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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, 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
Vysoké účení technické v Brně

A.2. IČ
0021 6305

A.3. Sídlo
Antonínská 548/1, 601 90 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Vladimír Kotek, kvestor

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
tel: 541 420 911
zastoupený: Ing.arch. Radoslav Kobza
Ing. Zbyněk Šplíchal, hlavní inženýr projektu
Ing. Arch. Radoslav Novotný, architekt

Oznamovatele zastupuje na základě plné moci ze dne 26.3.2009:
Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
IČO: 2576 4314
Yvona Čumová
Klatovská 426/60, 602 00 Brno
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
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 rovněž zařadit 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
Areál CEITEC
plocha řešeného území

45 558,5 m2

zastavěná plocha

16 115,0 m2

zpevněné plochy a chodníky

2 458,0 m2

navrhované komunikace - parkovací plochy

8 726,0 m2

počet parkovacích míst

- celkem

283

z toho krytých - v objektu
- venkovních

163
120

Komunikace
plocha řešeného území (komunikace+veřejné sítě)

24 546,0 m2

plocha komunikace

17 806,0 m2

délka navrhovaných komunikací - ul. Purkyňova
- ul. Kolejní

680,58 m
458,15 m

STRANA 5 z 63

Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je situován v k.ú. Medlánky a malou částí v k.ú. Královo Pole.
Prostor a okolí záměru jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány tzv. dotčeným územím.
Ze západu je dotčené území vymezeno vysokoškolskými kolejemi VUT Pod Palackého vrchem a Fakultou
podnikatelskou sdruženou s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií, z východu Fakultou
chemickou a konečnou tramvají a vozovnou v Medlánkách, ze severu částečně zpevněnou cestou odbočující
z ulice Hudcova a končící transformovou E.ON a plynovým kioskem, z jihu zahrádkářskou kolonií při ul.
Kolejní. Mimo uvedené napojovací a ohraničující objekty se jedná o nezastavěnou část obce.
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Městská část:

Medlánky a Královo Pole

Katastrální území:

Medlánky (611743), Královo Pole (611484)

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
Předmětem záměru je výstavba areálu výzkumného centra zaměřeného na pokročilé materiály a technologie,
vědeckého pracoviště vysokého společenského významu. Tento záměr je v souladu s regulativy funkčních
ploch, vymezených územním plánem (SV – plochy pro výrobu a služby a ZO – plochy ostatní městské
zeleně).
Plocha určená k zástavbě se nachází na území městských částí Medlánky a Královo Pole (malá část). Jedná
se o plochu nezastavěnou, obklopenou objekty a napojovacími komunikacemi.
V navržených objektech budou soustředěny laboratoře pro studium chemických a fyzikálních vlastností
různých materiálů a zkoušení jejich vlastností (kromě základních jako je trvanlivost, struktura, teplotní a
vlhkostní vlastnosti, rovněž akustické a vibrační). Dále zde budou vyvíjeny a využívány pokročilé nano a
mikrotechnologie, komunikační technologie a technologie pro aplikovanou biomechaniku.
Součástí záměru je vybudování veřejných komunikací v území, přeložení inženýrských sítí a položení
veřejných sítí nových tak, aby v území mohl probíhat další stavební rozvoj. Řešení této problematiky je
součástí samostatné stavby Areál VUT v Brně CEITEC, komunikace.
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Souběžně s tímto záměrem se bude realizovat další záměr stejného investora, stavba Regionálního
vědeckého a výzkumného centra VUT FAST s obdobným zaměřením. Jiné související investice a souběžné
stavby jiných subjektů nejsou známy.
Dále není známo, že by v dotčeném území byly připravovány záměry, které by svým charakterem mohly vést
ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměrem investora je vybudovat v území areál výzkumného centra pro pokročilé materiály a technologie
vysokého společenského významu. Tento záměr je v souladu s dlouhodobě drženou koncepcí tohoto území a
je v souladu s regulativy funkčních ploch, zde vymezených (SV – plochy pro výrobu a služby).
Investor zvolil k výstavbě pozemek jednak na základě územních možností města Brna a jeho územně
plánovací dokumentace a jednak na základě možnosti doplnění souboru již existujících budov Vysokého
učení technického v okolí (koleje Pod Palackého vrchem, fakulty chemická, podnikatelská, elektrotechnická).
Území je dobře napojitelné na dopravní a technickou infrastrukturu města a v neposlední řadě umožňuje
další rozvoj.
Územní plán města Brna (dále jen ÚpmB), schválený Zastupitelstvem města Brna v listopadu 1994, a jeho
změny a doplňky schválené v období 1995-2003 určují pro dotčené území tyto funkce: SV – smíšené plochy
výroby a služeb v kombinaci se ZO – plochy ostatní městské zeleně. V rámci přípravných projektových prací
byla podle platných obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna podána žádost o úpravu směrné
části Územního plánu města Brna: úpravu vzájemných hranic návrhových ploch smíšených pro výrobu a
služby SV, čistého bydlení BC, ostatní městské zeleně ZO a krajinné zeleně všeobecné, která je vyvolána
novým trasováním městské komunikace navazující na ulici Purkyňova u Fakulty chemické pokračující
severozápadním směrem k areálu transformovny společnosti E.ON.
Lze konstatovat, že tento záměr je v souladu s regulativy funkčních ploch (SV – smíšené plochy výroby a
služeb a ZO – plochy ostatní městské zeleně), vymezených územním plánem nebo představuje naplnění
funkčního využití území, předpokládaného územním plánem. Je také v souladu s dlouhodobě drženou
koncepcí tohoto území.
Provozní zásadou celého areálu je řazení jednotlivých objektů podél komunikační páteře, která umožňuje
řešit kontrolu vstupu návštěvníků v centrálním vstupním objektu. Není proto možné dosáhnout členění
areálu na menší celky přerušované zelení tak, jak je v území požadováno územním plánem. Stavební záměr
není možné zmenšit. Proto bylo třeba žádat o úpravu ÚP. Plochy zeleně jsou v projektu umístěny podél
celého areálu a mezi objekty tak, aby bylo docíleno co nejkvalitnějšího zasazení areálu centra do okolní
krajiny.
Umístění záměru je vázáno na popsané území vymezené dostupnými pozemky a není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Zásady urbanistického řešení
Předmětem záměru je vybudování areálu výzkumného vědeckého pracoviště pro vývoj pokročilých materiálů
a technologií. Investor zvolil pro jeho umístění plochu navazující na stávající objekty VUT v k.ú. Medlánky a
částečně v k.ú. Královo Pole. Využil možnosti doplnit soubor stávajících budov (koleje Pod Palackého vrchem,
fakulty chemická, podnikatelská a elektrotechnická). Území je dobře napojitelné na dopravní a technickou
infrastrukturu města a v neposlední řadě umožňuje také další rozvoj.
Urbanistická koncepce maximálně usiluje o udržení hodnot prostředí při současném vytvoření vysokého
užitného standardu provozu výzkumného centra. Vysoká kvalita prostředí je dána zejména těsnou vazbou
řešeného území na přírodní památku (PP) Medlánecké kopce. Areál se nachází v patě jihozápadního svahu
jednoho z kopců a významně se tak uplatňuje ve vyznění dálkových pohledů na tuto PP. Prostorový koncept
areálu reflektuje současné potřeby tvorby kvalitního životního prostředí, uspokojující pestrou škálu očekávání
uživatelů. Vytváří příležitosti pro naplnění jak zcela utilitárních pracovních a provozních činností, tak potřeb
oddychu a relaxace, či společenských kontaktů a reprezentace.
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Urbanistické řešení vychází zejména z následujících zásad.
Pavilonové řešení objektů umožňuje šetrnější začlenění areálu do svahu Medláneckého kopce při
současném uspokojení požadavků na provozní členění jednotlivých úseků centra a dodržení hygienických
a provozních požadavků.
Pavilony jsou ve svahu umístěny ve dvou směrově odkloněných řadách tak, že každá z řad
pavilonů probíhá ve směru vrstevnice. Toto řešení umožnilo podsunutí parkovacího podlaží pod
pavilony v jedné úrovni, v celé délce řady. Na jižní hraně střechy parkovacího podlaží jsou pak umístěny
pasarely, které propojují všechny pavilony v řadě. Podařilo se tak minimalizovat množství parkovacích
ploch na terénu, které jsou problematické jak z estetických důvodů, tak z hlediska nutnosti zadržování
odtoku dešťových vod. Výhodou je také možnost přímého přístupu z parkovacích ploch do jednotlivých
pavilonů „suchou nohou“.
Pavilony jsou umístěny kolmo ke svahu ve směru své delší osy. V pohledech na svah
Medláneckého kopce se tak pavilony uplatňují svojí kratší stranou. Významně je tak eliminováno negativní
působení stavebních objemů v patě této krajinné dominanty.
Výškově jsou pavilony navrženy jako třípodlažní případně s jedním ustupujícím podlažím. Tato
výšková úroveň respektuje dominantnost PP Medlánecké kopce v krajině.
Sjednocení hmotového výrazu pavilonů v každé řadě jednotným koncepčním přístupem
usnadňuje čitelnost, uchopitelnost a přehlednost areálu i přes poměrně různorodé typologické i provozní
požadavky jednotlivých úseků.
Východní čela obou řad spojuje společenský objekt orientovaný k hlavnímu nástupnímu prostoru
od konečné tramvaje. Tento objekt je s ostatními pavilony spojen pasarelami, které umožňují
bezbariérový pohyb mezi všemi objekty centra „suchou nohou“. Společenský objekt plní funkci vstupní
brány do areálu a jsou v něm realizovány všechny hlavní činnosti společné pro všechny pavilony.
Veškeré zásobování jednotlivých pavilonů je prováděno z jejich horní, severní strany tak, aby
byla jižní strana pavilonů uvolněna pro přístupy od pasarel. Vnitřní obslužné komunikace jsou vedeny
západní a severní částí areálu.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Komplex výzkumného centra je tvořen:
•

5 hlavními nadzemními objekty, v nichž jsou umístěny jednotlivé laboratorní provozy doplněné
potřebným sociálním a technickým zázemím;

•

1 vstupním společenským objektem, který je hlavním vstupem do areálu pro veřejnost a svým
vybavením zajišťuje případné služby jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance výzkumného centra. Se
všemi objekty je tento propojen pasarelami.

