude nepravidelná
(pouze ve dnech s fotbalovými utkáními, což je v sezóně cca 1x týdně, a to zejména o víkendech).
Vzhledem ke kapacitě komunikací v dotčeném území lze očekávat vznik kongescí, které se rozpadnou asi
během 20 minut. Předpokládá se přitom řízení dopravy příslušníky policie, a to i ve vztahu k intenzivním
pohybům pěších dopravních proudů. Tato situace je dopravně-organizačně zvládnutelná (docházelo k ní i za
provozu původního stadionu). Ve městě Brno jsou dlouhodobé zkušenosti s organizací akcí, jichž se účastní
vysoký počet diváků (například fotbalový stadion na Srbské ulici, ohňostroje na Brněnské přehradě resp.
veletržní akce, apod.). Tyto zkušenosti lze aplikovat i na navrhovaný záměr.
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S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak funkčním zařazením obdobných,
a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, neomezuje ostatní komunikace v území ani pěší nebo
cyklistické trasy.
Doprava v období výstavby bude celkově málo významná, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Nedochází k rozvoji ani k omezení stávající infrastruktury,
infrastrukturní sítě budou pouze přizpůsobeny resp. využity pro záměr.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávánými při provozu stadionu,
mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (hluk při velkých akcích na stadionu),
→ doprava (špičková zátěž při odjezdu po ukončení akce).
Ve všech případech jsou negativní vlivy omezeny na nejbližší okolí stadionu, resp. na ulice Drobného,
Sportovní. V tomto prostoru lze důsledky realizace záměru hodnotit jako nízké až střední, prakticky však
málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí stadionu pak lze očekávat razantní pokled velikosti vlivů ve všech charakteristikách a vlivy
realizace záměru lze hodnotit jako velmi nízké až zanedbatelné, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při vlastních demoličních a stavebních pracích, tak při provozu
zařízení k recyklaci stavebních materiálů,
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−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f Stavební stroje a manipulační technika, užívané při výstavbě, budou v řádném technickém stavu,
odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných úkapů srážkovou vodou.
f Pro zásobování objektu tepelnou energií bude využito napojení na parovod systému Centrálního
zásobování teplem.
f Srážkové vody ze střechy stadionu budou zachycovány v retenčních nádržích o objemu 2x600 m3. Tyto
vody budou využívány přednostně k údržbě a zavlažování trávníkové plochy a zeleně v okolí stadionu.
Přebytek bude odváděn do veřejné kanalizační sítě.
f Při výkopových a bouracích pracích doporučujeme namátkově provádět kontrolní vzorkování zemin a
navážek, a o jejich využití rozhodnout podle výsledků těchto kontrol.
f Z hlediska ochrany před nadměrným hlukem je jako protihlukové opatření navrženo uzavření 4., 6., 7., a
8. NP. stadionu tak, aby nedocházelo k průniku hluku opláštením stadionu do okolí ve směru jižním a
západním (do ulice Drobného, Sportovní a Pionýrská). Předmětná nadzemní podlaží byla původně
navržena jako otevřená.
f Pokud by byly na stadionu organizovány i jiné než sportovní akce, např. koncerty, musely by být
samostatně hlukově posouzeny.
f Při konání sportovních či společenských akcí na stadionu bude potřeba zajistit asistenci dopravní policie
ČR a městské policie za účelem řízení dopravy jak při příjezdu, tak zejména při odjezdu návštěvníků
stadionu.
f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
f Pro provoz vodohospodářského systému objektu bude vypracován provozní řád, zahrnující rozsah
monitorování jednotlivých objektů a účinnosti čistících zařízení a postup řešení mimořádných stavů.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (fotbalový stadion) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Území, ve kterém se záměr nachází (sportovní areál se stávajícím stadionem), není
mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě umístění dané umístěním současného fotbalového stadionu ve sportovním
areálu Za Lužánkami. Lokalizace záměru proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě.

E.II.

POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta, která v zásadě odpovídá zachování současného stavu, je s ohledem na havarijní stav
současného stadionu a funkční využití dotčených ploch nereálná.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití území.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou dále v plném znění uvedeny:
−

hluková studie (příloha 3)

−

dopravní studie (příloha 4)

−

inventarizace porostů (příloha 5).

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č.
163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o
charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby
zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu
příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné
vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá
příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Předmětem záměru je modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami v Brně, situovaného ve sportovním
areálu u ulice Drobného v katastrálním území Ponava.
Název záměru: Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
Oznamovatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.8
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů.
B

a dále do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.13
Tématické areály na ploše nad 5 000 m2.
B
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Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Plocha areálu celkem:

66.750 m2

Počet parkovacích stání (krytých – v objektu):

750 stání pro OA

Záměr je umístěn severně od centra města Brna při ulici Drobného.
kraj:

Jihomoravský

obec:

Statutární město Brno

městská část:

Brno – Královo Pole

katastrální území:

Ponava, 611379

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Předmětem záměru je modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami, který se nachází v prostoru ulic
Drobného a Sportovní v katastrálním území Ponava, severně od městského parku Lužánky. Jedná se tedy o
modernizaci již stávající stavby za účelem odstranění závad a poruch konstrukcí stavby a dosažení
požadovaných parametrů z hlediska budoucího využívání stavby.
Modernizovaný fotbalový stadion zůstane na stávajícím půdorysu, v důsledku dodržení požadavku na tribuny
pouze pro sedící diváky dojde ke snížení jejich kapacity ze stávajících cca 50.000 diváků na 30.000 po
modernizaci.
Prostory pod tribunami budou využity ve spodních podlažích pro parkoviště (vznikne tak cca 750 parkovacích
míst), ve vyšších podlažích bude situováno nezbytné zázemí pro diváky, hráče, fotbalový klub a další služby.
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Všechny tribuny budou zastřešeny, osvětlovací tělesa pro hrací plochu budou umístěna na spodní části nosné
konstrukce zastřešení, aby bylo minimalizováno množství světelného smogu.
Napojení objektu na inženýrské sítě zůstane stávající a kapacitně bude vyhovovat.
Realizací záměru bude dotčena plocha stávajícího stadionu a jeho zázemí. Záměrem nedochází k plošnému
ani kapacitnímu rozšíření stadionu ani celého areálu, nelze tedy očekávat významnější kumulace vlivů
s jinými záměry či stavbami v zájmovém prostoru záměru.
Dle platného územního plánu je lokalita vymezena jako zvláštní plocha pro rekreaci. Záměr se nedotýká
funkčního využití dotčených ploch a sleduje zachování stávající funkce s moderním stadionem a zázemím,
které umožňuje její naplnění.
Stadion je v současné době ve zchátralém stavu, místy jsou konstrukce v havarijním stavu a hrozí jejich
zřícení – zvláště osvětlovací stožár v severozápadním rohu a vložená dilatační pole horní tribuny. Prakticky
do všech místností zatéká, stupně tribun jsou prorostlé vegetací (i když je dnes z povrchu odstraněna,
kořeny tam zůstaly). Vnitřní vybavení chybí, nebo je zdemolované.
Vzhledem k velkému množství poruch a závad byla vyhodnocena varianta demolice stávajícího stadionu a
jeho nové provedení jako nejekonomičtější. Bude tak zajištěna dlouhodobá využitelnost investice na dalších
30 až 50 let jak pro sportovní využití (fotbal), tak i pro jiné společenské a kulturní akce.
Poloha záměru na území města Brna je zřejmá z následujícího obrázku.
Obrázek: Situace řešeného území (bez měřítka)
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Historický vývoj území
První stavební akcí v území byla stavba zimního stadionu započatá v roce 1946, první etapa byla dokončena
15. ledna 1947.
Fotbalový stadion byl postaven v letech 1949–1953. V 60.–70. letech byla postavena nová tribuna, čímž se
stadion stal největším v republice s kapacitou až 50.000 diváků, a byl mnohokrát vyprodán. Návštěvy kolem
30.000 diváků nebyly výjimkou. Ještě i v devadesátých letech přišlo na ligové utkání se Slavií 40.000
fanoušků. V roce 1978 zde mužstvo Zbrojovky Brno získalo mistrovský titul. Bohužel v průběhu let nebylo
adekvátně investováno do jeho údržby a rekonstrukce, takže přestal vyhovovat podmínkám pro vrcholovou
kopanou. Poslední zápas na tomto stadionu se hrál v 9. kole sezony 2001–2002 mezi 1. FC Stavo Artikel
Brno a FC Hradec Králové.

Urbanistické a architektonické řešení stávající stavby
Stadion leží ve sportovním areálu Za Lužánkami, v katastrálním území Ponava, městská část Brno – Královo
Pole.
Byl postaven jako třípodlažní stavba. Západní tribuny jsou obloukovitého tvaru s koncovými křídly zahnutými
podle tvaru atletické dráhy. Tribuny na jižní, východní a severní straně jsou postaveny jako zemní val s
betonovými stupni na povrchu.
Konstrukce objektu je monolitický železobetonový skelet odlévaný do prkenného bednění. Povrchově byla
konstrukce upravena cementovou omítkou. Vyzdívky skeletu jsou z pálených cihel, na vnějších površích
ponechané jako pohledové režné zdivo. Střechu objektu tvoří hlediště horní s betonovými stupni. Konstrukce
patrně není izolovaná proti vodě, nebo je izolace již zcela rozpadlá, výplně otvorů jsou ve špatném stavu,
okna mají z velké části jen jednoduché zasklení (podrobněji popsáno ve zprávě Stavebně technický
průzkum).

Urbanistické a architektonické řešení navrhované modernizace
Základním zadáním záměru je modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami. Modernizovaný fotbalový
stadion zůstane na stávajícím půdorysu, v důsledku dodržení požadavku na tribuny pouze pro sedící diváky
dojde ke snížení jejich kapacity ze stávajících cca 50.000 diváků na 30.000.
Prostory pod tribunami budou využity ve spodních podlažích pro parkoviště (vznikne tak cca 750 parkovacích
míst), ve vyšších podlažích bude situováno nezbytné zázemí pro diváky, hráče, fotbalový klub a další služby.
Všechny tribuny budou zastřešeny, osvětlovací tělesa pro hrací plochu budou umístěna na spodní části nosné
konstrukce zastřešení, aby bylo minimalizováno množství světelného smogu. Napojení objektu na inženýrské
sítě zůstane stávající a kapacitně bude vyhovovat.
Konstrukce současného stadionu jsou ve velmi špatném a místy až kritickém (havarijním) stavu a budou
muset být neprodleně zbourány a nahrazeny konstrukcemi novými.
Nový stadion je navržen s vnějším tvarem na půdoryse elipsy, v rozsahu stávající stavby.
Nosné konstrukce tribun jsou řešeny jako prefabrikovaný železobetonový skelet na výšku 6 podlaží, místy
doplněný monolitickými betonovými konstrukcemi (rohy tribun a vnější zakřivený plášť).
Založení bude z důvodů ne jednoduchých základových poměrů na pilotách pod každým sloupem, pod
stěnami na baterii pilot s převázkami. Vyrovnání terénu bude provedeno v hutněných násypech. Nutným
nasypáním na výšku cca 3 m bude racionálně využito materiálu z bouraných konstrukcí při využití hmoty
zemních valů stávajících tribun na místě a doplněné z nedaleké lokality (např. Dobrovského tunely) s tím, že
konstrukce trávníku stejně zabírá ve skladbě cca 1m. Položení stadionu na niveletu (předběžně z
rozpracovaného projektu 214,8 m.n m.) se dosahuje racionálního využití okolního, zvedajícího se terénu jak
pro jednoduché a úsporné konstrukce únikových cest, tak přístupových koridorů a eliminují se tak rampy pro
obsluhu plochy a cesty k tribunám stadionu.
Tribuny jsou řešeny ve dvou úrovních nad sebou. Obě úrovně tribun mají přístup do hlediště z horní strany
z divácky i esteticky atraktivního i bezpečnostně výhodného ochozu – rozptylových ploch, kde je také zázemí
pro diváky např. nutné a relativně rozsáhlé baterie WC, občerstvení, ošetřoven.
Řešení tribun umožňuje rozdělení na sektory pro větší bezpečnost. Z ochozů tribun vede na terén 16
schodišť pravidelně rozmístěných po obvodu stadionu.
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Kapacita hlediště je mírně přes 30.000 diváků, všechna místa jsou k sezení.
Tribuny stadionu budou v plném rozsahu zastřešeny. Zastřešení kopíruje vnější tvar stadionu v soustředných
elipsách.
Konstrukce střechy je navržena jako ocelová lanová s dvojitým vnitřním lanovým prstencem a vnějším
obvodovým ocelovým věncem. Tyto soustředné prvky jsou radiálně propojeny táhly nesoucími zároveň
krytinu z napnuté technické tkaniny.
Pod spodní tribunou jsou (částečně zapuštěná do terénu) tři podlaží, kde je umístěno 750 parkovacích míst
pro osobní vozy a také šatny a nezbytné zázemí, včetně obchodu s reklamními předměty klubu a sportovním
vybavením.
V pátém nadzemním podlaží jsou kromě kanceláří provozu klubu připraveny prostory pro možnost
následného umístění doplňkových sportovních a regeneračních zařízení (posilovny, fitstudio, masáže,
specifické vanové koupele...).
Na plochu stadionu kolem hrací plochy je umožněn příjezd kamionu s technikou pro případné kulturní využití.
Na hlavní tribuně jsou prostory pro VIP hosty a pronajímatelné SKYBOXY.

Stadion je navržen tak, aby splnil všechna kritéria kategorie Elite podle požadavků FIFA pro
mezinárodní fotbalová utkání.
Stavební úpravy
Výsledkem modernizace stadionu za Lužánkami bude fotbalový stadion, který splňuje předpisy UEFA a FIFA
a je v souladu s Projektem ligových stadionů 2010. Výsledná stavba musí splňovat dle platných předpisů
„Technická doporučení a požadavky na výstavbu a modernizaci fotbalových stadionů“ Českomoravského
fotbalového svazu, UEFA a FIFA tyto požadavky:
−

všechny tribuny jsou navrženy pouze pro sedící diváky (přestavba a dostavba všech tribun, dojde ke
snížení celkového stávajícího počtu návštěvníků z cca 50 tis. na 30 tis.);

−

celková kapacita je pro mezinárodní zápasy 30.000 sedadel;

−

všechna hlediště jsou navržena k zastřešení, na spodní části konstrukce zastřešení budou osazena
osvětlovací tělesa;

−

nová hrací plocha bude provedena jako zavlažovaný a vytápěný přírodní trávník;

−

na hrací plochu navazuje s předepsaným odstupem hlediště;

−

sousední stávající hřiště je navrženo jako tréninkové;

−

prostory pro hráče je navrženo vybavit dostatečnými šatnami, hygienickým zázemím a prostory pro
rozcvičení a rehabilitaci;

−

prostory pro rozhodčí a delegáty budou vybaveny šatnami a vlastním hygienickým zařízením;

−

součástí prostor je ošetřovna pro hráče a antidopingová vyšetřovna s vlastním hygienickým vybavením;

−

prostory pro diváky mají navrženo dostatečné hygienické zázemí, ošetřovnu a prostory pro občerstvení;

−

bezpečnostní opatření a kontrola vstupu bude zabezpečena rozdělením na sektory;

−

hrací plocha oddělena od tribun (např. průhlednou stěnou) a prostorem pro bezpečnostní službu a
pořadatele;

−

na hlavní tribuně jsou navrženy prostory pro tisk, rozhlas a televizi v 8.NP;

−

pro významné hosty (VIP) jsou navrženy „sky boxy“s vlastním zázemím a restaurací v 5.NP;