Materiálové vyznění objektů bude řešeno zejména s důrazem na optimalizaci tepelnětechnických vlastností
objektů, na dosažení současného vzhledu odpovídajícího zaměření centra na výzkum pokročilých materiálů.
Hlavní objekty jsou navrženy ve dvou řadách. Pod každou z řad je podsunuto parkovací podlaží
polozapuštěné do terénu. Součástí tohoto podlaží jsou i potřebné místnosti technického vybavení a technická
chodba umožňující přivedení médií z místa napojení nebo z centrálního zdroje do všech objektů.
Prostorové i dispoziční uspořádání objektů v každé řadě je vedeno jednotícími pravidly.
SO 101 (A1+A2) a 102 (A3+A4). Pokročilé stavební materiály (keramické, polymerní a kovové)
1. Každý ze dvou objektů je tvořen dvěma třípodlažními deskami ve směru sever – jih. Je tak dosaženo
východního a západního osvětlení místností a minimalizace teplotních zisků v letním období.
2. Obě desky jsou v jižním čele propojeny vstupní halou otevřenou přes všechna podlaží a centrálním
vertikálním komunikačním jádrem, propojující všechna podlaží, parkovací podlaží a obytnou střechu.
Do vstupní haly na úrovni 1.NP ústí pasarely, propojující všechny objekty. Druhý vstup do objektů je
navržen ze severu jako zásobovací.
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3. Severní konce desek jsou spojeny hmotou halových laboratoří s výškou přes dvě podlaží. Toto
umístění umožňuje jejich přímé zásobování se severní strany. Mezi deskami je hmotou laboratoře
vytvořeno átrium, které může sloužit jako odpočinkový prostor.
4. Všechny střechy jsou navrženy ozeleněné a jsou přístupné pro relaxační využití.
5. Konstrukční výška standardního podlaží je navržena 4,00 m.
6. Na objektu SO 102 je navrženo ustupující 4.NP.
SO 103. (C) Pokročilé komunikační a řídicí technologie
SO 104. (B) Pokročilé nano- a mikrotechnologie
SO 105. (D) Biomedicínské technologie
1. Každý z těchto 3 objektů je tvořen 3 - podlažními nebo 2 - podlažními hmotami ve směru sever – jih
(dosaženo východního a západního osvětlení místností a minimalizace teplotních zisků v letním
období).
2. Hmoty jsou v jižním čele proříznuty vstupní halou otevřenou přes všechna podlaží. Tento prostor
člení jižní fasádu na tři menší hmoty, jejichž subtilnost vyznívá příznivěji při začlenění objektů do
krajinného prostředí. Součástí vstupní haly je centrální vertikální komunikační jádro propojující
všechna podlaží, parkovací podlaží a obytnou střechu. Do vstupní haly na úrovni 1.NP ústí pasarely,
propojující všechny objekty.
3. V severní části objektů jsou umístěny halové laboratoře, jejichž výška je dána požadavky technologií
a je vyšší oproti standardní výšce (to umožňuje jejich přímé zásobování se severní strany).
4. Všechny střechy jsou navrženy jako ozeleněné, přístupné pro relaxační využití.
5. Konstrukční výška standardního podlaží je navržena 4,00 m.
SO 107. Společenský objekt
Společenský objekt tvoří deska prohnutá v oblouku tak, aby svým zakřivením organicky reflektovala směrové
odklonění řad hlavních objektů. Objekt je v jižní části 4 - podlažní, v severní části 2 - podlažní. V centrální
části objektu je umístěna vstupní hala otevřená přes dvě podlaží s centrálním schodištěm. Tento prostor je
společenským středem celého areálu. Probíhá v něm vstup do areálu i přechod mezi výškovými úrovněmi
jižní a severní řady objektů (6m). Jsou z něj přístupné prostory centrální jídelny, knihovny a společenského
sálu. Vstupní hala by měla svou transparentností prezentovat vstřícnost a otevřenost výzkumného centra
vůči veřejnosti.
V ostatních částech společenského objektu jsou umístěny jednací místnosti, pracovny, kanceláře vedení
centra a místnosti příležitostného ubytování.
Konstrukční výšky jsou v severní části navrženy 6,00 m a 4,00 m, v jižní části 4,00 m, 2 x 3,00 m a 4,00 m.
Zásady technického řešení stavby
SO 101 (A1+A2)
SO 102 (A3+A4) Pokročilé stavební materiály (keramické, polymerní a kovové)
Jedná se o částečně podsklepené budovy se 3 nadzemními podlažími a s 1-podlažní halovou částí, značně
výškově členité s vnitřním podsklepeným atriem.
V suterénu jsou situována garážová stání a prostory technického zázemí objektu. V nadzemních podlažích
jsou umístěny kanceláře, specializované laboratoře, místnosti sociálních zařízení a sklady.
Konstrukční výšky ve všech podlažích jsou navrženy 4,0m. Nosná konstrukce objektů bude tvořena
železobetonovým skeletem se základním modulovým systémem sloupů 8,1 x 8,1m. Tento základní systém je
doplněn nosnými ztužujícími stěnami z monolitického železobetonu. Ze stejného materiálu bude provedeno i
vnitřní schodiště. Venkovní úniková požární schodiště budou ocelová.
Bezbariérová vertikální přeprava osob bude zajištěna 1 výtahem v centrálním komunikačním jádru, u
zásobovacích vstupů na S straně budou 2 nákladní výtahy.
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Pro zodpovědný návrh typu založení objektu bude nutno provést před zahájením prací (v dalším stupni
projektové přípravy stavby) inženýrskogeologický průzkum v místě plánované stavby. Ten musí být
zaměřený především na podrobné zjištění geologické stavby podloží.
Objekt podzemních garáží (A1 – A4) tvoří suterénní část pod objekty A1 až A4. Zde budou situována
garážová stání a prostory pro technické zázemí objektu. Konstrukční výška je navržena 4,0m. Nosná
konstrukce bude vycházet z nosného systému nadzemních podlaží objektů A1 až A4: bude tvořena
železobetonovým skeletem se základním modulovým systémem sloupů 8,1 x 8,1m. Tento základní skeletový
systém je doplněn nosnými ztužujícími stěnami, které budou provedeny z monolitického železobetonu. Svislé
nosné konstrukce objektu budou tvořeny obdélníkovými železobetonovými sloupy, ztužujícími stěnami,
stěnami komunikačních jader a na obvodu také stěnami zachycujícími působení zemního tlaku. Vodorovné
nosné konstrukce budou tvořeny obdélníkovými železobetonovými stropními deskami, doplněnými hlavicemi,
průvlaky, trámy a ztužidly.
Vnitřní schodiště bude také provedeno z monolitického železobetonu.
Založení nosných konstrukcí bude provedeno na velkoprůměrových pilotách, které mohou být opřené do
skalního podloží. Pro zodpovědný návrh typu založení objektu bude nutno provést před zahájením prací (na
dalším stupni projektové přípravy stavby) inženýrskogeologický průzkum v místě plánované stavby. Ten musí
být zaměřený především na podrobné zjištění geologické stavby podloží.
Objekt SO 103. (C) Pokročilé komunikační a řídící technologie
Tento objekt je členěn do 3 sekcí: v J části je umístěna vstupní hala a 2 křídla lehkých laboratoří a pracoven,
střední část tvoří středně velké laboratoře s centrální chodbou, v S části pak je umístěna velká halová
laboratoř přes 2 podlaží. Vertikální spojení zajišťuje centrální komunikační jádro s nákladním výtahem.
Jedná se o částečně podsklepenou budovu se 2 nadzemními podlažími. 1 NP bude mít objekt v části
spojovacího koridoru propojujícího objekty B, C, D a některé nepodsklepené části objektu. Nad podsklepenou
částí má objekt 2 NP konstrukční výšky 4,0m, nad nepodsklepenou pak 2 NP, jedno s konstrukční výškou
4,0m, druhé s výškou 8,0m. Střecha nad celým objektem je rovná.
V suterénu, v němž je objekt podzemních garáží společný pro objekty B, C a D, jsou situována garážová
stání a prostory technického zázemí objektu. Konstrukční výška podzemního podlaží je navržena 4,0m.
V 1.NP jsou převážně technické prostory, laboratoře, pracovny a zkušební komory, ve 2.NP pak laboratoře,
kanceláře a místnosti sociálních zařízení.
Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovým skeletem se základním modulovým systémem sloupů 8,1 x
8,1m doplněným nosnými ztužujícími stěnami, které budou provedeny z monolitického železobetonu.
Založení nosných konstrukcí je navrženo totožné jako u objektů A a B.
Objekt SO 104. (B) Pokročilé nano- a mikrotechnologie
Jedná se o částečně podsklepenou budovu se 2 a 3 nadzemními podlažími. V jižní části je umístěna vstupní
hala a 2 3-podlažní křídla lehkých laboratoří a pracoven. Severní část je 2-podlažní – v 1. NP je umístěno
technické zázemí chráněného prostoru, ve 2. NP je umístěn prostor hlavní chráněné laboratoře.
Konstrukční výška 3 nadzemních podlaží nad podklepenou částí je 4,0m, nad nepodsklepenou částí pak 2
nadzemní podlaží konstrukční výšky 6,0m. Střecha nad objektem je tedy rovná. V suterénu, který je tvořen
objektem podzemních garáží společným pro objekty B, C, D, jsou situována garážová stání a prostory
technického zázemí objektu. Konstrukční výška podzemního podlaží je 4,0m. V 1. NP převažují technické
prostory, v ostatních NP jsou kanceláře a místnosti sociálních zařízení. Ve 2-podlažní části budou převážně
chráněné prostory halové bez vnitřních podpor.
Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovým skeletem se základním modulovým systémem sloupů
8,1x8,1m doplněným nosnými ztužujícími stěnami, které budou provedeny z monolitického železobetonu.
V halové části bude rozpon nosných sloupů zvětšen až na 16,2 v 1.NP a 24,3m ve 2.NP. Svislé nosné
konstrukce objektu budou tvořeny obdélníkovými železobetonovými sloupy, ztužujících stěnami a stěnami
komunikačních jader a na obvodu suterénů také stěnami zachycujícími působení zemního tlaku. Vodorovné
nosné konstrukce budou tvořeny monolitickými železobetonovými stropními deskami zesílenými hlavicemi.
Z monolitického železobetonu bude provedeno i vnitřní schodiště, konstrukce spojovacího koridoru je
navržena lehká ocelová. Halové části objektu v místě chráněného prostoru a jeho zázemí budou zastřešeny
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v patře monolitickými průvlaky s železobetonovými deskami, pod střechou prefabrikovanými vazníky
s ocelovými vaznicemi, popř. celoocelovou příhradovou konstrukcí.
Založení nosných sloupů a stěn skeletové konstrukce objektu je uvažováno na velkoprůměrových pilotách,
které mohou být zejména ve vyšších polohách opřené do skalního podloží. Pilotové základy budou zároveň
eliminovat nerovnoměrné sedání různě vysokých částí objektu. Pro zodpovědný návrh typu založení objektu
však bude nutno provést v místě plánované stavby před zahájením prací na dalším stupni projektu
inženýrsko-geologický průzkum zaměřený na podrobné zjištění geologické stavby podloží, zejména
s ohledem na vertikální průběh případného výskytu skalního podloží a také na měnící se konzistenci
sprašových a svahových hlín.
Objekt SO 105. (D) Biomedicínské technologie
Objekt je členěn na 2 sekce. V J části je umístěna vstupní hala a 2 3-podlažní křídla lehkých laboratoří a
pracoven. Severní část je 2-podlažní s vyšší konstrukční výškou. Tato část je řešena jako dispoziční 5-trakt se
2 chodbami, mezi nimiž jsou umístěny šatny a sociální zařízení. Vertikální spojení zajišťuje centrální
komunikační jádro s nákladním výtahem, který umožňuje i přechod mezi výškově posunutými podlažími.
Jedná se o částečně podsklepenou budovu se 2 a 3 NP. 1 NP bude mít objekt v části spojovacího koridoru
mezi objekty B, C a D. Nad podsklepenou částí bude mít objekt 3 NP s konstrukční výškou 4,0m, nad
nepodsklepenou pak 2 NP s výškou 6,0m. Střecha bude nad celým objektem v 1 rovině. V suterénu,
tvořeném objektem podzemních garáží společných pro objekty B, C a D, jsou umístěna garážová stání a
prostory technického zázemí objektu. Podzemní podlaží má konstrukční výšku 4,0m.
Konstrukční řešení stavby i založení nosných konstrukcí bude stejné jako u objektů A, B a C (viz výše).
Objekt SO 107. Společenský objekt
Tento objekt je navržen v J části 4-podlažní, v S části 2-podlažní. V centrální části je umístěna vstupní hala
otevřená přes 2 podlaží s centrálním schodištěm a dvojicí osobních výtahů. Tento prostor je společenským
středem celého areálu. Probíhá tu vstup do areálu, přechod mezi výškovými úrovněmi J a S řady objektů,
jsou z něj přístupné prostory centrální jídelny, knihovny a společenského sálu. V ostatních částech objektu
jsou umístěny jednací místnosti, pracovny, kanceláře vedení centra a místnosti příležitostného ubytování.
Konstrukčně se jedná o částečně podsklepenou budovu se 2 NP a částečně vloženým mezipatrem.
Půdorysně oblouková stavba má nad podsklepenou částí 3 NP konstrukční výšky 4,0m, nad nepodsklepenou
částí pak 2 NP výšky 8,0 a 4,0m. Střecha je v rovině.
V suterénu jsou situovány pracovny a prostory technického zázemí objektu, konstrukční výška podzemního
podlaží je navržena 3,0m. V 1.NP bude restaurace a knihovna, zasedací místnosti a konferenční sál,
kanceláře a místnosti sociálních zařízení, ve 2.NP pak pracovny, zasedací místnosti a místnosti sociálních
zařízení.
Nosná konstrukce objektu bude tvořena trojlodním železobetonovým skeletem se základním modulovým
systémem sloupů 3 x 6,0m v příčném směru, v podélném směru je díky půdorysnému zakřivení osová
vzdálenost proměnná od cca 8,1 do 8,8m. Tento základní skeletový systém je doplněný nosnými ztužujícími
stěnami, které budou provedeny z monolitického železobetonu.
Konstrukční řešení stavby i založení nosných konstrukcí bude stejné jako u objektů A, B, C a D (viz výše).
Vzduchotechnika a chlazení
V celém objektu bude instalován systém k zajištění větrání laboratoří, pracoven, kanceláří, chodeb, prostorů
bez možnosti popř. s omezenou možností přirozeného větrání, větrání technického a hygienického zázemí,
větrání CHÚC, chlazení pracoven vědeckých pracovníků a odvod tepelné zátěže z prostorů serverů a
rozvoden.
Vytápění
V celém areálu bude ústřední vytápění, které je součástí řešení interního mikroklimatu a je projektováno
v návaznosti na vzduchotechniku a chlazení. Otopná voda bude přiváděna do objektů pomocí izolovaného
potrubí uloženého ve stavebním instalačním kolektoru.
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Jako zdroj tepla je navržena sestava tří nízkoteplotních stacionárních kotlů Vitoplex 100 o výkonu 2 x 1400
kW + 1 x 1120 kW. Celkový výkon kotelny činí 3.920 kW. Kotelna bude umístěna v části stavebního objektu
SO 101, v místnosti o ploše 107 m2 a výšce 3,7m.
Dopravní řešení stavby
Součástí výstavby areálu CEITEC (VUT Brno) je i řešení dopravního napojení areálu na veřejné komunikace,
vnitroareálové komunikace a řešení dopravy v klidu.
Areál je umístěn na katastrálním území Medlánky a Královo Pole v prostoru za stávajícími objekty VUT a
technologickým parkem v prodloužení ulic Kolejní a Purkyňovy. Dopravní obsluha areálu bude zajištěna
prodloužením těchto ulic v souladu s platným územním plánem města.
Prodloužení ulice Purkyňovy je navrženo ve směru na sever k Bystrci (přehrada a letiště Medlánky). Pro
potřebu obsluhy areálu CEITEC bude realizován úsek od nově dokončené části ul. Purkyňovy (konečná
tramvaje DPmB a příjezd do vozovny DPmB) až po stávající místní komunikaci ve vzdálenosti cca 680 m od
konečné tramvaje.
Prodloužení ulice Kolejní je navrženo z ul. Purkyňovy směrem západním až ke stávajícímu ukončení ul.
Kolejní v prostoru kolejí VUT v délce 458 m.
Areál bude na tyto nově budované úseky veřejných komunikací napojen vždy jedním vjezdem.
Nově navržená prodloužení komunikací jsou směrově, výškově a šířkově řešena i pro dopravní obsluhu
autobusy MHD.
Ulice Purkyňova
Trasa prodloužení ulice Purkyňovy začíná na konci stávajícího nově dokončeného prodloužení ul. Purkyňovy a
trasy tramvaje DPmB. Úprava končí na stávající zpevněné komunikaci odbočující západním směrem z ulice
Hudcova. Je navržena jako místní obslužná komunikace se dvěma jízdními pruhy 3,00m, vodicími proužky
0,50m a bezpečnostním odsazením 0,50m. Šířka hlavního dopravního prostoru je 8,00m. V přidruženém
prostoru je oboustranně umístěn zelený pás o šířce 2,50m (včetně bezpečnostního odsazení od jízdních
pruhů) a chodník šíře 1,50m (2x0,75m). Výhledově je zde možno umístit jednosměrný pruh pro cyklisty
(1,00m) s bezpečnostním odsazením od chodeckých pruhů 0,50m. Přidružený prostor má na obou stranách
komunikace šířku 3,50m.
Voda z plochy vozovky bude svedena do uličních vpustí osazených ve vodícím proužku a zaústěna do
kanalizace. Voda z chodníku bude svedena do terénu (vsak).
Ulice Kolejní
Trasa prodloužení ulice Kolejní začíná v km 0,130.46 nové úpravy ul. Purkyňovy, kde bude vytvořena styková
křižovatka s touto ulicí. Řešení trasy v prostoru stávající ul. Kolejní a parkovišť před multifunkčními budovami
bude upřesněno v dalším stupni projektové přípravy po podrobném zaměření lokality, aby stávající
parkoviště a vzrostlá zeleň byly minimálně dotčeny. Stávající parkoviště a zástavba budou nově napojeny
v km 0,322.00 průsečnou křižovatkou.
Ul. Kolejní je navržena jako místní obslužná komunikace se dvěma jízdními pruhy (3,00m), vodicími proužky
šíře 0,50m a bezpečnostním odsazením šíře 0,50m. Šířka hlavního dopravního prostoru je 8,00m.
V přidruženém prostoru je v úseku km 0,000.00 – 0,238.00 oboustranně umístěn zelený pás o šířce 2,50m
(včetně bezpečnostního odsazení od jízdních pruhů) a chodník o šířce 1,50m (2x0,75m). Toto uspořádání
plynule navazuje na šířkové uspořádání úpravy ul. Purkyňovy. V úseku km 0,238.00 až do konce úseku je
z přidruženého prostoru vypuštěn zelený pás s ohledem na minimalizaci záboru ploch komunikací.
Voda z komunikací bude svedena do uličních vpustí a zaústěna do kanalizace, voda z chodníků bude
odvedena do terénu.
Doprava uvnitř areálu
Doprava areálu CEITEC bude na veřejné komunikace napojena z ul. Purkyňovy vjezdem vlevo a z ul. Kolejní
vpravo. Oba tyto vjezdy budou propojeny obvodovou komunikací, která obejde areál po severozápadní
straně. Na západní straně areálu bude na obvodovou komunikaci areálu napojena páteřní komunikace (v
prostoru mezi objekty A1-A4 a objekty B-D).
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Všechny vnitroareálové komunikace budou obousměrné a budou mít v základním šířkovém uspořádání 2
jízdní pruhy šířky 3,00m. V obloucích budou tyto komunikace rozšířeny pouze pro provoz osobních
automobilů skupiny O2 (rozšíření každého jízdního pruhu na 3,30m). V případě provozu nákladních vozidel
resp. souprav se předpokládá průjezd pouze jednoho vozidla, s vyhnutím vozidel na dohled a předností
upravenou. Uvažuje se jen velmi nízká intenzita provozu těchto vozidel. Páteřní komunikace je v celém úseku
přímá. S ohledem na předpokládanou nízkou intenzitu dopravy nejsou v areálu uvažovány chodníky podél
vnitroareálových komunikací. Na vnitroareálové komunikace navazují parkovací stání pro osobní vozidla
skupiny O2 (viz doprava v klidu) a manipulační plochy, které budou sloužit jednak jako meziskládky
materiálu a jednak jako plochy pro obracení respektive zajíždění nákladních vozidel a souprav k objektům.
Předpokládá se obracení i zajíždění couváním. Výškově budou vnitroareálové komunikace respektovat
stávající terén. Konstrukce vozovky vnitroareálových komunikací a manipulačních ploch je uvažována jako
vozovka lehká (předpokladá se průjezd do 15 nákladních vozidel za 24hod), netuhá, s krytem živičným.
Pokud by v průběhu zpracování dokumentace pro stavební řízení došlo k upřesnění intenzity vnitroareálové
dopravy, bude konstrukce vozovky upravena na upřesněné zatížení. Veškeré vnitroareálové komunikace
budou lemovány silničním betonovým obrubníkem. Konstrukce vozovky i parkovišť je uvažována s krytem
z betonové dlažby.
Odvodnění vnitroareálových komunikací bude zajištěno příčným a podélným sklonem komunikací s odtokem
ke zvýšeným obrubám a podél nich do uličních vpustí, zaústěných do dešťové kanalizace.
Řešení dopravy v klidu
Stanovení potřebného počtu parkovacích stání je provedeno dle ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“. Předpokládá se, že celkový počet zaměstnanců v areálu bude do 500. Z hlediska charakteru
provozu areálu lze tento zařadit do druhu stavby „výroba a sklady“. Dle tabulky 34 výše uvedené ČSN pro
tento druh stavby připadá 1 parkovací stání na 4 zaměstnance.
Celkem je tedy v areálu nutno zajistit minimálně 157 odstavných a parkovacích stání. Tento počet stání bude
pokryt jednak hromadnými garážemi v celkové kapacitě 163 stání (SO 100 a SO 103), parkovacími stáními u
vjezdu z ul. Purkyňovy v počtu 88 stání a parkovacími stáními navazujícími na páteřní komunikaci v počtu 32.
Celkem je tedy navrženo 283 parkovacích stání, což je o 126 více než normových 157. V návrhu je
zohledněna rezerva na upřesnění využití objektů a jejich druhového zařazení. V dalších stupních projektové
přípravy bude možno zredukovat tento počet, pokud by se ukázalo, že navržený počet stání nebude ani
výhledově využit.
Období výstavby
Hlavní vjezd a výjezd z hlavního staveniště bude napojen na nově budované komunikace pro budoucí areál,
tzn. prodloužené ulice Kolejní a Purkyňovu.
Dále povede trasa pro dodávky a odvoz hmot ze stavby po stávajících veřejných komunikacích, odbočování
na ul. Hradeckou není obousměrné, musí se tedy volit různé trasy pro oba směry výjezdu z Hradecké. Je
připraveno variantní řešení s využitím ulic Hradecká, Purkyňova, Podnikatelská, Palackého a Kuřimská.
Konečná trasa bude upřesněna po dohodě se správcem komunikací.
Staveništní doprava nebude mít velkou hustotu, protože zemní práce budou na stavbě probíhat v minimálním
rozsahu (nejsou zde plánovány hluboké výkopy, přesun zeminy je předpokládán hlavně v rámci staveniště).
Významnější bude pouze krátkodobě při betonáži nebo montáži hrubé stavby, popř. při budování
komunikací.
Pěší trasy v areálu kolejí budou zachovány po celou dobu výstavby (mimo krátkodobých uzavírek).
Komunikace se v trase staveništní dopravy provedou v předstihu bez provedení finální vrstvy, pouze se
provizorně zpevní povrch komunikace (např. živičným recyklátem), tak aby bylo umožněno jejich předčasné
používání. Finální živičný povrch všech nových komunikací bude proveden až na závěr výstavby.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.
Popis technologie a výrobního programu
Záměr má charakter komplexu budov kancelářského, laboratorního a poloprovozního charakteru. Areál
výzkumného centra CEITEC tvoří 5 objektů sloužících jednotlivým vědeckým činnostem.
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SO 101-Objekt A1, A2
Objekt soustřeďuje laboratoře pro studium chemických vlastností keramických materiálů, pro syntézu
materiálů a centrální laboratoře elektronové mikroskopie a rtg. difraktometrie.
Objekt dále zahrnuje speciální laboratoře „Sintering“ a laboratoře pro konsolidaci a tvarování keramických
materiálů.
SO 102-Objekt A3, A4
Objekt soustřeďuje laboratoře pro zkoušení vlastností materiálů - trvanlivost, strukturální charakteristiky,
laboratoře pro studium teplotních a vlhkostních vlastností materiálů a laboratoře pro studium akustických a
vibračních vlastností materiálů.
SO 104-Objekt B
Objekt je určen pro studium pokročilých nano- a mikrotechnologií.
SO 105-Objekt C
Objekt je určen pro komunikační technologie. Je zde bezdrátová komora, akustická bezdrátová komora a
audiovizuální sál 3D.
SO 106-Objekt D
Objekt slouží pro výzkum v oboru aplikované biomechaniky. Jsou zde prostory pro přípravu a laboratoře.
V uvedených objektech bude probíhat řešení jednotlivých vědeckých úkolů dle charakteru laboratoří.
Kvantifikace vědecké činnosti bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
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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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2010

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2012 (komunikace)
2015 (areál CEITEC)

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 – Medlánky

Statutární město Brno
Úřad městské části Brno-Medlánky
Hudcova7, 621 00 Brno

Brno – Královo Pole

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

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Příslušným stavebním úřadem je Úřad městské části Brno–Medlánky, Úsek výstavby, životního prostředí a
zemědělství. Ten vydává:
−

územní rozhodnutí,

−

stavební povolení.

Mezi další nezbytná navazující rozhodnutí patří:
Povolení ke kácení dřevin podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. (úřady městských částí Brno-Medlánky a
Královo Pole)
Souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti v ochranném pásmu přírodní památky podle §37
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. (KÚ Jihomoravského kraje)
Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle §56 a §50 (silně ohrožené – Správa
CHKO, ohrožené - KÚ JK).

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

B.II.1. Půda
Celková plocha záměru je cca 70,1 ha (45,6 ha areál, 24,5 ha komunikace).
Pozemky dotčené stavbou jsou v evidenci ZPF, záměr vyžaduje trvalé odnětí zemědělské půdy za ZPF.
Rozsah odnětí zemědělské půdy představuje cca 16.350 m2 pro vlastní areál a 11.218 m2 pro komunikace.
Současně lze předpokládat, že konečný rozsah odnětí bude z důvodu dělení řady pozemků a budování
technické infrastruktury vyšší. Pozemky jsou v majetku VUT Brno, Technologického Parku Brno, a.s., města
Brna a v soukromém vlastnictví.
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Přehled stavebních pozemků, na kterých je záměr situován, je uveden v tabulkách v příloze 2.3. Přehled
dotčených pozemků. V příloze č. 2.2. je situace katastrální mapy dotčeného území.
Ochranná pásma
Hranice budoucího areálu zasahují do ochranného pásma přírodní památky Medlánecké kopce (není
vyhlášeno, jde ze zákona o území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky).
Jiná zvláštní ochranná pásma nejsou v území vymezena.
Ochranná pásma technických sítí budou respektována.