−

součástí stavby jsou prostory pro provoz fotbalového klubu, provoz a údržbu stadionu a technické
vybavení, zejména v 1.PP a 1.NP.
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace okolí stavby (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Úřad městské části města Brna, Brno – Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení, č.j.:
08/6878/US/855/St ze dne 27.5.2008:
„Odbor územního a stavebního řízení Úřadu městské části města Brna, Brno - Královo Pole, jako
stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 18312006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, z hlediska schváleného Územního plánu
města Brna nemá námitek k předloženému záměru „Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami“ v
městské části Brno- Královo Pole na pozemcích p.č. 80911, 1082 a 1083 k.ú. Ponava.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, č.j.: JMK 106254/2008 ze dne 18.8.2008:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.“
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz, hlukovou a
dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto
složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až střední. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k významným negativním vlivům na obyvatelstvo. Vlivy na veřejné zdraví spojené s modernizací
stadionu lze hodnotit jako málo významné lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími aspekty záměru jsou hluk
a doprava při akcích s plnou kapacitou stadionu. V žádném z uvedených faktorů nejsou očekávány
přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení se současnými aktivitami v území nepovede k
překračování příslušných hygienických limitů v zájmovém území záměru.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou hodnoceny jako nízké a málo významné. S ohledem na
obvyklou dobu konání sportovních akcí (o víkendech a především v odpoledních či večerních hodinách)
nepředpokládáme, že by docházelo ke kumulaci imisní zátěže z dopravních špiček se zátěží vyvolanou
dopravou návštěvníků stadionu.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z výsledků provedeného výpočtu je zřejmé, že limitní
hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
z provozu uvažovaných stacionárních zdrojů bude v nejbližším chráněném venkovním prostoru spolehlivě
dodržena.
Hluk z dopravy v dotčeném území není záměrem významně ovlivněn, příjezd resp. rozjezd návštěvníků
záměru je ojedinělou akustickou událostí, bez významného vlivu na celodenní ekvivalentní hladiny
dopravního hluku. Záměr bude obsluhován prakticky výhradně lehkou (osobní) dopravou. Vlivem záměru
nedojde k vzniku nových nadlimitních stavů hlukově chráněných prostor, nacházejících se při komunikacích.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Modernizací fotbalového stadionu nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území. Záměr je bez nároků na odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod
povrchových. Realizací záměru dojde k mírnému navýšení množství srážkových vod, které však budou jímány
v retenčních nádržích a využívány pro zálivku travnaté plochy a další vegetace.
Provoz záměru bude bez výstupů do podzemních vod, současně nedojde k významné změně v rozloze
stávajících zpevněných ploch a ke změně infiltračních poměrů. Ovlivnění této složky hydrosféry není proto
předpokládáno.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a zanedbatelný.
Vliv na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné.
Záměr nezasahuje na plochy zemedělské půdy a nevyžaduje zábor ZPF. Záměr nezsahuje na plochy určené
k plnění funkcí lesa. Vlivy na půdu (zábor, kvalita) jsou hodnoceny jako prakticky nulové.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako zanedbatelný.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Záměr není v prostorovém ani ve funkčním střetu s prvky územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území ani nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo
ptačí oblast (Natura 2000).
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V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Záměr přitíží komunikační síť v širším okolí stadionu celkem do cca 1.560 vozidly (špičkově při rozjezdu
návštěvníků), resp. cca 750 vozidly (průměrně při rozjezdu návštěvníků). Tato situace bude nepravidelná
(pouze ve dnech s fotbalovými utkáními, což je v sezóně cca 1x týdně, a to zejména o víkendech). Vzhledem
ke kapacitě komunikací v dotčeném území lze očekávat vznik kongescí, které se rozpadnou asi během 20
minut. Předpokládá se přitom řízení dopravy příslušníky policie, a to i ve vztahu k intenzivním pohybům
pěších dopravních proudů.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území, neomezuje ostatní komunikace v území ani pěší nebo
cyklistické trasy.
Záměr nepředstavuje ani významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru „Modernizace fotbalového stadionu Za
Lužánkami“ v k.ú. Ponava na území města Brna hodnoceny jako přijatelné. Záměr nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Brna.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až střední, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití území.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí areálu 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Geologická situace
1.6. Geologické profily vrtů IG průzkumu
2. Situace stavby
2.1. Koordinační situace stavby 1:2 000
2.2. Vizualizace stavby
3. Hluková studie
4. Dopravní studie
5. Inventarizace porostů
6. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení, se nachází v jeho úvodní části.
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Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

LEGENDA:
lokalizace zámìru

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-32, 24-34, 24-41, 24-43, mìøítko 1 : 50 000

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Modernizace fotbalového stadionu Za Luánkami

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE - legenda
SPODNÍ KARBON

KVARTÉR

VISÉ
souvrství myslejovické

OTTNAG

HOLOCÉN
antropogenní uloeniny

štìrky a písky

droby

rašeliny a slatinné zeminy

jíly a prachové jíly

petromiktní slepence

fluviální pøevánì
hlinito - písèité sedimenty

pestré jíly

deluviofluviální
písèito-hlinité sediemnety

rzehakiové vrstvy
(støídání poloh jílù, pískù)

HOLOCÉN - PLEISTOCÉN
antropogenní uloeniny
rašeliny a slatinné zeminy

PLEISTOCÉN
spraše, sprašové hlíny (würm)
fluviální písèité štìrky (riss)
fluviální písèité štìrky
(günz - mindel)

PLEISTOCÉN - PLIOCÉN
fluviální písèité štìrky
(spodní pleistocén a pliocén)

MEZOZOIKUM

SVRCHNÍ KØÍDA

PLIOCÉN - MIOCÉN
fluviální písèité štìrky

SPODNÍ BADEN (MORAV)
øasové a písèité vápence

souvrství protivanovské

perucko - korycanské vrstvy
(køemenné pískovce)

droby

SPODNÍ KØÍDA

souvrství bøezinské

brekcie s kalovými vápenci

pískovce

rudické vrstvy
(støídání kaolinických jílù a pískù)

SPODNÍ KØÍDA
brekcie s kalovými vápenci

boskovické brázda

DEVON - KARBON

SVRCHNÍ FRASN - TOURNAI
souvrství ponikevské
køemité bøidlice se silicity
souvrství líšeòské

èervenohnìdé a rezavì hnìdé
slepence balínské
šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce a pískovce
šedé a zelenošedé jílovce,
prachovce s karbonáty

bazální štìrky a písky

lutohnìdé støednì zrnité
arkózové pískovce
lutohnìdé jílovce, prachovce,
zrnité pískovce
èervenohnìdé slepence
rokytenské

jílové bøidlice
bazální klastické souvrství
šedé a èervenofialové arkózy
a køemenné slepence

PROTEROZOIKUM
A SPODNÍ PALEOZOIKUM

SVRATECKÉ KRYSTALINIKUM

BRNÌNSKÝ A SVRATECKÝ MASIV,
DEBLÍNSKÁ SKUPINA

kataklastický a aplitický granit
zbøidliènatìlý granodiorit
(typ Doubravice)
amfibol - biotitický granodiorit
(typ Blansko)
biotitický granodiorit
(typ Blansko)

dvojslídný svor s granátem

biotitický granodiorit
(typ Královo Pole)

migmatit a ortorula s turmalínem

køemenný diorit a tonalit

MORAVIKUM

OLEŠNICKÁ SKUPINA
biotitická a biotiticko - muskovitická pararula

leukotonalit (typ Jundrov)
biotitický granodiorit
(typ Tetèice)

dvojslídý svor s granátem

leukokratní a biotitický granit
(typ Èerná Hora)

krystalický vápenec

biotitický a amfibol - biotitický
granodiorit (typ Veverská Bítýška)

kvarcit a kvarcitická rula

biotitická pararula,
místy migmatitizovaná

jílové bøidlice

PALEOZOIKUM

èervenohnìdé jílovce,
prachovce a pískovce

vápnité jíly (šlíry)

droby

støídání drob, prachovcù a bøidlic

vápnité jíly (tégly)

KARPAT

støídání drob, prachovcù a bøidlic

bìlohorské souvrství
(pískovce, prachovce, jílovce)

PERMOKARBON

TERCIÉR

souvrství rozstáòské

PRAG - GIVET
souvrství stínavsko - chabièovské

BÍTEŠSKÁ SKUPINA
porfyroblastická
muskovitická ortorula

hlíznaté vápence køtinské

dvojslídá ortorula

tmavošedé biodetritové vápence
hádsko - øíèské

leukokratní ortorula

èerné bøidlice s vlokami vápencù

granitická pegmatitická ortorula

metabazit a metatuf
erlan
diorit, metadiorit
hornblendit, serpentinit
amfibolit

SKUPINA BÍLÉHO POTOKA

DEVON

sericiticko-biotitický a
chloriticko-biotitický fylit

metabazalt

svìtleìedé vápence vilémovické

fylit sericitický s polohami
kvarcitických fylitù

aplit, pegmatit

tmavì šedé lavicové
vápence laánecké

sericitický kvarcit

brachiopodové vápence josefovské

krystalický vápenec

SVRCHNÍ EIFEL - FRASN
souvrství macošské

ulový porfyr a ryolit
granodioritový a dioritový porfyrit
køemenná íla

vápence vavøinecké

pøevzato podle Müller, Novák 2000

Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
1.6. Geologické profily vrtů IG průzkumu

GEOLOGICKÉ PROFILY VRTŮ IG PRŮZKUMU

název sondy: J 1

metráž [m]