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

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude voda na staveniště přivedena ze stávajícího vodovodního řadu. Připojení zařízení
stavby se provede ve vodoměrné šachtě na novou vodovodní přípojku, která bude zřízena pro zásobení
budoucího objektu (přípojka pro CEITEC DN 125). Nová přípojka bude vybudována v předstihu.
Pro zásobování vodou areálů situovaných podél plánované komunikace Purkyňova a Kolejní bude vybudován
nový veřejný vodovodní řad DN 150mm napojený na stávající vodovod DN 200mm (tlakové pásmo 3.I – VDJ
VUT Palackého vrch 338,00). Vodovodní řad „1“ bude proveden z trub z tvárné litiny s pružným hrdlovým
spojem. Jeho délka je 1 045m. Řad bude uložen v přidruženém chodníku komunikace „Purkyňova“.
Ve fázi provozu bude potřeba pitné vody dle projektové dokumentace následující:
- průměrná denní potřeba
- hodinové maximum
- roční potřeba

Qd = 45,4 m3/den
Qh = 5,7 m3/hod
Qr = 11 200 m3/rok

Výše uvedené potřeby vody budou kapacitně pokryty z veřejného vodovodu, který je ve správě společnosti
BVK a.s.
Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána ve fázi výstavby pro:
−

výrobu 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.
Ve fázi provozu není potřeba technologické vody uvažována.
Požární voda
Potřeba požární vody bude zabezpečena z podzemních požárních hydrantů osazených na novém vodovodním
řadu DN 125. Potřeba požární vody – P = 9,5 l/s.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Řešeným územím prochází stávající sítě E.ON – jedná se o 3 kabelová vedení VN a sdělovací vedení E.ON.
V prostoru nově navrženého areálu dojde k jejich přeložce.
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě. Stavba bude napojena ze sítě
E.ON. Nové napojení VN bude provedeno ze stávajícího kabelu VN č. 1280, který je majetkem VUT.
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V areálu bude vybudována nová trafostanice, ze které budou napojeny veškeré odběry areálu. Trafostanice
bude 22/0,4 kV, 4x 1000 kVA. Pro zásobování areálu budou sloužit 3 trafa. Jedno trafo bude rezerva. Do
trafostanice bude přesunuto měření spotřeby el. energie ze stávající vstupní trafostanice TS4 v areálu VUT.
V objektu trafostanice bude osazen i náhradní zdroj el. energie (dieselagregát) zajišťující omezený provoz i
v případě výpadku el. energie. Náhradní zdroj bude zajišťovat náhradní napájení pouze pro případ lokálních
výpadků napájení na straně NN nebo poruchy jednoho transformátoru a nebude dimenzován pro případ
výpadku hlavního přívodu. Rozvody NN od náhradního zdroje budou vedeny ve společných trasách s rozvody
NN.
Elektrická energie bude využívána pro osvětlení, vzduchotechniku, chlazení, a zásobování dalších spotřebičů
podle provozních potřeb výzkumných pracovišť. Výkonová bilance je uvedena v následující tabulce. Max.
soudobý příkon je 2 420 kW.

soudobý příkon

měr.výkon

kW

W/m2

Soudobost
W/m2

Celkem
kW

Ostatní
kW

kW

Gastro

Technologie
kW

kW

PC

VZT+CH

Max.soud.příkon

kW

m2

kW

Plocha

Osvětlení

Instalovaný příkon

Budova A
Sekce A1+A2

4627

162

543

3

55

8

9

780

0,5

84

390

Sekce A3+A4

6200

217

593

8

45

12

16

891

0,5

72

446

Budova A celkem

10827

379

1 136

11

100

20

25

1 671

Budova B

4630

162

395

13

15

4

15

604

0,5

65

302

Budova C

3630

127

412

7

95

4

15

660

0,5

91

330

Budova D

3874

136

386

18

8

4

15

566

0,5

73

283

Společenský objekt

5264

184

473

24

0

180

8

869

0,7

116

608

Parkovací garáže

3800

38

21

0

0

0

15

74

0,8

16

59

2

1,0

Venkovní osvětlení
Areál celkem

2
32 025

1 028

2 823

72

218

212

93

4 446

835

2
2 420

Zemní plyn
Prostorem staveniště prochází stávající středotlaký plynovod ocel DN 300mm. Tento plynovodní řad bude
částečně přeložen mimo pozemek CEITEC. Přeložka bude provedena o stejné dimenzi DN 300mm, z trub
HDPE. V místech propojení bude proveden přechod na ocel.
Pro potřeby areálu bude zřízena STL plynovodní přípojka ukončená v kiosku na hranici nemovitosti s hlavním
uzávěrem plynu, regulátorem a fakturačním plynoměrem. Do objektů bude proveden nízkotlaký přívod z trub
HDPE.
Max.hodinová potřeba plynu:

468 m3/hod

Roční potřeba zemního plynu:

661 821 m3/rok
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Tepelná energie
Zásadní část tepelných nároků tvoří požadavky vzduchotechniky. Potřeba tepla pro ohřev TUV vychází
z požadavku na zabezpečení dostatku teplé vody. Zabezpečení tohoto požadavku bude řešeno pomocí
deskového výměníku a akumulační nádrže TUV. Ohřev TUV bude řešen v přednostním režimu. Ohřev tepla
pro technologii bude probíhat dle konkrétního časového plánu provozu zařízení.
Tepelné ztráty

1 117 kW

Potřeba tepla pro VZT – ohřev čerstvého vzduchu

2 347,2 kW

Rezerva pro technologii-předpoklad

317 kW

Potřeba tepla pro ohřev TUV

201 kW

Jako zdroj tepla je navržena sestava tří nízkoteplotních kotlů Vitoplex 100 o výkonu 2x1400 kW+1x1120 kW.
Celkový výkon kotelny činí 3 920 kW. Minimální záloha při výpadku jednoho kotle: 2 520 kW - tj cca 65%
celkového výkonu zdroje tepla.
Roční potřeba tepla

6851 MWh; 23 693,2 GJ

Vstupní suroviny
Hlavními vstupy bude materiál pro zajištění vědeckovýzkumné činnosti, chodu laboratoří, kancelářského a
hygienického zázemí a údržby objektu. Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství,
bez významných přepravních či jiných nároků.
Kvantifikace materiálové a surovinové potřeby pro vědeckovýzkumnou činnost bude upřesněna v dalším
stupni projektové dokumentace.
Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Součástí výstavby areálu VUT v Brně CEITEC, je i řešení dopravního napojení areálu na veřejné komunikace,
vnitroareálové komunikace a řešení dopravy v klidu. Záměr má charakter komplexu budov kancelářského,
laboratorního a poloprovozního charakteru.
Areál je umístěn v katastrálním území Medlánky a Královo Pole v prostoru za vysokoškolským areálem pod
Palackého vrchem v Brně. Dopravní obsluha areálu bude zajištěna prodloužením ulic Kolejní a Purkyňovy
v souladu s platným územním plánem města.
Záměr se nachází v doposud nezastavěném prostoru, v docházkové vzdálenosti k zastávkám městské
hromadné dopravy. Svým řešením vytváří podmínky pro využití pěší i cyklistické dopravy.
Dopravní obsluha záměru bude mít v naprosté většině charakter osobní dopravy, s vyloučením těžké
nákladní dopravy.
V rámci záměru je navrženo celkem 283 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho cca 163 v krytých
parkovacích garážích a cca 120 ve venkovním prostoru. V návrhu je zohledněna rezerva na upřesnění využití
objektů a jejich druhového zařazení. V dalších stupních projektové přípravy bude možno zredukovat tento
počet, pokud by se ukázalo, že navržený počet stání nebude ani výhledově využit.
S ohledem na provoz záměru je uvažováno s průměrným obratem do cca 1,5 osobních vozidel na parkovací
místo a den (tento předpoklad je konzervativní). Intenzita osobní dopravy tak nepřekročí cca 450
přijíždějících osobních vozidel za den a stejný počet odjezdů. Je předpokládána jen velmi nízká intenzita
provozu nákladních vozidel. Uvažuje se s příjezdem a odjezdem 4 dodávkových nebo lehkých nákladních
vozidel pro dopravní obsluhu stravovacího provozu a zásobování areálu.
Dopravní provoz související se záměrem bude probíhat téměř výhradně v denní době (z cca 96%).
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Období výstavby
Hlavní vjezd a výjezd z hlavního staveniště bude napojen na nově budované komunikace pro budoucí areál,
tzn. prodloužené ulice Kolejní a Purkyňovu.
Dále povede trasa pro dodávky a odvoz hmot ze stavby po stávajících veřejných komunikacích. Je připraveno
variantní řešení s využitím ulic Hradecká, Purkyňova, Podnikatelská, Palackého a Kuřimská. Konečná trasa
bude upřesněna po dohodě se správcem komunikací.
Staveništní doprava nebude mít velkou hustotu, protože zemní práce budou na stavbě probíhat v minimálním
rozsahu (nejsou zde plánovány hluboké výkopy, přesun zeminy je předpokládán hlavně v rámci staveniště).
Významnější bude pouze krátkodobě při betonáži nebo montáži hrubé stavby, popř. při budování
komunikací.
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.
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Čistící zóna pro očištění
automobilů bude umístěna u výjezdu ze stavby.
Pěší trasy v areálu kolejí budou zachovány po celou dobu výstavby (mimo krátkodobých uzavírek).

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 zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při nichž bude docházet k
emisi prašných částic. Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.
Charakterem se bude jednat o plošný zdroj sekundární prašnosti na ploše odpovídající výměře staveniště
(důsledek pojezdu nákladních automobilů v prostoru staveniště, provoz stavebních mechanismů 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, ohrazením staveniště a kropením kritických míst.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Teplo pro vytápění objektů včetně ohřevu teplé užitkové vody bude zajištěno 3 plynovými kotli v centrální
kotelně umístěné v objektu SO 101. Celkový výkon kotelny je stanoven na 3 920 kW, celková roční spotřeba
plynu se předpokládá 661 821 m3.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:

1

tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

13,2

6,4

1270,7

211,8

84,7

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
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Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroje znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště osobních vozidel. Zdrojem emisí
budou osobní automobily využívající parkoviště. Při uvažované maximální intenzitě dopravy bude parkoviště
produkovat následující množství škodlivin:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

0,045

0,565

26,434

75,127

12,977

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Jako liniový zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit vozidla využívající předmětný areál.
Zdrojem emisí budou automobily pojíždějící v areálu a na příjezdové komunikaci. Předpokládaná emise
škodlivin1 při uvažované maximální intenzitě dopravy 450 osobních vozidel přijíždějících za den a maximálně
5 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,012

0,003

0,285

0,478

0,109

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

Napojení na kanalizaci
Pro lokalitu je určeno vybudování oddílné kanalizace. Napojení zájmového území a plánované komunikace je
řešeno do stávající stoky Hudcova uzel 1036476. Plochy výstavby jsou řešeny se zdržením odtoku dešťových
vod při splnění požadavku povoleného odtoku 10 l/s na neredukovaný hektar.
V areálu bude oddílná kanalizace, která bude napojena do stoky jednotné kanalizace „J1“, jejíž trasa sleduje
plánovanou komunikaci.
Odpadní vody splaškové
Splaškové odpadní vody jsou odvedeny dvěma přípojkami DN 200 do jednotné kanalizace. Množství
splaškových vod odpovídá potřebě vody. Do veřejné kanalizace budou vypouštěny pouze odpadní vody
odpovídající požadavkům kanalizačního řádu města Brna. Odpadní vody ze stravovacího provozu budou před
vypuštěním do kanalizace předčištěny v odlučovači tuků.
Množství splaškových odpadních vod bude přibližně odpovídat odběru pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH

průměrná denní produkce
3

45,4 m .den

hodinové maximum

-1

3

5,7 m .hod

-1

roční produkce
3

11 200 m .rok

-1

Srážkové vody
Ve fázi výstavby bude dešťová voda ze staveniště odvodněna gravitačně vsakováním a případné větší
množství odčerpáno do kanalizace. Případné kontaminované odpadní vody je zapotřebí předčistit dle druhu
znečištění (např. zachycení cementových kalů, písků, zeminy v sedimentačních nádržích).
Hlavním zdrojem odtoku srážkových vod ve fázi provozu budou srážky spadlé na střechy budov, areálových
komunikací a nově vybudované veřejné přístupové komunikace.

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch a komunikací je řešeno dešťovou areálovou kanalizací.
Kanalizace z parkovacích ploch je vedena přes koalescenční odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou
(2ks).
Pro splnění požadavku povoleného odtoku z plochy areálu bude na dešťové kanalizaci zřízena retence o
objemu 200 m3.
Kanalizační stoky budou provedeny z trub PVC. Revizní šachty budou prefabrikované s litinovými poklopy.
Pro retenci dešťových vod se předpokládá použití plastových komorových prvků z HDPE, nebo voštinových
prvků NIDAPLAST. Retenční těleso bude opatřeno PE folií a geotextilií. Před vtokem do retence je umístěn
kalová jímka, na odtoku bude šachta s regulací odtoku regulátorem Techneau.
Základní bilance ploch podle projektové dokumentace je zhruba následující:
-

plochy zastavěné objekty:
plochy areálových komunikací a parkovacích stání:
plochy přístupových veřejných komunikací:

16 100 m2
8 700 m2
17 800 m2

Zachycené srážkové vody budou pravděpodobně odváděny do dešťové kanalizace.
Hrubý odhad množství dešťových vod odváděných z povrchu zástavby je proveden pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:

F

je odvodňovaná plocha [m2]
F1 = 16 100 m2 (plochy zastavěné objekty)
F2 = 26 500 m2 (plochy komunikací)

h

je průměrný roční úhrn srážek
h = 0,537 m (srážkoměrná stanice Brno – Pisárky, průměr 1901 až 1980)

ψ

je odtokový koeficient
ψ1 = 0,9 (pro plochy zastavěné objekty),
ψ1 = 0,8 (pro plochy komunikací),

Q

je celkový objem odtoku [m3/rok]

Objem srážek, odvedený ze zpevněných ploch, pak bude činit:
Q1 = 16 100 × 0,9 × 0,537 = 7 781,1 m3/rok
Q2 = 26 500 × 0,8 × 0,537 = 11 384,4 m3/rok
Q = Q1 + Q2 =19 165,53 m3/rok
Průměrný odtok z území (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný odtok
zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde: q
V
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = 19 165 530 / 31 536 000 = 0,608 l.s-1
Odtok srážkových vod lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca 19 000 m3 (≈ 0,6 l.s1průměrný odtok), z toho cca 40 % bude činit odtok z ploch zastavěných objekty. Srážková voda bude
odvedena do veřejné dešťové kanalizace.
Lokalita výstavby není v současné době zastavěna, povrch je kryt vegetací nebo užíván k zemědělské
produkci. Území je bez odtoku do veřejné kanalizace.
Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.
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Čistící zařízení, recipient
V rámci kanalizačního systému jsou navržena standardní zařízení k předčištění odpadních vod (odlučovač
tuků, odlučovače lehkých kapalin, retenční a kalové jímky).
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
Vzhledem ke specifickému charakteru areálu nejsou v současné době specifikovány druhy odpadů
produkované v rámci jeho provozu. Lze očekávat, že budou produkovány odpady následujících skupin:
06

Odpady z anorganických chemických procesů

07

Odpady z organických chemických procesů

08

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů),
lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

11

Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a
z hydrometalurgie neželezných kovů

12

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

15

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak
neurčené

16

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

20

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií stanovených
vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., kterou byl vydán katalog odpadů.
Podrobnější specifikace produkovaných odpadů bude upřesněna v dalších fázích projektové přípravy stavby.
Výstavba:

kód, název, kategorie:

17 00 00, stavební a demoliční odpady,

množství:

tisíce t/období výstavby

nakládání:

předávání odborným firmám.

převážně O, výjimečně N

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Průměrný počet
přijíždějících vozidel do cca 450 osobních vozidel (a stejný počet odjíždějících) přesahuje limitní hodnotu dle
uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po
pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu,
resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise,
vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu". Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet
dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu, nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých
vozidel.
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Součástí záměru jsou běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.). Emise
hluku nepřekročí tyto parametry:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = do 65 dB
do 4 na každém objektu, tj. celkem do 24 zdrojů
střechy objektů nad průběžnými svislými instalačními šachtami objektů,
výška zdrojů 13 m nad terénem (1 m nad střechou)
nepřetržitá, v noční době omezená.

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné. V
prostoru záměru nebude prováděna výrobní činnost nebo jiné aktivity, které by byly zdrojem významného
hluku do venkovního prostoru.
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, ionizujícího a elektromagnetického záření budou využívány pouze pro laboratorní účely
v rámci vědecko-výzkumých aktivit v areálu CEITEC. Všechny zdroje musí splňovat příslušné certifikační
požadavky, nelze očekávat žádné vnější působení těchto zdrojů (mimo prostory jednotlivých výzkumných
pracovišť).
Jiné fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky.
Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, doprava nebezpečného zboží nebude běžně
prováděna.
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
Předmětem záměru je vybudování areálu výzkumného vědeckého pracoviště - centra pro výzkum a vývoj
pokročilých materiálů a technologií, navazujícího na stávající objekty VUT Brno v k.ú. Medlánky a částečně
v k.ú. Královo Pole.
Plocha určená k zástavbě je v současné době nezastavěná část obce. Jedná se o území navazující na
stávající areál budov VUT Brno. V severní části řešeného území se nacházejí opuštěné staré zahrady (ovocný
sad) postupně zarůstající náletovými dřevinami, na zbývající části je orná půda bez dřevinné vegetace.
Území má těsnou vazbu na přírodní památku Medlánecké kopce. Areál se nachází v patě jihozápadního
svahu jednoho z kopců. Významně se tak uplatňuje ve vyznění dálkových pohledů na tuto PP. Umístění
stavby v řešeném prostoru respektuje okolní krajinu.
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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Zvláště chráněná území
Národní parky (NP) - v bezprostředním ani vzdálenějším okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) - nejbližší chráněnou krajinnou oblastí je CHKO Moravský kras (92
km2), vzdálená vzdušnou čarou cca 7 km východním směrem. Jedná se o krasovou oblast s množstvím
zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - s
plánovanou stavbou přímo sousedí přírodní památka Medlánecké kopce (12,30 ha, dva pahorky s
rozsáhlejšími plochami travinobylinných porostů a řadou zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů).
Hranice budoucího areálu zasahují do jejího ochranného pásma (není vyhlášeno, jde ze zákona o území do
vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky).
O něco dále se pak nachází další přírodní památky:

PP Medlánecká skalka - cca 1 km severně (0,34 ha, travnatý svah na okraji Medlánek, zvláště chráněné

druhy rostlin)

PP Netopýrky - 1,5 km západně (1,54 ha, teplomilná travinobylinná společenstva s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin i živočichů v blízkosti sídliště Komín).

Přírodní park (PP)
V blízkosti se nachází PP Baba - cca 1,5 km severozápadně od místa stavby. Rozloha přírodního parku je
téměř 1000 ha, jedná se o výrazný zalesněný hřbet mezi Kuřimí a Medlánkami s vysokým podílem přírodě
blízkých lesních porostů.
Památné stromy
Nejbližší vyhlášený památný strom se nachází v ulici Ramešova na křižovatce s ulicí Srbskou v Králově Poli,
cca 1 km jihovýchodně od místa stavby. Jedná se o smrk ztepilý s obvodem kmene 154 cm.
Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky ze zákona (les, vodní tok, rybník, …) se v nejbližším okolí stavby nenacházejí.
Nejblíže položený les leží cca 200 m severozápadně.
Z registrovaných VKP se nejblíže nacházejí

VKP Zámecký park – 0,5 km severně (2,80 ha, park v Medlánkách s bohatým zastoupením dřevin i
bylinného podrostu)

VKP Sítí – necelý 1 km západně (0,80 ha, starý ovocný sad)
VKP Syslí rezervace – necelý 1 km západně (3,20 ha, plocha medláneckého sportovního letiště se středně
velkou kolonií sysla obecného)
VKP Bosně – 1,5 km severozápadně (3,00 ha, lesní celek na okraji Medlánek s výskytem významných
rostlinných druhů; navazuje na přírodní park Baba)
VKP Skalní výchoz – 1,7 km východně (0,40 ha, granodioritová skála s výškou 20 m, výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin)

VKP Panský (Komínský) kopec – 1,7 km západně (0,70 ha, vrcholek kopce, významný biotop ptactva a

drobných živočichů).

Územní systémy ekologické stability
Nadregionální – ve vzdálenosti cca 6 km severozápadně od místa stavby se nachází nadregionální
biocentrum Podkomorské lesy, z nějž vycházejí osy tří nadregionálních biokoridorů – na sever nadregionální
biokoridor Podkomorské lesy - Josefovské údolí, na jih NRBK Podkomorské lesy - Údolí Dyje, a na
severozápad NRBK Údolí Hodonínky - Podkomorské lesy.
Regionální – souběžně s nadregionálním systémem jde ve vzdálenosti cca 2 km ve směru sever – jih
regionální biokoridor spojující regionální biocentra Baba a Holedná; z RBC Holedná pokračuje pak na jih až
jihovýchod RBK Holedná - Pod myslivnou.
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Místní (lokální) – v územním plánu města je zaneseno jako nejbližší lokální biocentrum PP Medlánecké kopce
(v těsném sousedství stavby), z něhož vychází lokální biokoridory směrem na jih do Žabovřesk, na západ
přes Syslí rezervaci a na severozápad k přírodnímu parku Baba. Stávající východní biokoridor bude zrušen,
neboť z důvodu souvislé městské zástavby je zcela nefunkční.
Území soustavy Natura 2000
Ptačí oblasti (PO) – v blízkosti se žádná nenachází.
Evropsky významné lokality (EVL) - nejbližší evropsky významná lokalita je EVL Netopýrky - 1,5 km západně
(0,91 ha, teplomilná travinobylinná společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů,
zčásti se překrývá s přírodní památkou Netopýrky).

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je umístěn mimo centrum města v návaznosti na areál VUT Brno, vysokoškolských kolejí a
průmyslové zástavby podél ulice Hradecká.
Nejbližší trvale obývaná zástavba (kromě VŠ kolejí – cca 80 m od záměru) se nachází východně od ul.
Hradecká a severně od ul. Hudcova ve vzdálenosti přes 700 m od záměru. Trvale zde žije několik stovek
obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel v dotčeném území nejsou k dispozici, pravděpodobně se neliší od stavu v
obdobných lokalitách města Brna.

C.II.2. Ovzduší a klima
Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T4, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 -170

Počet mrazových dnů

100 -110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 -100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 - 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 - 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 až 50

Počet dnů zamračených

120 -140

Počet dnů jasných

40 až 50
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Kvalita ovzduší
Území Městské části Brno Medlánky nepatří (dle sdělení č. 1 MŽP ČR uveřejněném ve Věstníku MŽP, částka 2
z února 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), na 11,9% území je však překročen cílový
imisní limit pro benzo(a)pyren.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové studie Jihomoravského kraje a rozptylové
studie Města Brna zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí
hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích.

Oxid dusičitý (NO2)
Z uvedených studií vyplývá, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace dosahují hodnot do 140 µg.m-3, tedy do 70% limitu (LV=200 µg.m-3). V blízkosti ul. Hradecké
jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
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Tuhé látky (PM10)
Z uvedených studií vyplývá, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného záměru dosahují
hodnot do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální 24hodinové koncentrace
dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s podlimitní četností.

Benzo(a)pyren
Z uvedených studií vyplývá, že roční průměrné koncentrace BaP v blízkosti navrhovaného záměru dosahují
hodnot do 0,05 ng.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LVr=1 ng.m-3).
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C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází východně od prostoru vysokoškolských kolejí pod Palackého vrchem. V současné době je
plocha záměru nezastavěná a je využívána převážně pro zemědělskou výrobu.
Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
ve vzdálenosti cca 80 metrů západně od záměru při objektu vysokoškolských kolejí. Jde o devítipodlažní
panelový objekt, využívaný pro ubytovací účely. Jiné chráněné prostory se v kontaktu se záměrem
nenacházejí.
Stávající hluková situace v dotčeném území je vyhovující a je dána v zásadě přírodním pozadím a ruchy
běžné lidské činnosti v okolí. Dopravní hluk ze vzdálených komunikací (zejména ul. Hradecká) se zde již
neuplatňuje. Orientačním náměrem byla zjištěna hladina hluku LAeq = 49 dB (v denní době), což je hodnota
podlimitní pro všechny v úvahu přicházející limity. Rovněž tak dle hlukové mapy města Brna jsou v prostoru
záměru očekávány hladiny hluku menší než 50/45 dB (den/noc).
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchové vody
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.
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. Plocha povodí Svratky činí
7 118,7 km2, průměrný dlouhodobý průtok u ústí do Dyje činí 27,24 m3.s-1.
Svratka protéká 2 km jz od lokality, záměr se nachází na úrovni ř. km 53 toku.
Svratka je významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Lokalita se nachází v povodí původního toku Ponávky.
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Říčka Ponávka, hydrologické pořadí č. 4-15-01-156, pramení u Vranova ve výšce 480 m n.m. Plocha povodí
činí 60,9 km2, délka toku 19,8 km.
Ponávka není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
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 (v současnosti kmenová stoka C). Z důvodů zátěže kanalizace při vyšších přítocích z horního toku
Ponávky 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 protéká 1,5 km SV od lokality. Záměr se nachází ve vyšších polohách pravého svahu údolí Ponávky.
Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000, list 24-32 a 24-41)

Na vlastním území areálu výstavby se povrchové vody nenacházejí. V současnosti je místo výstavby
využíváno k zemědělské produkci, v širším okolí se nachází městská a komerční zástavba a areál vysoké
školy. Srážkové vody spadlé na zastavěné plochy města jsou odvodněny do veřejné kanalizace.
Správcem kanalizační sítě jsou Brněnské vodovody a kanalizace, a.s.
Podzemní vody
Na zájmovém území a v širším okolí je, z hlediska podmínek pro oběh a akumulaci podzemních vod, možné
vymezit následující základní hydrogeologické systémy:
-

podložní krystalické horniny Brněnského masívu,
souvrství neogénních sedimentů,
horniny kvartérního pokryvu.