úroveň terénu:

216,1 m n.m.

hloubeno dne:

19. 3. 2008

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 8,8

8,8

Navážka, stavební rum s převažujícím podílem cihel, v hloubce 3,5 – 4,0 m a
7,5 – 8,8 m s převahou světle hlinité výplně, tuhé až pevné, s pevností 200
kPa, do hloubky 1,1 m předkopáno

8,8 – 9,7

0,9

Navážka charakteru jílovitého písku, hrubozrnného, měkkého, s úlomky cihly,
zdiva a dřeva

9,7 – 10,7

1,0

Jílovitá hlína, organická, černohnědě šmouhovaná, tuhá, 220 k Pa, od hloubky
180 kPa

10,7 – 11,2

0,5

Jílovitá hlína, organická, dtto, tuhá až pevná, 220 kPa

11,2 – 12,4

1,2

Jílovitá hlína, organická, dtto, tuhá až měkká, 100 kPa

12,4 – 12,9

0,5

Jílovitá hlína, světle šedá, okrově hnědě skvrnitá, tuhá, se světlými písčitými
proplástky

12,9 – 14,1

1,2

Štěrk písčitý, zahliněný, drobný až hrubozrnný jílovitý písek se štěrkem

14,1 – 14,8

0,7

Jíl s velmi vysokou plasticitou, šedý, světle hnědě skvrnitý, tuhý až pevný,
220 kPa

14,8 – 25,0

10,2

Jíl s velmi vysokou plasticitou, modrošedý, pevný, s pevností do 14,8 m 400
kPa, do 17 m 500 k Pa, hlouběji > 500 kPa

hladina podzemní vody - naražená: 6,8 m ≈ 209,3 m n.m.

- ustálená:
Poznámka:

7,8 m ≈ 208,3 m n.m.

převzato podle Janík 2008
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Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
1.6. Geologické profily vrtů IG průzkumu

úroveň terénu:

název sondy: J 2

metráž [m]

216,5 m n.m.

hloubeno dne:

26. 3. 2008

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 0,7

0,7

Navážka, písčitohlinitá, šedá, drobivá, zavlhlá, s úlomky cihly a drobným
štěrkem, do hloubky 0,5 předkopáno

0,7 – 2,5

1,8

Navážka, jílovitá hlína, sprašová, žlutohnědošedá, tuhá až pevná, s pevností
220 kPa

2,5 – 4,5

2,0

Navážka, s převahou úlomků cihel velikosti do 5 cm

4,5 – 5,3

1,8

Navážka, sprašová hlína se sutí (cca 5 %), žlutohnědošedá, tuhá až pevná

5,3 – 5,9

0,6

Navážka s převahou úlomků cihel

5,9 – 8,0

2,1

Navážka štěrkovitohlinitá, nenasycená, s drobnými úlomky cihel a sutě

8,0 – 9,6

1,6

Navážka, škvára, od hloubky 9,1 m s převahou drobné štěrkodrti, zvodnělá

9,6 – 12,3

2,7

Jílovitá hlína, organická, tmavě šedohnědá, tuhá až pevná, 200 – 250 kPa

12,3 – 12,9

0,6

Jílovitá hlína, šedohnědá, tuhá, 140 – 200 kPa

12,9 – 13,1

0,2

Písek, zahliněný, střdno až hrubozrnný, žlutohnědý, zvodnělý

13,1 – 14,1

1,0

Jílovitá hlína, modrošedá, tuhá, 200 kPa

14,1 – 14,7

0,6

Štěrk hrubozrnně písčitý, zahliněný

14,7 – 15,3

0,6

Jíl s vysokou plasticitou, modrošedý, tuhý až pevný, 220 kPa

15,3 – 25,0

9,7

Jíl s velmi vysokou plasticitou, modrošedý, pevný, 350 kPa, od hloubky 16 m
500 kPa

hladina podzemní vody - naražená: 9,0 m ≈ 207,5 m n.m.

- ustálená:
Poznámka:

• 8,8 m ≈ 207,7 m n.m.

převzato podle Janík 2008

název sondy: J 3

metráž [m]

úroveň terénu:

218,1 m n.m.

hloubeno dne:

26. 3. 2008

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 1,3

1,3

Navážka, štěrk písčitý, zahliněný, od hloubky 1 m až hrubý, s úlomky betonu

1,3 – 2,0

0,7

Navážka, sprašová hlína, okrově hnědá, tuhá, s pevností 110 kPa

2,0 – 3,6

1,6

Navážka, jíl, do hloubky 2,5 m zelenošedý, tuhý, 110 kPa, hlouběji tmavě
šedý, tuhý až pevný, 220 kPa, nenasycený, při bázi se ztrouchnivělým rákosem

3,6 – 4,0

0,4

Jílovitá hlína, světle šedá, tmavě šedě šmouhovaná, měkká 50 kPa

4,0 – 10,0

6,0

Jílovitá hlína, tmavě šedohnědá, pevná, 250 – 350 kPa, v hloubce 9,6 – 9,8 m
černohnědá

10,0 – 15,7

5,7

Jílovitá hlína, světle šedohnědá, okrově hnědě šmouhované, pevná, 350 –
400 kPa, od hloubky 15 m 250 kPa, do hloubky 12,5 m s žilkami CaCO3

15,7 – 16,2

0,5

Štěrk písčitý, zahliněný, světle hnědý, nedokonale opracovaný, velikosti do 7 cm

16,2 – 25,0

8,8

Jíl s velmi vysokou plasticitou, modrošedý, pevný, do hloubky 16,5 m s pevností
rostoucí z 330 kPa na 400 až > 500 kPa

hladina podzemní vody - naražená: 8,3 m ≈ 209,8 m n.m.

- ustálená:
Poznámka:

• 7,8 m ≈ 210,3 m n.m.

převzato podle Janík 2008
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Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami
1.6. Geologické profily vrtů IG průzkumu

název sondy: J 4

metráž [m]

úroveň terénu:

218,1 m n.m.

hloubeno dne:

26. 3. 2008

mocnost [m] petrografický popis

0,0 – 2,9

2,9

Navážka, písčitohlinitá, světle hnědá, nenasycená, drobivá, pevná až tuhá, do
hloubky 1,1 m předkopáno

2,9 – 4,7

1,8

Navážka, cihelná, od hloubky 4 m s pevnou jílovitou výplní

4,7 – 7,8

3,1

Navážka, jíl, světle modrošedý, tuhý, s pevností 150 – 200 kPa, při bázi se
střípky cihly

7,8 – 8,3

0,5

Jílovitá hlína, tmavě hnědá, tuhá až pevná, 220 – 300 kPa

8,3 – 16,9

8,6

Jílovitá hlína, světle šedá, okrově hnědě šmouhovaná, pevná, 250 – 300 kPa,
od hloubky 16m tuhá, 120 kPa, do hloubky 9,8 m s výluhy CaCO3

16,9 – 17,1

0,2

Štěrk písčitý, zahliněný, drobný až hrubozrnný písek, modrošedý, zvodnělý

17,1 – 17,6

0,5

Jíl s vysokou plasticitou, šedohnědý, tuhý až pevný, 220 kPa

17,6 – 25,0

7,4

Jíl s vysokou plasticitou, modrošedý, pevný, 400 kPa, od hloubky 18,5 m >
500 kPa

hladina podzemní vody - naražená: 7,8 m ≈ 210,3 m n.m.

- ustálená:
Poznámka:

• 7,1 m ≈ 211,0 m n.m.

převzato podle Janík 2008
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1

Úvod

Tato hluková studie je vypracována na základě ústní objednávky společnosti Architekti Hrůša &
spol., Ateliér Brno. Zakázka je vedena pod číslem 08 115. Pro posouzení je použito nařízení vlády
č. 148/2006 Sb.
Práce je určena pro stavbu: „MODERNIZACE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA LUŽÁNKAMI
V BRNĚ“.
Úkolem díla je posouzení a podání návrhu řešení (v rozsahu studie) případného překročení hluku
vyvolaného provozem stadionu k nejbližším místům klasifikovaných jako CHVePS.
Konečným cílem studie je pak dokladování splnění hygienických limitů z hlediska hluku
v nejbližších CHVePS.
Akustická studie slouží pro potřeby zhotovitele a objednatele a bez oboustranného odsouhlasení ji
nelze poskytnout třetí osobě s výjimkou investora a orgánů státní služby.

2

Literatura, výpočetní programy

1
2
3

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů včetně
novelizace zákonem č. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zákonem č. 392 ze dne 27. září 2005.
Výpočetní program pro stanovení hluku ve venkovním prostředí HLUK+, verze 8.1.

3

Použité podklady

4
5
6
7

Ortofotomapa, www.mapy.cz.
Situační a informační podklady poskytnuté objednatelem.
Výstavba školských zařízení. Akustické řešení školních staveb; pokyny pro projektování. Ministerstvo školství
ČSR; duben 1972.
Výpočetní programy neprůzvučnosti příček.

4

Seznam použitých zkratek a symbolů

LA eq.T /dB/ - ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A
CHVeP
- chráněný venkovní prostor
CHVePS
- chráněný venkovní prostor staveb
(v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona)
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5

Popis situace

5.1

Situace širších vztahů

Fotbalový stadion se nachází v blízkosti obytných domů. 2 m široký prostor kolem těchto domů je
klasifikován jako chráněný venkovní prostor staveb, ve kterém je nezbytné dodržet hygienické
limity hluku od zdrojů hluku souvisejících s provozem stadionu. Uvažovaná nejbližší chráněná
místa a předmětný stadion zobrazuje situace na obrázku č. 1. Ostatní místa klasifikovaná jako
CHVePS jsou od stadionu vzdálena a nacházejí se úrovní nad stadionem na vyvýšeném terénu.
Tato akustická studie hodnotí vliv hluku modernizovaného fotbalového stadionu na nejbližší
chráněná místa. V průběhu výpočtů byl stav konzultován s objednatelem studie a byla navržena
taková opatření, jejichž realizací docílíme splnění hygienických limitů z hlediska hluku v nejbližších
CHVePS.
Fotbalový stadion je v plánovitém provozu pouze denním, proto jsou výpočty koncipovány tak, aby
byly limity dodrženy v denní době (rozlišení den – noc je v souladu nařízením vlády č. 148/2006
Sb.).
Obrázek č. 1: Ortofotomapa – lokace
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5.2

Hlukové údaje

5.2.1

Stacionární zdroje hluku

Dle sdělení objednatele bude v jeden den jedno fotbalové utkání, s celkovou délkou trvání
3 hodiny. Z těchto 3 hodin budou potencionální zdroje hluku (reprosoustavy a fanoušci)
v „provozu“ 1,5 hodiny. 1,5 hodiny bude probíhat čistá hra, během které budou reprosoustavy
mimo provoz. Provoz reprosoustav bude v průběhu naplnění a vyprázdnění stadionu, během
přestávky a pauz. Hlavní projevy diváků uvažujeme také 1,5 hodiny z celkových 3 hodin, tj. během
trvání zápasu, přičemž vycházíme z podobných akcí.
Na základě zkušeností z měření hluku obdobného fotbalového stadionu jsme stanovili hladiny
hluku následovně:
1. Zdroj hluku – reprosoustavy
Reproduktory budou dle sdělení objednatele umístěny po obvodu stadionu na servisní
lávce, tj. 28,8 m nad úrovní terénu. Reproduktory budou nasměrovány dolů na diváky.
Pro účely hlukové modelace byla stanovena hladina akustického tlaku A jednoho
reproduktoru na 100 dB ve vzdálenosti 1 m od reproduktoru. Energetický průměr provozu
reprosoustav 1,5 h z celkových 8 h pak je:
LA eq.T = 92,7 dB, ve vzdálenosti 1 m od reproduktoru.
Tento zdroj hluku se dle modelace jeví jako dominantní.
2. Zdroj hluku – diváci
Výpočtový model uvažuje 100% zaplněný stadion, tj. 30.000 diváků. Pohltivost diváků
nebyla uvažována, vypočtené hladiny jsou tak posunuty na stranu bezpečnosti.
Nejvyšší hladiny akustického tlaku A při vypjatých situacích jsou:
LA eq.T = 95 dB, ve vzdálenosti 1,2 m nad hlavami diváků.
Energetický průměr projevů diváků 1,5 h z celkových 8 h pak je:
LA eq.T = 87,7 dB, ve vzdálenosti 1,2 m nad hlavami diváků.
Opět jsou tímto výpočty posunuty na stranu bezpečnosti, protože běžně nebude celé
obecenstvo „skandovat“ po dobu celé 1,5 hodiny.

5.2.2

Dopravní hluk

Jak je patrné z průvodní zprávy dopravy (Ing. Petr Soldán), většina návštěvníků bude přijíždět
na stadion MHD.
Pro parkování je navrženo 750 nových parkovacích míst umístěných pod tribunami stadionu.
Příjezd automobilů přímo ke stadionu je možný z ul. Drobného, a to po stávajícím vjezdu, který se
nachází cca 300m od křižovatky Drobného x Pionýrská. Ještě o cca 100m blíže této křižovatce se
nachází vjezd na parkoviště u obchodního domu BILA, jehož plocha bude návštěvníky fotbalového
stadionu taktéž využívána.
Za dopravně nejzatíženější úsek je považována ul. Drobného právě v prostoru před stadionem,
kde v obou směrech převyšuje intenzita dopravy ve všedních dnech 13 000 vozidel za 24 hodin
(viz následující kartogram).
Vzhledem k současné dopravní intenzitě na ulici Drobného je navýšení dopravy 750 osobních
vozidel (a to pouze v době konání akcí na stadionu) z hlediska hluku zcela nevýznamné
(odborným výpočtem méně než 0,1 dB).
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6

Určení hlukových limitů – stacionární zdroje

Poznámka: Kurzívou jsou vypsány příslušné pasáže ze zákona č. 258/2000 Sb., a z nařízení
vlády č. 148/2006 Sb.
CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR A CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., část třetí: Hluk v chráněném vnitřním
prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru,
§ 1: Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru), … se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví
pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době
pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, které jsou stanoveny § 30 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění novely tohoto zákona:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních
pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových
domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely,
jakož i funkčně obdobných staveb.
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 50 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 40 dB
V případě, že jsou ve zdroji hluku obsaženy tónové složky nebo má-li výrazně informační
charakter, je třeba podle novely č. 88/2004 Sb., počítat s přídavnou korekcí 5 dB, takže limity jsou
následující:
Denní doba (6 - 22 h):
Laeq,T. = 45 dB
Noční doba (22 - 6 h):
Laeq,T. = 35 dB
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7

Akustické výpočty

Výpočty hluku byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 8.1.
Podle ortofotomapy, situační a zejména výkresové dokumentace, byla v prostředí programu
HLUK+ vytvořena hluková mapa počítající s nově modernizovaným stadionem. Model obsahuje
všechny objekty, které mohou mít vliv na šíření hluku v dané lokalitě (odrazy, stínění) a dále terén
v dané oblasti (pomocí vrstevnic).
Do výpočtů je zahrnut také vliv pohltivostí jednotlivých objektů. Terén je ve všech případech
modelován jako odrazivý a na žádném místě nebyl uvažován vliv zeleně – výpočty jsou tímto
mírně posunuty na stranu bezpečnosti.
Všechny stacionární zdroje hluku jsou v programu Hluk+ modelovány jako bodové nebo plošné.
Akustický výkon jednotlivých zdrojů hluku a jejich umístění vychází z výkresové dokumentace
a ze zkušeností z měření hluku obdobného stadionu.
Hlavní výstupy uvádíme v této zprávě, podrobné výsledky jsou uloženy v databázi naší firmy.
Volba základní roviny: základní rovina je pomyslně vedena v úrovni terénu.
Výsledek výpočtů je prezentován formou:
-

grafického výstupu – mapa hladin akustického tlaku A;
tabulky - hladiny akustického tlaku A v jednotlivých výpočtových bodech.

Nejistota výpočtu
Výpočtový program na základě zadaných vstupních dat o zdrojích vytvoří matematické výpočtové
modely a ve zvolených kontrolních bodech vypočte ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T.
Výstupem ze softwaru jsou kromě vypočtených hodnot v jednotlivých referenčních bodech také
graficky znázorněné hlukové mapy. Z hlediska přesnosti výpočtů hodnot LAeq,T uvádějí tvůrci
softwaru na základě jimi provedených experimentálních měření, že při ověřování shody
naměřených dat s vypočtenými hodnotami bylo zjištěno, že vypočtené hodnoty LAeq,T byly vždy
vyšší než hodnoty LAeq,T reálně naměřené, tj. hodnoty LAeq,T získávané na základě výpočtů
postupem dle metodiky výpočtu hluku jsou na straně bezpečnosti výpočtu.
Z výše uvedeného vyplývá, že skutečně naměřené hodnoty za podmínek stanovených v této
studii budou rovny nebo nižší než vypočtená hodnota.