Horniny předneogénního nebo předkvartérního podkladu náleží podle hydrogeologického rajónování
(Michlíček, 1986) rajónu 657 – Krystalinikum brněnské jednotky. Podzemní vody jsou v prostředí
krystalických hornin Brněnského masívu vázány na přípovrchovou zónu rozvětrání a rozvolnění hornin
s puklinovou, případně průlinovou propustností a na hlubší systém puklinového oběhu. Propustnost hornin
masívu je závislá na míře jejich rozpukání, otevřenosti puklin a na typu výplně puklin. Významnější
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akumulace podzemních vod jsou vázány na tektonicky porušená pásma, kde je předpokládán hlubší dosah
oběhu podzemních vod a kde dochází k drenáži okolních puklinových systémů.
Celkově lze označit prostředí hornin masívu jako prostředí nepříznivé pro oběh a akumulaci podzemních vod.
Případné odběry podzemních vod z tohoto prostředí mají pouze lokální význam a nízkou vydatnost (řádově
10-1 l.s-1).
Podzemní vody Brněnského masívu jsou obecně charakteristické nízkou mineralizací, vody Ca-SO4 nebo
Mg-HCO3 typu se zde vyskytují pouze výjimečně.
Neogénní sedimenty v širším okolí náleží hydrogeologickému rajónu 224 - Dyjsko-svratecký úval, jeho
severnímu výběžku. Významnější obzory podzemních vod jsou v oblasti výskytu neogénních sedimentů
vázány na nesoudržné klastické sedimenty, které jsou zastoupeny jemně až hrubě zrnitými písky a štěrky při
bázi souvrství. Nadložní, převážně pelitické sedimenty neogénu tvoří stropní izolátor bazálního souvrství
s napjatou hladinou a zároveň bazální izolátor mělkého souvrství kvartérních sedimentů.
Z kvartérních sedimentů mají na zájmovém území plošně nejrozsáhlejší výskyt spraše, které představují
nepříznivé prostředí pro pohyb podzemní vody, obecně lze však u těchto sedimentů očekávat zvýšenou
propustnost ve vertikálním směru. Místy dochází při bázi spraší k akumulaci mělkého zvodnění v případě
nepropustného podloží. Možnosti oběhu podzemní vody jsou v těchto případech omezeny nízkou
propustností hornin kolektoru.
Dle rešerše pro potřeby projektové dokumentace (Matoušek, 2009) je na lokalitě výskyt podzemní vody
slabý. Podzemní voda byla zastižena při archivních průzkumech pouze při severním okraji zájmového
prostoru, kde byla zjištěna v hloubce 12,8 m. Zbývající území je na podzemní vody chudé. Území se nachází
ve svahových partiích Palackého hřbetu. Lze zde očekávat většinou jen mělké tranzitní zvodně v období
déletrvajících srážek nebo v době jarního tání. V místech kde skalní podloží vystupuje do blízkosti povrchu
terénu nelze vyloučit i výskyt mělčích podzemních vod puklinového charakteru. Směr proudění podzemní
vody lze očekávat k východu a jihovýchodu, konformně se spádem terénu.
Pramenní oblasti
Záměr se nachází mimo pramenní oblasti.
Zátopová území
Území stavby se nachází mimo zátopová území vodních toků.
Vodní zdroje
Území stavby se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.

C.II.5. Půda
Záměr je situován částečně na plochách zemědělské půdy, částečně na ostatních plochách.
Půdní pokryv zájmového území je tvořen hnědozemí typickou (dle Taxonomického klasifikačního systému
půd ČR hnědozemí modální), jejíž stručná geneticko agronomická charakteristika je uvedena v následujícím
textu.

Hnědozemě
Vývoj půd hnědozemního typu je vázán na určitý komplex přírodních podmínek. Půdotvorným substrátem
jsou různě mocně spraše a sprašovité pokryvy, které jsou fyzikálně i chemicky velmi příznivé. Podložní
hornina (např. slín, opuka) může především svými fyzikálními vlastnostmi ovlivňovat výše ležící půdní profil.
Druhou podmínkou vývoje hnědozemí je klima, které je charakterizováno celoročním úhrnem srážek do 650
mm a průměrnou roční teplotou do 8o C. Z hlediska geomorfologického je to mírně zvlněná plošina až
pahorkatina, jejíž nadmořská výška nepřesahuje 400 m, výjimečně 450. V neposlední řadě stojí i vliv
vegetace, který kdysi tvořily dubohabrové lesy s bohatým bylinným porostem. Půdotvorným procesem, jehož
výsledkem jsou půdy hnědozemního typu, je illimerizace, při které je svrchní část profilu ochuzována o
jílnaté části, které jsou zasakující vodou přemísťovány do hlubších půdních horizontů. Tento pochod probíhá
u hnědozemí méně výrazně než u následujícího půdního typu, illimerizované půdy. Pod humusovým
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horizontem leží slabě zesvětlený eluviální (ochuzený) horizont, který je u většiny hnědozemí orbou zcela
zlikvidován (přiorán). Na něj navazuje mocný, hnědě až rezavohnědě zbarvený horizont iluviální, obohacený
o jílovou substanci. Teprve pod ním leží matečný substrát. Jednotlivé horizonty se liší nejen zbarvením, ale i
zrnitostní skladbou (iluviální horizont je vlivem zvýšeného obsahu jílnatých částic poněkud těžší) a strukturou
(výrazná je zejména polyedrická, kostková až prizmatická struktura iluviálního horizontu). Hnědozemě jsou
nejčastěji středně těžké, někdy i těžší půdy. Obsah humusu je nižší než u černozemí, jeho složení je však
stále příznivé. Půdní reakce je zpravidla slabě kyselá, sorpční vlastnosti jsou poněkud zhoršeny. Fyzikální
vlastnosti jsou obvykle příznivé. Hnědozemě jsou velmi hodnotnými zemědělskými půdami (s výjimkou
hnědozemí oglejených a hnědozemí illimerizovaných oglejených), které se agronomickou hodnotou blíží
černozemím (agronomicky nejhodnotnější půdy). Proti černozemím mají výhodu, že jsou méně náchylné k
vysychání. Nejvhodnějšími plodinami jsou především náročné obiloviny (pšenice, ječmen), dále cukrovka a
vojtěška.
Dle bonitace zemědělského půdního fondu jsou půdní představitelé
následujících BPEJ: 2.08.10, 2.10.10.

zájmového území zařazeni do

Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do II. třídy ochrany zemědělské půdy.
Zařazení půdních představitelů do BPEJ a tříd ochrany zemědělské půdy:
BPEJ

Třída ochrany

2.08.10

II.

2.10.10

II.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region:
2 - teplý, mírně suchý, se sumou teplot (nad + 10o C) 2600 - 2800, průměrnou roční teplotou 8 - 9 oC,
průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500- 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních
období v rozmezí 10 - 20 a vláhovou jistotou 2 - 4.
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ) - účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí.
08 Černozemě, hnědozemě i slabě oglejené, vždy však erodované, převážně na spraších, zpravidla ve
vyšší svažitosti, středně těžké.
10 Hnědozemě (typické, černozemní), vč. slabě oglejených forem na spraši, středně těžké s těžší
spodinou, s příznivým vodním režimem.

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje
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,
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-

podcelek Lipovská pahorkatina,
okrsek Palackého hřbet.

Lipovská vrchovina tvoří střední část Bobravské vrchoviny. Jedná se o soustavu protáhlých hřbetů a prolomů
převážně na krystalických horninách brněnského plutonu. Střední výška Lipovské vrchoviny je 319 m n.m.,
střední sklon 5°34'.
Palackého hřbet je úzký hřbet tektonického původu protáhlý ve směru S - J, nejvyšším bodem je Kozí hora o
výšce 340 m n.m.
Záměr se nachází při rozhraní podcelků Lipovská pahorkatina a Řečkovicko-kuřimský prolom na východě.
Zájmové území se nachází na východním svahu Palackého hřbetu, který tvoří výrazný prvek v morfologii
širšího území. Nadmořské výšky terénu se v místě výstavby pohybují okolo 275 m n.m.
Geologické poměry
Lokalita výstavby záměru se nachází v území budovaném krystalickými horninami Brněnského masívu.
Deprese povrchu Brněnského masívu jsou vyplněny neogénními sedimenty severního výběžku karpatské
předhlubně, které tvoří předkvartérní podklad v širším okolí lokality.
Brněnský masív je součástí rozsáhlého granitoidního komplexu Brunovistulikum. Jedná se o jednotku, která
má charakter složité megaantiklinální hrástě severojižní orientace. Brunovistulikum se rozprostírá od Krakova
na severu po Dunaj na jihu. Na západě tvoří podloží Moravika a Moldanubika až po Přibyslavskou zónu, na
východ pak zapadá pod příkrovy Západních Karpat. Stáří hornin Brněnského masívu je kadomské.
Brněnský masív tvoří protáhlé těleso trojúhelníkového tvaru mezi Miroslaví, Šebetovem a Brnem. Na západě
je omezen tektonickým stykem se sedimenty Boskovické brázdy, na východě zčásti tektonicky, zčásti
transgresivně hraničí s devonem a kulmem Drahanské vysočiny a na jihovýchodě dochází k transgresi
Brněnského masivu sedimenty karpatské předhlubně.
Brněnský masív se dělí na západní granodioritovou oblast, centrální bazické pásmo tvořené diority a
metabazity a na východní granodioritovou oblast.
Obrázek: Geologická situace (výřez z geologické mapy Brna a okolí 1 : 50 000; Miller, Novák 2000)

Zájmová lokalita se nachazí v oblasti tektonického styku centrálního bazického pásma a východní
granodioritové oblasti. Metabazalty centrálního pásma vystupují k povrchu západně a severozápadně od
lokality ve vyšších partiích Palackého hřbetu.
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V období miocénu došlo v oblasti k opakované mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných
depresí. V širším okolí lokality jsou v podloží kvarteru zastoupeny sedimenty spodního badenu, které jsou
tvořeny převážně pelitickou facií budovanou komplexem modravě šedých, světlešedých a nazelenalých
vápnitých jílů s vložkami písků a štěrků (tégly).
Z kvartérních sedimentů převažují na zájmovém území spraše a sprašové hlíny (würm), místně se vyskytují
deluviofluviální, deluviální případně deluvioeolické sedimenty.
Dle předběžné rešerše (Matoušek, 2009) pro potřeby projektové dokumentace vystupují na území diabasy
bazického pásma Brněnského masívu přímo v podloží kvartérního souvrství v hloubkách od cca 4 do 7 m.
Pokryvným útvarem v okolí lokality jsou kvartérní eolické a deluviální hlíny, při severním okraji pak i
denudační zbytky miocénních sedimentů. Kvartérní pokryv tvoří převážně spraše a sprašové hlíny
pleistocénního stáří (würm). Jejich podloží pak tvoří svahové, převážně jílovité hlíny až hlinité sutě s úlomky
diabasů. Největší mocnost kvartérního pokryvu je při S až SV okraji zájmového prostoru, kde se pohybuje
zhruba v rozmezí mezi 4 - 20 metry. Směrem Z až JZ mocnost pokryvu postupně klesá a výskyt neogénních
sedimentů je tímto směrem nepravděpodobný.
Nerostné zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem.
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.

C.II.6. Fauna, flóra a ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická charakteristika území
Území patří do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie hercynské (při
hranicích s podprovincií panonskou), biogeografického regionu 1.24 Brněnský, a to rozhraní biochor
2.vegetačního stupně 2BE (rozřezané plošiny na spraších) a 2PJ (pahorkatiny na bazickém krystaliniku).
Fytogeografická charakteristika území
Zájmové území spadá do fytogeografické oblasti termofytikum (oblast vegetace a květeny odpovídající
temperátnímu pásmu ve středoevropských podmínkách oceanity, tj. oblast opadavého listnatého lesa),
fytogeografického obvodu Panonské termofytikum, do fytogeografického okresu Znojemsko-brněnská
pahorkatina, do Jihomoravského okruhu.
Potenciální přirozenou vegetací je v území výstavby černýšová dubohabřina.
Fauna a flóra
Vlastní areál leží převážně na orné půdě (doposud intenzivně obhospodařované), pouze částečně zasahuje i
do prostoru bývalých zahrad, které však prakticky zcela zabírá.
Zahrady jsou již několik let opuštěné a tvoří úzký pruh pozemků, vybíhající od hranic přírodní památky
Medlánecké kopce východním směrem. Jsou zarostlé dřevinami (převážně ovocnými), nacházejí se zde
zbytky zahradnických výsadeb a postupně zarůstají. Kolem zahrad jsou dosud zbytky oplocení, na některých
místech vznikají skládky odpadů.
Kromě vlastního areálu bude nová výstavba zahrnovat i příjezdové komunikace:
−

jedna větev jde od západu (prodloužení ulice Kolejní) od stávajícího areálu VUT – silnice protne stávající,
zčásti nově založený parčík, a dále pruh vzrostlé zeleně (mezi areálem VUT a polem), který má víceméně
charakter listnatého lesa;
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−

další komunikace jde od severozápadu od elektrorozvodny a prochází zčásti polem a zčásti dalším
pruhem zahrad, které tímto rovněž zaniknou. Zahrady mají obdobný charakter jako výše zmíněné, jsou
zčásti oplocené a nepřístupné (uzamčené);

−

třetí část komunikace vede od jihu od konečné stanice tramvají – zde se nachází pouze pole a úzká mez
kolem konečné stanice (nově vybudovaná, pouze s bylinnou vegetací).
Foto: Pohled na zájmové území – orná půda s přiléhajícími opuštěnými zahradami

zahrady

V měsících dubnu a květnu 2009 byl v lokalitě záměru proveden orientační biologický průzkum, jehož
výsledky jsou v plném rozsahu uvedeny v příloze č. 5. Zahrnoval průzkum botanický a zoologický.
Botanický průzkum
Z nalezených rostlinných druhů nepatří žádný k druhům zvláště chráněným podle vyhlášky 395/1992 Sb.
v platném znění. Několik nalezených druhů je vedeno v Černém a Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky (stav v r.2000):
Černý seznam
A3 - nejasné případy
modřenec širolistý (Muscari botryoides) – zahrady – pěstovaný
Červený seznam
C2 - silně ohrožené
vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) – zahrady - pěstovaná
C3 – ohrožené
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – zahrady - pěstovaný
zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) – zahrady – ? pěstovaný
C4a - vzácnější taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené
jeřáb muk (Sorbus aria) – parčík - výsadby
bradáček vejčitý (Listera ovata) – 1 ks (? původní)
udatna lesní (Aruncus vulgaris) – zahrady - pěstovaná
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S výjimkou bradáčku vejčitého, u kterého se jedná zřejmě o planě rostoucího jedince, jsou však všechny
druhy s velkou pravděpodobností záměrně vysazené a pěstované (výskyt v bývalých zahradách a novém
parku). Vzhledem k době průzkumu (duben - květen) je výčet rostlinných druhů neúplný, řada druhů
nemohla být determinována (např. lipnicovité, miříkovité, aj.), příp. ani nalezena. Jedná se však o víceméně
antropicky ovlivněné stanoviště – pole a zahrady.
Zoologický průzkum
Průzkum byl proveden rovněž v jarním období 2009. Byl zaměřen na zjištění výskytu obratlovců, především
však zvláště chráněných druhů obratlovců dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového transektu, procházejícího
zájmovou plochou, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky a byli determinováni bez
odchytu. Savci byli sledováni jednak prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně přímým
pozorováním v terénu. Plazi byli pozorováni vizuálně i akusticky na transektech vedených zájmovým územím.
Cílený odchyt drobných zemních savců nebyl prováděn, stejně jako sledování letounů (Chiroptera). Nebylo
prováděno kvantitativní hodnocení fauny obratlovců. Entomologický průzkum nebyl prováděn cíleně, údaje
byly sbírány náhodně během průzkumu obratlovců při pohybu zájmovou plochou.
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo během průzkumu zjištěno celkem 43 druhů obratlovců,
z toho 2 druhy plazů, 33 druhů ptáků a 8 druhů savců.
Ze zvláště chráněných druhů uváděných v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byly
zjištěny následující druhy:
3 druhy obratlovců, řazených do kategorie silně ohrožených druhů:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis
Slepýš křehký – Anguis fragilis
Krutihlav obecný – Jynx torquilla
3 druhy obratlovců z kategorie ohrožených druhů:
Rorýs obecný – Apus apus
Veverka obecná – Sciurus vulgaris
Vlaštovka obecná – Hirundo rustica
1 druh bezobratlých, řazený do kategorie ohrožených druhů:
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius
Územní ochrana přírody
Popis územní ochrany přírody je uveden v kapitole C.I. Výčet nejvýznamnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. Nejbližším prvkem je lokální biocentrum v ploše přírodní památky Medlánecké kopce, z něhož
vycházejí lokální biokoridory směrem na jih do Žabovřesk, na západ přes Syslí rezervaci a na severozápad
k přírodnímu parku Baba.
Na řešené území nezasahují žádné významné krajinné prvky (ze zákona ani registrované). Nejbližším je
VKP Zámecký park cca 0,5 km severně.
S plánovanou stavbou přímo sousedí přírodní památka Medlánecké kopce. Hranice budoucího areálu zasahují
do jejího ochranného pásma (není vyhlášeno, jde ze zákona o území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní
památky).
Jiná zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP) v zájmovém území nejsou vymezena.
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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Krajina
Z hlediska typu sídelní krajiny se jedná o starou sídelní krajinu Pannonica, podle využití o urbanizovanou
krajinu – suburbánní prostředí, ovšem při hranici s lesozemědělskou krajinou.
Z hlediska poměru mezi přírodními prvky a prvky vytvořenými člověkem jde v místě stavby o geoekologický
krajinný typ A – krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (pole, zahrady, zástavba), ovšem na hranici
typu B – krajina s relativně vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem (přírodní památka Medlánecké
kopce, dále pokračující nezastavěná krajina, přírodní park atp.).
Z hlediska reliéfu jde o pahorkatinu. Místo stavby se nachází na jižním až jihovýchodním svahu, na úpatí
zarostlého pahorku (338 m.n.m.), v nadmořské výšce kolem 270 - 300 m nad mořem. Výškově je terén
v místě stavby nad terénem okolní zástavby (zástavba jižně a východně) a v jeho úrovni (jihozápadně –
areál VUT). Jedná se o okraj současně zastavěného území města Brna, určeného územním plánem pro
smíšenou zástavbu výroby a služeb, krajinnou zeleň i ostatní městskou zeleň.
Situace zájmového území je patrná na následujícím obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.6).
Obrázek: Situace záměru na podkladu ortofotomapy

C.II.7. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru výstavby se nacházejí plochy zeleně: opuštěný starý ovocný sad (zahrady), zarůstajícící
náletovými dřevinami a zemědělské pole bez trvalého porostu. Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem
dotčeny. Výstavbou infrastruktury budou dotčeny stávající sítě, v nezbytných případech budou provedeny
jejich přeložky.
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Architektonické a historické památky
Na zájmovém území výstavby ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné architektonické ani historické
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
drobná solitérní architektura (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.).
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 takovém teritoriu
k narušení nebo odkrytí archeologických nálezů; v takovém případě je nezbytné provedení záchranného
archeologického výzkumu.
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v nezastavěném prostoru, volně navazujícím na vysokoškolský areál pod Palackého
vrchem v Brně. Prostor není dopravně obsloužen resp. je přístupný pouze po nezpevněných cestách.
Součástí záměru je proto i vybudování komunikačního napojení, které bude sloužit nejen pro vlastní záměr,
ale i pro další výhledovou urbanizaci území. Budou využity (prodlouženy) ulice Purkyňova a ulice Kolejní.
Trasa prodloužení ulice Purkyňovy začíná na konci stávajícího (nově dokončeného) prodloužení ul. Purkyňovy
a tramvajové trati. Prodloužení ul. Kolejní vychází ze stávající ul. Kolejní z prostoru před vysokoškolskými
kolejemi a fakultou podnikatelskou.
Geometrie komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru jsou zřejmé z následujícího obrázku:
Obrázek: Komunikační síť dotčeného území, umístění záměru

Hlavní dopravní osu území tvoří ulice Hradecká. Jde o hlavní městskou komunikaci funkční třídy A1
(rychlostní), má funkci nadřazeného komunikačního systému. Komunikační systém dotčeného území je na
ulici Hradeckou připojen mimoúrovňovou křižovatkou Brno - Královo Pole. Intenzita dopravy na ulici
Hradecké se pohybuje v úrovni cca 27 000 vozidel/24 h, z toho cca 11% těžkých (Brněnské komunikace,
a.s., 2006).
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Ulice Purkyňova (úsek severně od ul. Hradecké) je městskou radiální komunikací funkční třídy B1 (sběrnou).
Úsek severně od ul. Hradecké (podjezdem pod ul. Hradeckou s rampou mimoúrovňové křižovatky Brno Královo Pole) byl dokončen v nedávné době a jeho účelem je vytvoření podmínek pro dopravní obsluhu
území severně od ul. Hradecké. Spolu s ul. Purkyňovou je vedena tramvajová trať, jejíž konečná stanice je
přemístěna severně od ul. Hradecké. Intenzita dopravy na prodloužené ulici Purkyňově není sčítána (jde o
nově dokončený úsek). Lze odhadnout, že nepřekročí cca 10 000 vozidel za 24 h, z toho cca 4% těžkých.
Ulice Kolejní je městskou obslužnou komunikací funkční třídy C1 (obslužnou). Jejím účelem je dopravní
obsluha vysokoškolského areálu. Intenzita dopravy zde není sčítána. Lze odhadnout, že nepřekročí cca
6 000 vozidel za 24 h, z toho cca 1% těžkých.
Stavebně-technický stav komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují
významnější kapacitní problémy. V širším území se potom projevují kapacitní problémy (vznik kongescí) v
důsledku objízdných tras při výstavbě úseku velkého městského okruhu - tunelů Dobrovského. Tento stav je
dočasný a po dokončení tunelů se situace významně zlepší.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Územně plánovací dokumentace
Platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) pro řešené území je Územní plán města Brna (ÚPmB),
schválený v roce 1994, v aktualizované podobě. Územní plán určuje pro dotčené území tyto funkce:
SV – smíšené plochy výroby a služeb
ZO – plochy ostatní městské zeleně.
FUNKCE: SMÍŠENÉ PLOCHY
jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních provozoven, zařízení správy, hospodářství a
kultury, které svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto plochách (obytný charakter objektů
bydlení není možné měnit).
SV - SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB
−

slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší bydlení.

Přípustné jsou:
−

provozovny výroby a služeb

−

administrativní budovy

−

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy

−

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000 m2 prodejní plochy za předpokladu
situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu

−

provozovny stravování a ubytovací zařízení

−

zahradnictví

−

stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč.
středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit

−

zábavní zařízení.

Podmíněně mohou být přípustné:
−

byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné
provozovny

−

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy za podmínky prověření v
ÚPD zóny

−

maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené
podmínky pro přípustné stavby za podmínky prověření v ÚPD zóny.

FUNKCE: PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ
−

jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí

−

jsou veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity.
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ZO - PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
zahrnují zejména
−

parkově upravená veřejná prostranství

−

liniovou zeleň a uliční stromořadí

−

významnou izolační a ochrannou zeleň.

V rámci přípravných projektových prací byla podle platných obecně závazných vyhlášek statutárního města
Brna podána žádost o úpravu směrné části Územního plánu města Brna. Jedná se o úpravu vzájemných
hranic návrhových ploch smíšených pro výrobu a služby (SV), čistého bydlení (BC), ostatní městské zeleně
(ZO) a krajinné zeleně všeobecné, která je vyvolána novým trasováním městské komunikace navazující na
ulici Purkyňovu u fakulty chemické pokračující severozápadním směrem k areálu transformovny společnosti
E.ON.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Brna je znázorněna na následujícím obrázku.
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
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr není významným zdrojem znečišťování prostředí.
Vlastní provoz vědecko-výzkumných pracovišť neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by
způsobovala přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk, jiné fyzikální faktory), které by
mohly mít přímé či nepřímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Záměr je umístěn na plochách výroby a služeb v návaznosti na areálu VUT Brno a v sousedství dalších
průmyslových areálů; nejbližší obytná zástavba se nachází cca … m a více od hranic areálu, severně od ulice
Hudcova a jižně od ulice Hradecká. Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze
předběžně vyloučit jakékoli postižitelné negativní důsledky na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Záměr nemá vliv na žádné rekreační plochy nebo aktivity.
Sociální a ekonomické důsledky
Sociální nebo ekonomické dopady realizace záměru lze hodnotit z hlediska významu jako pozitivní a
z hlediska velikosti jako střední.
Podstatné dopady realizace záměru z hlediska sociálního a ekonomického lze spatřovat v rozšíření a
zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti VUT Brno, což povede ke zvýšení prestiže brněnského technického
vysokého školství. V této souvislosti lze očekávat pozitivní odevzu jak v sociální a 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 z vytápění objektů v areálu a
z provozu osobních vozidel stálých zaměstnanců a návštěvníků výzkumného centra.
Pro vyhodnocení vlivů nárůstu emise znečišťujících látek byl v rámci tohoto oznámení zpracován výpočet
vyvolaného příspěvku imisní zátěže. Výpočet byl proveden dle metodiky SYMOS 97 a hodnotí nárůst imisní
zátěže NO2 a tuhých látek PM10 v okolí stavby. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na
následujících obrázcích. Pro podrobnější informace odkazujeme na přílohu č. 3 Rozptylová studie.
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Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky NO2

příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2

příspěvek průměrné roční koncentrace NO2

Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž oxidem
dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých koncentrací je v
prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová koncentrace pod 140 µg.m-3, tedy
pod 70% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst krátkodobé maximální imisní koncentrace v
tomto prostoru činí 12 µg.m-3, tedy 6 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují v hodnotách
do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,2 µg.m-3, tedy 0,5 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže NO2 vyvolaný provozem posuzovaného záměru
výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže NO2 v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní
zátěží bude podlimitní.
Obrázek: Vliv na ovzduší – imisní charakteristiky PM10

příspěvek maximální 24hodinové koncentrace PM10

příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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Stávající (denní) imisní zátěž tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad úrovní
imisních limitů. V případě maximálních 24 hodinových koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků
hodnocených zdrojů dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h = 50 µg.m-3), četnost
dosažení této koncentrace je podlimitní (LV=35 případů za rok). Maximální očekávaný nárůst imisní
koncentrace v tomto prostoru činí 1,2 µg.m-3, tedy 2,4 % imisního limitu, doby dosažení této koncentrace
jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu hodnocených zdrojů došlo k navýšení
četnosti překročení limitní koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují pod hodnotou
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 0,6 µg.m-3, tedy
asi 1,5 % imisního limitu.
Z rozptylové studie tedy vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru
stávající imisní zátěž podstatněji nezmění.
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. 4 tohoto
oznámení). V podrobnostech odkazujeme na tuto přílohu, její závěry jsou shrnuty v následujícím textu.
Hluk z provozovny
Je modelován stav s plným provozem technických zařízení budovy, parkovišť v areálu záměru a vnitřních
areálových komunikací.
Obrázek: Výpočtová situace

Očekávané hladiny hluku z provozu areálu v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném
venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka: Výsledky výpočtů hluku z provozovny