7.1

Navržená protihluková opatření

Dle provedených výpočtů v programu Hluk+ byla (po konzultaci s objednatelem) navržena taková
protihluková opatření, která mají za následek spolehlivé dodržení hygienických limitů v nejbližších
chráněných místech.
Zde předkládané grafické a tabelární výstupy z programu Hluk+ výpočtem dokladují spolehlivé
dodržení hygienických limitů.
Dle výpočtů maximálního provozu předmětného stadionu bude třeba proti původnímu návrhu
přijmout následující opatření (zadavatel je s těmito opatřeními srozuměn a proto jsou zapracovány
do projektu.
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Uzavření 4., 6., 7., a 8. NP., tak aby nedocházelo k průniku hluku opláštěním stadionu do okolí.
Předmětná nadzemní podlaží byla původně plánovaná ponechat otevřená. Rozsah a bližší popis
uzavření těchto ploch zobrazují obrázky č. 2 a č. 3.
Obrázek č. 2: Půdorys uzavřených částí (38 – 92 pilíř)

Obrázek č. 3: Řez uzavřených částí

Dále je ve výpočtovém modelu počítáno s vlivem plachty (zobrazené na obrázku č. 3). Dle
informací objednatele má předmětná plachta plošnou hmotnost 1,2 kg/m2, tloušťky 1 mm.
Výpočtem byla stanovena neprůzvučnost této plachty na R = 10,3 dB.
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V případě dodržení uvedených hladin akustického tlaku A a navržených protihlukových opatření,
budou hygienické limity v nejbližších chráněných místech spolehlivě dodrženy což dokladuje
následující výpočtový model.

7.2

Grafické a tabelární výstupy programu HLUK+

Grafické výstupy jsou zde předloženy ve výškové úrovni 23 m nad terénem, což je dle výpočtů
výšková úroveň míst nejvíce zasažených hlukem z přilehlého stadionu. Toto dokladují i tabelární
výstupy, které zobrazují vertikální průběh hladin hluku na nejbližších chráněných fasádách.
Výpočtové body jsou umístěny v místech s nejvyšší imisí hluku.
Výpočtové body jsou znázorněny v grafických výstupech (hlukové mapě) elipsou s číslem.
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Obrázek č. 4: Hluková mapa ve výšce 23 m nad terénem
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Tabulka č. 1: Výpočtové body v nejbližších CHVePS
T A B U L K A

Č.
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16

výška
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
20.0
23.0
3.0
10.0
15.0
3.0
10.0
15.0

B O D Ů

Souřadnice
75.2; -226.6
75.2; -226.6
75.2; -226.6
75.2; -226.6
75.2; -226.6
54.4; -227.4
54.4; -227.4
54.4; -227.4
54.4; -227.4
54.4; -227.4
34.4; -229.0
34.4; -229.0
34.4; -229.0
34.4; -229.0
34.4; -229.0
12.3; -232.9
12.3; -232.9
12.3; -232.9
12.3; -232.9
12.3; -232.9
-5.2; -238.7
-5.2; -238.7
-5.2; -238.7
-5.2; -238.7
-5.2; -238.7
-22.1; -247.1
-22.1; -247.1
-22.1; -247.1
-22.1; -247.1
-22.1; -247.1
-59.3; -277.9
-59.3; -277.9
-59.3; -277.9
-59.3; -277.9
-59.3; -277.9
-82.1; -316.2
-82.1; -316.2
-82.1; -316.2
-82.1; -316.2
-82.1; -316.2
-224.0; -268.2
-224.0; -268.2
-224.0; -268.2
-207.5; -357.6
-207.5; -357.6
-207.5; -357.6

V Ý P O Č T U

doprava

( D E N )
LAeq (dB)
průmysl
34.8
36.2
37.5
39.1
40.0
34.2
35.2
36.3
37.5
38.3
34.9
36.3
37.7
39.3
41.1
34.2
35.3
36.4
37.5
40.9
33.9
34.9
36.0
37.0
41.6
33.8
35.0
36.1
37.1
41.9
32.6
33.6
34.5
35.4
42.3
31.0
32.0
32.8
33.5
38.8
29.9
32.4
35.8
29.1
30.7
31.5

celkem
34.8
36.2
37.5
39.1
40.0
34.2
35.2
36.3
37.5
38.3
34.9
36.3
37.7
39.3
41.1
34.2
35.3
36.4
37.5
40.9
33.9
34.9
36.0
37.0
41.6
33.8
35.0
36.1
37.1
41.9
32.6
33.6
34.5
35.4
42.3
31.0
32.0
32.8
33.5
38.8
29.9
32.4
35.8
29.1
30.7
31.5

Žlutě je podbarven výpočtový bod s nejvyšší imisí hluku.
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Závěrečné hodnocení

Předmětný fotbalový stadion se všemi průvodními jevy již v minulosti ve stejném místě po mnoho
let fungoval.
Jako zdroj hluku má nově modernizovaný fotbalový stadion v Brně za Lužánkami vliv na hlukové
poměry v oblasti.
Při dodržení zde navržených protihlukových opatření prokazují uvedené teoretické výpočty
spolehlivé dodržení hygienického limitu 45 dB pro nejbližší CHVePS v denní době od
stacionárních zdrojů hluku.
Z hlediska dopravního hluku je navýšení dopravy vlivem stadionu nevýznamné.
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PŘÍLOHA 4
(DOPRAVNÍ STUDIE)

Modernizace fotbalového stadionu Za Lužánkami

průzkumy

duben 2008

1. Stanovení úkolu
Město Brno plánuje rekonstruovat a modernizovat fotbalový stadion za Lužánkami. V současné
době stadion chátrá a není užíván k žádným akcím. Sportovní aktivity jsou přeneseny na fotbalový
stadion v Králově Poli.
Po rekonstrukci a modernizaci bude mít stadion kapacitu až 30.000 diváků. Tento počet lidí
bude mít vliv nejen na automobilovou dopravu, ale i na dopravu hromadnou a pěší. Město Brno má
bohaté zkušenosti s organizací akcí, jichž se účastní vysoký počet diváků (například soutěž
ohňostrojů) a je jistě připraveno bez vážných problémů takové akce pořádat i v místě
rekonstruovaného stadionu.
Před samotnou rekonstrukcí stadionu a opětovným uvedením do provozu je potřeba stanovit
provozní nároky a vliv provozu na okolní komunikační síť, zásady organizace dopravy při
uskutečňování sportovních či kulturních akcí.
Úkoly:
-

Analyzovat stávající stav

-

Analyzovat potřebné kapacity stadionu

-

Stanovit budoucí objemy automobilové, hromadné a pěší dopravy

-

Stanovit vliv nárůstu dopravy na komunikační síť

-

Určit zásady pro organizaci dopravy při akcích

Ateliér DPK, s.r.o.
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2. Analýza současného stavu
2.1.

Řešené území

Stávající stadion se nachází v městské části Ponava. Zájmové území je ohraničeno ulicemi
Sportovní, Drobného, třídou Gen. Píky a Porgesovou. Ulice Sportovní je hlavní severní radiálou
městského komunikačního systému a ulice Drobného tvoří část II. městského okruhu. Ulice
Porgesova je částí kapacitního velkého městského okruhu. Z pohledu automobilové dopravy jsou
přilehlé komunikace vysoce kapacitní, funkčních úrovní A a B.

2.2.

Automobilová doprava

Příjezd automobilů přímo ke stadionu je možný z ul. Drobného, a to po stávajícím vjezdu, který
se nachází cca 300m od křižovatky Drobného x Pionýrská. Ještě o cca 100m blíže této křižovatce
se nachází vjezd na parkoviště u obchodního domu BILA, jehož plocha bude návštěvníky
fotbalového stadionu taktéž využívána.
Dopravní napojení stadionu se nachází mezi světelně řízenými křižovatkami Pionýrská x
Drobného a Gen. Píky x Provazníkova. Třetí světelně řízená křižovatka v okolí stadionu se nachází
na ul. Sportovní, kterou zde protíná ul. Cimburkova, resp. Reissigova. Za dopravně nejzatíženější
úsek je považována ul. Drobného právě v prostoru před stadionem, kde v obou směrech převyšuje
intenzita dopravy ve všedních dnech 13 000 vozidel za 24 hodin. Velmi důležitá pro provoz
stadionu a kapacitní možnosti komunikační sítě je doba konání akcí a tím i čas navýšení intenzit
dopravy na okolní komunikační síti. Pro určení vhodných časů je potřebné znát týdenní variace
intenzit. Z přiložené tabulky vyplývá, že například na ulici Sportovní dosahují víkendové intenzity
dopravy 60-70% průměrné denní intenzity pracovního dne.

Týdenní variace intenzit dopravy na ulici Sportovní
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Průměr pracovní týden

Ateliér DPK, s.r.o.

Stanoviště 1
22752
22156
23293
23102
24021
16575
14473

Stanoviště 2
21135
21035
22011
22097
23136
15867
13780

23065

21883

1
98,6
96,1
101,0
100,2
104,1
71,9
62,7

2
96,6
96,1
100,6
101,0
105,7
72,5
63,0

Průměr
97,6
96,1
100,8
100,6
104,9
72,2
62,9
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Jednotlivé dny v týdnu vztažené k
průměrnému pracovnímu dni.
Zdroj: Brněnské komunikace, a.s.

V následujících kartogramech jsou zaznamenány intenzity dopravy přilehlých dopravních uzlů –
křižovatek:
-

Drobného x Pionýrská

-

Sportovní x Cimburkova

-

Drobného x Gen. Píky
Zdroj: Brněnské komunikace, a.s.
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Kartogram intenzit dopravy – celostátní sčítání rok 2005
Zdroj: ŘSD ČR

2.3.

Doprava MHD

Oblast kolem stadionu je poměrně dobře obsluhována městskou hromadnou dopravou.
Tramvajová doprava je vedena po tř. Gen. Píky (linky 9 a 11 – zastávka Lesnická) a ul. Štefánikově
(1, 6 a 7 – zastávka Hrnčířská a Pionýrská). Po ul. Drobného je vedena trolejbusová linka
s poměrně krátkým intervalem (číslo 26) – zastávka Zimní stadion. Konečně po ul. Sportovní je
vedena linka autobusová číslo 67 – zastávka Sportovní.

2.4.

Doprava pěší

V současnosti patří mezi hojně využívané pěší trasy chodníky na ul. Pionýrské, ul. Drobného
(zejména v úseku mezi ul. Pionýrskou a Nám. 28. října), dále je to Lužánecký park a v neposlední
řadě ul. Sportovní po křižovatku s ul. Rybníček. Na této křižovatce je umístěn pouze poptávkový
světelně řízený přechod pro chodce přes ul. Sportovní, ostatní popisované křižovatky uvedené
v kapitole 2.2. jsou plně světelně řízené a většina jejich ramen je přechody pro chodce vybavena.

Ateliér DPK, s.r.o.
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3. Návrh dopravního řešení
3.1.

Stanovení počtu parkovacích stání

Při stanovení potřebného počtu parkovacích stání je nutno vycházet z normy 736110, kde se
odvozuje počet parkovacích stání v závislosti na počtu diváků. Trend vývoje návštěvnosti
fotbalových utkání jasně ukazuje na silný pokles. V současné době se návštěvnost pohybuje
v počtech do 10.000 diváků. Samotný stadion je navržen pro cca 30.000 diváků. Dle našeho
názoru je nutno v zázemí samotného stadionu zajistit takový počet parkovacích stání, který by
pokryl potřeby očekávané průměrné návštěvnosti. V zázemí stadionu je navrženo 750 parkovacích
stání, což odpovídá průměrné návštěvnosti 15.000 diváků.
Průměrná návštěvnost fotbalových utkání v letech 1977-2001:
1977-1978
26 000
1993-1994
9 492
1994-1995
20 524
1995-1996
12 257
1996-1997
21 656
1997-1998
15 365
1998-1999
13 207
1999-2000 9 678
2000-2001 6 907
Nejvyšší návštěvy v historii:
1979-1980
Eintrachtu Frankfurt 52 000
1977-1978
FK Dukla Praha
45 000
1996-1997
SK Slavia Praha
44 120
Výpočet potřebného počtu parkovacích stání

Počet
návštěvníků
30000
20000
15000
10000
5000

Počet
jednotek
na 1 stání
15
15
15
15
15

Základní
počet stání
2000
1333
1000
667
333

ka
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

Vypočtený
kp počet stání
0,6
1500
0,6
1000
0,6
750
0,6
500
0,6
250

Převážná většina potřebných parkovacích míst (750) vznikne buď přímo v prostoru stadionu,
nebo na přilehlých plochách. Tato stání budou dopravně napojena na ul. Drobného stávajícími
vjezdy, které jsou popsány v úvodu kapitoly 2.2.
Dalším prostorem, se kterým je možno počítat jako potenciálně využitelným k parkování při
větších sportovních, příp. kulturních akcích, je parkovací plocha u obchodního domu TESCO.

Ateliér DPK, s.r.o.
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Docházková vzdálenost tohoto parkoviště je do 1km a uvažujeme, že je zde prostor pro cca 400
automobilů návštěvníků stadionu. U BOBY centra lze využít cca 150 parkovacích míst, přímo pod
novým stadionem je plánována výstavba cca 750 nových parkovacích míst. Za prostor pro dalších
zhruba 130 podélných parkovacích míst můžeme označit po vyhrazení jeden jízdní pruh ul.
Drobného, stejným počtem vozidel lze obdobně obsadit i tř. Gen. Píky. V součtu se tak dostáváme
na hodnotu cca 1560 parkovacích míst.
Určení lokalit a počtu parkovacích stání v okolí
stadionu
Místo
Počet stání
Parkování pod tribunami stadionu
750
Parkoviště v okolí Boby centra
150
Podélné stání na ulici Drobného
130
Podélné stání na tř. Gen. Píky
130
Parkoviště u OD TESCO
400
Uvažovaných parkovacích stání celkem

3.2.

1560

Vliv navýšení intenzit dopravy na okolní komunikační síť

Z hlediska nárazového přitížení intenzit dopravy nastává méně příznivá situace po skončení
libovolné akce, neboť k odjezdu vozidel dochází v podstatě v jediném okamžiku. Z prostoru
stadionu bude na ul. Drobného v případě plně obsazených parkovacích ploch vyjíždět 900 vozidel,
uvažujeme že 50% ve směru ul. Provazníkova a 50% ve směru ul. Pionýrská. Na křižovatce Gen.
Píky x Provazníkova předpokládáme, že 30% vozidel bude pokračovat přímo po ul. Provazníkově a
zbylých 20% odbočí vlevo na tř. Gen. Píky. Na křižovatce Drobného x Pionýrská je předpokládané
rozdělení následující: 25% odbočí vpravo na ul. Sportovní, 20% pokračuje rovně po ul. Pionýrské a
5% odbočí vlevo ve směru k Nám. 28. října.
Co se týče odjezdu z parkovacích ploch od obchodního domu TESCO, opět předpokládáme
rovnoměrné rozdělení dopravních proudů. Na křižovatce Sportovní x Cimburkova x Reissigova
bude 50% vozidel pokračovat rovně na ul. Reissigovu a 50% odbočí vpravo na ul. Sportovní. Tato
vozidla se na následující mimoúrovňové křižovatce rozdělí opět na poloviny (25% z celkového
počtu parkujících u OD TESCO) ve směru na Svitavy a Olomouc.
Maximálnímu přitížení tedy budou po skončení sportovní či kulturní akce vzdorovat křižovatky
Drobného x Pionýrská a Gen. Píky x Provazníkova, kdy po ul. Drobného bude k těmto křižovatkám
v rozpětí několika minut směřovat až 450 vozidel návštěvníků stadionu. To vše bude ještě dále
komplikováno silným pěším provozem a je tedy zřejmé, že bude docházet k zahlcování těchto a
přilehlých křižovatek, na kterých bude nutné řízení dopravy příslušníky Policie.

Ateliér DPK, s.r.o.
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Zásady organizace dopravy

3.3.1. Zásady organizace automobilové dopravy
Modernizace fotbalového stadionu je v současné době projektována bez širších dopravních
vazeb a úprav dopravních napojení na stávající komunikační systém. To znamená, že návštěvníci
fotbalových zápasů, kteří budou mít rezervována parkovací místa pod tribunami stadionu, budou
najíždět do prostoru stadionu z ulice Drobného přes stávající dopravní napojení. Přímé napojení a
příjezd k parkovacím stáním je možný přes stávající sjezd, který se nachází cca v polovině
stoupání ulice Drobného. Zásadním problémem však je absence samostatného levého
odbočovacího pruhu. Proto v době konání sportovních či kulturních akcí je k usměrňování dopravy
nutná asistence dopravní policie, která bude řídit příjezd i odjezd vozidel návštěvníků.
Jistým řešením je zřízení samostatného levého odbočovacího pruhu na ulici Drobného a
výstavba světelně signalizačního zařízení, které by bylo uváděno do provozu pouze v době konání
akcí v prostoru stadionu. Úpravou stávajícího napojení by bylo následně možné zrušit levý
odbočovací pruh, který v současné době umožňuje odbočení do prostoru parkovišť před prodejnou
BILLA a toto parkoviště obsluhovat z nově upraveného dopravního napojení.
Vlivem navýšení intenzit dopravy lze v krátkém časovém úseku očekávat přetížení stávajících
křižovatek v okolí stadionu. Pokud se budou akce na stadionu organizovat o víkendu nemusí se
kapacitní problémy projevit v takové míře, jelikož intenzity dopravy v těchto dnech dosahují cca
60%-70% průměrných denních zátěží pracovního dne a tudíž jsou schopny pojmout větší navýšení
dopravy.
Bez asistence dopravní policie by se však organizace dopravy neobešla ani za ideálních
dopravních podmínek po úpravě a přestavbě dopravního napojení areálu fotbalového stadionu.
3.3.2. Zásady organizace hromadné dopravy
Jak již bylo dříve napsáno, stadion se nachází v oblasti s velmi kvalitní obsluhou hromadnou
dopravou. V docházkové vzdálenosti do 800m se nachází zastávky všech druhů hromadné
dopravy, které na území města existují. Vysoce kapacitní tramvajové trati jsou situovány na východ
a západ od dotčeného území a zastávky nekolejové dopravy těsně sousedí se stadionem.
Samotná organizace hromadné dopravy bude záviset na typu akce a počtu návštěvníků. Při
velkých akcích s 30.000 diváky bude nutno zajistit dostatečné množství mimořádných spojů
směřujících ze zastávky Zimní stadion do centra města. Čekající autobusy mohou být odstaveny na
třídě Gen. Píky. Další možností pro odbavení značného množství diváků je posílení tramvajové
trati na ulici Štefánikově spoji směřujícími k hlavnímu nádraží. Detailní plán organizace je nutno
vždy připravit a koordinovat s organizací individuální automobilové dopravy.
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3.3.3. Zásady organizace pěší dopravy
Nejzatíženější pěší trasu pro příchod resp. odchod od stadionu můžeme očekávat po ul.
Rybníček k tramvajové zastávce Hrnčířská. Pro tuto trasu svědčí i skutečnost, že přes ul. Sportovní
je v tomto místě umístěn poptávkový světelně řízený přechod pro chodce. Další velká část pěších
návštěvníků stadionu bude využívat tramvajovou zastávku Pionýrská a trolejbusovou zastávku
Zimní stadion. Naopak po ul. Drobného směrem k ul. Provazníkově očekáváme pohyb jen cca 10%
návštěvníků. Všechny docházkové vzdálenosti ke zmíněným zastávkám MHD jsou do 800m.
Zmíněné trasy platí pro návštěvníky kulturních akcí a fanoušky domácího klubu. Pro fanoušky
hostí je nutno vymezit bezpečný pěší koridor oddělený od ostatních návštěvníků, vedoucí k místu
odjezdu autobusů směřujících na vybrané vlakové nádraží.
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4. Závěr
Z dopravního hlediska je modernizace stadionu a jeho provoz možný za splnění výše
uvedených podmínek, které definují výši komfortu dopravní obsluhy. Pokud budou učiněny určité
stavební úpravy na komunikační síti a stadion bude dopravně připojen na ulici Drobného pomocí
SSZ, bude možno lépe dopravu řídit a organizovat. Jestliže bude dopravní napojení ponecháno ve
stávajícím stavu, bude při pořádání akcí potřeba zvýšené pomoci dopravní policie ČR a městské
policie. Obsluha hromadnou dopravou je dle našeho názoru dostačující. A pěší koridory svojí
kapacitou vyhoví kladeným nárokům.
Nevyřčenou otázkou zůstává přímé dopravní napojení stadionu na VMO, které by umožnilo
plynulé najíždění a vyklízení vozidel ze stadionu. Tato stavba by však byla velice technicky a
finančně náročná.
Co se týče parkování, navrhovaných 750 nových parkovacích míst umístěných pod tribunami
stadionu je dle našeho názoru dostatečný počet. Pokud by v budoucnu byly nároky na parkování
vyšší, je možno v rámci rekonstrukce zimního stadionu a rekultivace ploch v okolí vystavět nový
parkovací dům, který by sloužil pro oba stadiony s možností dalšího využití jako P+R.

Ing. Petr Soldán
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(INVENTARIZACE POROSTŮ)

INVENTARIZACE POROSTNÍCH SKUPIN
Lokalita: Brno – Ponava, areál fotbalového stadionu Za Lužánkami
Zpracovala: ing. Renata Žižlavská
4/2008

Úvod:
Průzkum porostních skupin byl proveden dne 23. 4. 2008. Plochy porostů jsou popsány ve
4 samostatných porostních plochách (skupina A,B,C,D).
U každé porostní skupiny je uvedena velikost plochy, charakter a stav porostu a druhová
skladba dřevinných vegetačních prvků.
Součástí provedené inventarizace prostních skupin je orientační schema a fotodokumentace.

POROSTNÍ SKUPINA A
Plocha: 2500 m2
Stav porostu:
původní souvislá výsadba keřů ve fázi senescence, vývoj zahušťujících sukcesních dřevin
(stromů a keřů), dlouhodobě bez pěstební péče
druhová skladba vegetačních prvků:
stromové patro – Crataegus monogyna, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, Ailanthus
altissima, Padus avium, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Catalpa bignonioides,
Betula alba, Malus sp.,
keřové patro – Symphoricarpos albus, Rosa sp., Elaeagnos angustifolia, Forsythia x
intermedia, Swida sanquinea, Cotomeaster multiflorus, Sambucus nigra, Rhus Tylina,
Pinus mugo, Ribes alpinum, Laburnum anagyroides

POROSTNÍ SKUPINA B
Plocha: 535 m2
Stav porostu:
Původní dřevinná skladba stromového typu potlačena v zápoji sukcesních dřevin, dlouhodobě
bez pěstební péče
druhová skladba vegetačních prvků:
stomové patro – Acer pseudoplatanus, Acer negundo,Picea omorika, Thuja occidentalis,
Populus nigra, Padus avium, Prunus avium, Chamaecyparis lawsoniana, Pinus nigra,
Prunus mahaleb, Acer campestre, Crataegus oxyacantha
keřové patro - Acer tatarika, Ligustrum vulgare, Rosa canina

1

POROSTNÍ SKUPINA C
Plocha: 415 m2
Stav porostu: postupující sukcese náletových dřevin do rozvolněné
v trávníku, pěstební péče extenzivní

keřové

výsadby

druhová skladba vegetačních prvků:
stromové patro – Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Ailanthus altissima
keřové patro – Rosa canina, Lonicera pileata, Symphoricarpos chenaultii, Juniperus x
media, Swida sanquinea

POROSTNÍ SKUPINA D
Plocha: 870 m2
Stav porostu: kompaktní keřová výsadba, ojedinělý výskyt vzrostlých náletoých dřevin , bez
pěstební péče
Druhová skladba vegetačních prvků:
keřové patro - Symphoricarpos albus, Ribes alpinum, Pyracantha coccinea, Cotoneaster
dammery, Swida sanquinea, Symphoricarphos chenaultii ´Hancock´
stromový nálet - Robinia pseudoacacia, Malus sp., Ailanthus altissima

Závěr:
Výše uvedené skupiny dřevinných vegetačních prvků rostou v zájmových plochách stavebního
záměru. Jedná se o plohy určené k demolici. Pokud bude možnost zachování částí porostu, či
jednotlivých dřevin bude tak učiněno v následující fázi PD. Přítomnost významných solitarér
na výše uvedených plochách zde zaznamenána nebyla.
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Fotodokumentace:
POROSTNÍ SKUPINA A

1

POROSTNÍ SKUPINA B

2

POROSTNÍ SKUPINA C
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POROSTNÍ SKUPINA D
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PŘÍLOHA 6
(DOKLADY)