Bod
1

2

3

4

Výška
[m]
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24

Limit LAeq,T
[dB] den/noc
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

LAeq,T [dB]
den
16,3
17,1
20,0
20,8
24,1
38,2
39,7
41,9
41,7
41,8
39,3
40,8
43,0
42,9
43,1
40,3
41,6
43,5
43,3
43,5

LAeq,T [dB]
noc
13,9
14,1
18,4
18,5
19,5
28,9
30,7
33,1
33,0
33,0
29,8
31,6
34,0
34,0
34,1
30,7
32,2
34,5
34,3
34,4

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena.
Hluk z dopravy
Je modelován stav s dopravním provozem na přilehlých veřejných komunikacích (prodloužená ul. Purkyňova
a prodloužená ul. Kolejní). Očekávané hladiny hluku z dopravy v nejbližším chráněném venkovním prostoru
resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka: Výsledky výpočtů hluku z dopravy na veřejných komunikacích

Bod
1

2

3

4

Výška
[m]
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24

Limit LAeq,T
[dB] den/noc
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45

LAeq,T [dB]
den
36,2
37,8
40,4
40,7
40,7
44,6
45,7
46,5
46,1
46,0
39,6
40,5
41,4
41,9
42,0
34,2
35,6
37,6
38,8
39,2

LAeq,T [dB]
noc
25,9
27,5
30,0
30,4
30,4
34,1
35,1
36,0
35,5
35,5
28,7
29,6
30,6
31,2
31,3
23,3
24,7
26,7
28,0
28,4
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Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích (tj. LAeq,T = 55/45 dB
den/noc), je v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb
prokazatelně dodržena.
Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a stavebních
strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani časový
harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
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.
Vlivy na hlukovou situaci lze považovat z hlediska významu za negativní, z hlediska velikosti za nízké,
rozsahem lokální.
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
Výstavbou výzkumného centra 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 je v současné době využíváno k zemědělské produkci, převážná část srážek spadlá na území je
odpařena nebo spotřebována vegetací, menší část vody odchází z území povrchovým a podpovrchovým
odtokem nebo zasakuje do podzemí.
Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací bez možnosti ovlivnit kvalitu vod přirozených
hydrologických a hydrogeologických systémů.
Srážkové vody, zachycené na střechách budov a na zpevněném povrchu komunikací budou odvedeny
areálovou kanalizací do veřejné kanalizace města Brna. Rozloha zpevněných povrchů bude činit zhruba
4,26 ha, odtok srážkových vod z těchto ploch lze v průměrném klimatickém roce předpokládat ve výši cca
19 000 m3 (≈ 0,61 l.s1- průměrný odtok).
Realizací stavby dojde k navýšení přímého odtoku do kanalizace a rychlému transportu srážek mimo lokalitu
na úkor evapotranspirace a vsaku.
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
Výskyt podzemní vody je na lokalitě předpokládán občasný v nevýznamných zvodněních. Hydrogeologické
poměry nebudou založením objektů významně narušeny. V době provozu stavby nejsou očekávány vlivy na
podzemní vody. Provoz areálu nevyžaduje čerpání podzemních vod, zasakování vod srážkových do podzemí
není dle projektové dokumentace předpokládáno, ačkoliv by v případě neovlivněných vod ze střech mohlo
být přínosné (snížení zátěže kanalizace, zadržení vody v území).
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Provoz záměru bude bez výstupů do podzemních vod, dojde však k lokálně významné změně v rozloze
zpevněných ploch a ke změně infiltračních poměrů. S ohledem na nízký vodohospodářský význam zájmového
území nebude mít snížení infiltrace srážkových vod významnější negativní důsledky na hydrogeologické
charakteristiky (hladinu a proudění podzemní vody).
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, parkovací plochy pak budou zabezpečeny odlučovači ropných látek.
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 vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 16.350 m2 pro vlastní areál a 11.218 m2 pro
komunikace. Současně lze předpokládat, že konečný rozsah odnětí bude z důvodu dělení řady pozemků a
budování technické infrastruktury vyšší. Pozemky jsou v majetku VUT Brno, Technologického Parku Brno,
a.s., města Brna a v soukromém vlastnictví.
Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou hodnotou.
S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za akceptovatelné.
Navržený záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako bezvýznamný. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu z hlediska záboru lze hodnotit z hlediska významu jako negativní, z hlediska velikosti jako
střední, rozsahem lokální.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vybudování areálu CEITEC bude spojeno s výkopovými pracemi místního rozsahu. Výkopy bude zasaženo
kvartérní souvrství a případně krystalické horniny předkvartérního podkladu. Tato skutečnost představuje
lokální zásah bez dalších dopadů na geologické poměry. Skladba horninového prostředí v podloží stavby
bude ověřena inženýrsko-geologickým průzkumem v dalších fázích přípravy stavby.
Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna. Provoz nepředstavuje významné riziko
pro kvalitu půdy a horninového prostředí v případě mimořádného stavu.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na geologické poměry.
Jiné přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Poškození a ztrátu geologických či
paleontologických památek nelze předpokládat.
Lokalizace záměru není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru je bez významných nároků
na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy
nebo provozu záměru dotčeny.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Uvažovaná stavba je novou výstavbou na okraji zastavěného území města Brna, v sousedství zachovaných
přírodních prvků (např. PP Medlánecké kopce). Výstavba je plánovaná v místech, která jsou územním
plánem určena k zástavbě pro smíšené plochy výroby a služeb, krajinnou zeleň a ostatní městskou zeleň.
Převážná část výstavby má být uskutečněna na zemědělské půdě (orná půda), menší část na ploše bývalých
zahrad. Napojovací komunikace budou procházet polem, bývalými zahradami a vzrostlou zelení kolem areálu
VUT.
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Při výstavbě areálu a přístupových komunikací dojde k úplné likvidaci dvou ploch (pruhů) bývalých zahrádek
(0,5 ha západní zahrady + 1,2 ha severní zahrady), tj. ploch stávající vzrostlé zeleně – jedná se převážně o
ovocné dřeviny, stromy a keře. Dále dojde k vytvoření průseku v pruhu vzrostlé zeleně na západním okraji
budoucího areálu pro prostup komunikace; zde byla (v rámci možností) zvolena nejkratší cesta. Územní plán
s takovým řešením počítá - západní zahrady byly již před delší dobou vykoupeny od původních majitelů a
jsou dnes neobhospodařované.
Při botanických průzkumech (duben – květen 2009) byly nalezeny vesměs běžné až ruderální druhy rostlin,
odpovídající charakteru zájmového prostoru. Výjimkou je nález bradáčku vejčitého v severních zahradách,
(ovšem pouze v jednom exempláři), zajímavější je také populace podražce křovištního, který se do ploch
západních zahrad rozšiřuje ze sousední přírodní památky Medlánecké kopce. Na ploše zahrad se jinak
vyskytují přetrvávající zahradnické výsadby a ovocné dřeviny. Cenná je druhová početnost dřevin.
Vzrostlá vegetace na místě stavby je významná také jako vhodný biotop pro řadu živočichů a jako krajinný
prvek - částečně může být nahrazena vhodně zvolenými výsadbami v budoucím areálu (viz návrhy opatření).
Na základě provedeného zoologického průzkumu v jarním aspektu roku 2009 je možné konstatovat, že ve
sledovaném území byl prokázán výskyt šesti zvláště chráněných druhů živočichů - ještěrky obecné (Lacerta
agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), krutihlava obecného (Jynx torquilla), rorýsa obecného (Apus
apus), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a otakárka ovocného (Iphiclides podalirius).
U všech zjištěných zvláště chráněných druhů, s výjimkou rorýsa obecného (Apus apus) a vlaštovky obecné
(Hirundo rustica), kteří nad lokalitou pouze přeletují a realizace záměru na ně nebude mít negativní vliv, je
nutné před jejím započetím požádat o výjimku z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Současně, vzhledem k obecné ochraně ptáků, je
nutno zahájení prací na lokalitě, především zásahy do vegetace, směřovat do mimohnízdního období.
Při zásazích do dřevinné zeleně by bylo vhodné zachovat v maximální možné míře stávající porosty této
vegetace a při zatravňování obnažených ploch použít vícedruhové luční směsi se zřetelem na druhové
spektrum bylinné vegetace Přírodní památky Medlánecké kopce. Realizace dosadeb dřevinné vegetace by
bylo vhodné provádět s využitím autochtonních druhů stromů a keřů.
Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt stabilních ani periodických mokřadních biotopů a proto není předpokládán
reprodukční výskyt žádného z druhů obojživelníků.
Z hlediska minimalizace dopadů realizovaného záměru by bylo vhodné odclonit zamýšlené aktivity od okolí
v maximální možné míře výsadbami autochtonních druhů dřevinné vegetace, které sníží negativní vlivy na
tyto přilehlé biotopy. Výsadbou dřevinné vegetace dojde nejen ke snížení prašnosti a hlukové zátěže, ale
také k vytvoření náhradních biotopů za území dotčené realizací záměru.
Záměr není v územním ani 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 je situován v ochranném pásmu přírodní památky Medlánecké kopce. Realizace záměru vyžaduje
souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti v ochranném pásmu přírodní památky podle §37 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. (KÚ Jihomoravského kraje).
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
Jedná se o novostavbu v území, které je územním plánem určeno k zástavbě bez daného výškového
omezení. Vliv na krajinu bude znatelný – nová stavba je umístěna ve svahu, směrem od jihu až východu nad
úrovní dosavadní zástavby, na pozadí zalesněného kopce. Viditelnost stavby bude největší od východu až
jihu, a to ze vzdálenosti až několika kilometrů – z vrcholu Hádů, od sídliště Vinohrady, atd. Na daném místě
však bude patrný vliv prakticky jakékoliv stavby, pokud nebude podzemní nebo nanejvýš přízemní.
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Nepříznivé bude ovlivnění pohledů z kratších vzdáleností (cca do 1 km), a to zejména od jihu až
severovýchodu. To bude do určité míry pocitově eliminováno tím, že se jedná o zástavbu podobného
charakteru, jaká již v místě existuje (sousední areál VUT, technologický park). Dá se předpokládat, že nový
areál bude vnímán jako stávající komplex budov, neboť se logicky přičlení k již existující zástavbě.
Dálkové pohledy budou ovlivněny významněji, protože se změní charakter horizontu v daném místě.
V současné době jsou dálkové výhledy vnímány jako přechod městské zástavby do zemědělsky
obhospodařované krajiny, ukončené pásem zeleně. Zastavěním zemědělských pozemků a zacloněním části
Medláneckých kopců bude tento přechod zrušen a výhledy budou charakteristické pro urbanizované území.
Změna pohledů bude mít zcela novou kvalitu. Takové změny však bude dosaženo při naplnění cílů územního
plánu, tzn. zastavění území, vždy.
Částečně může nepříznivý vizuální dojem velké hmoty potlačit vhodná výsadba dřevin; její účinek se však
projeví až po delší době.
Charakter záměru odpovídá funkci vymezené územním plánem. Dopad realizace záměru na krajinu lze
označit jako negativní, středně významný a podmínečně akceptovatelný.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo rozsah staveniště. Stavba areálu výzkumného centra do
okolních objektů nezasahuje.
Dotčené inženýrské sítě budou přeloženy či upraveny bez zásahu do jejich funkčnosti. Jiný majetek nebude
dotčen nebo nebude omezena jeho funkce.
V území nejsou známy žádné architektonické a historické památky, které by byly výstavbou centra ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není jednoznačně vyloučena,
neboť zájmové území je územím s archeologickými nálezy. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem nebo
jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 900 vozidel (v naprosté většině osobních) za
24 hodin. Většina dopravy bude směrována prodlouženou ulicí Purkyňovou a dále na ul. Hradeckou, menší
podíl potom prodlouženou ul. Kolejní.
Potenciální nárůst vlivem záměru se nachází v hodnotách uvažovaných při koncepčním návrhu komunikací
dotčeného území a nečiní proto významnější problém. V širším území je potom doprava směrována na
kapacitní komunikace nadřazeného komunikačního systému (ul. Hradecká, resp. velký městský okruh) a ani
zde proto není očekáván negativní vliv.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i
dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Přispívá naopak ke koncepčnímu řešení komunikační sítě dotčeného
území.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah negativních vlivů je vymezen nejvýznamnějšími negativními vlivy očekávánými při realizaci a provozu
areálu výzkumného centra, mezi které lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší (vytápění, doprava),
→ vlivy na hlukovou situaci (provoz areálu, doprava),
→ zábor zemědělské půdy (realizace záměru),
→ dotčení zvláště chráněných druhů živočichů a zásah do ochranného pásma přírodní památky
Medlánecké kopce (realizace záměru),
→ vliv na dopravní zátěže (doprava),
→ dopad na krajinu (realizace).
Z uvedeného rozboru vyplývá, že z hlediska negativních důsledků je významnější vlastní realizace (umístění)
záměru do navržené lokality, než následný provoz. Umístění záměru lze pak hodnotit jako podmínečně
akceptovatelné.
Vlivy provozu výzkumného centra jsou omezeny na nejbližší okolí objektu. V tomto prostoru lze důsledky
realizace záměru hodnotit jako nízké až střední, prakticky však málo významné, lokálního rozsahu.
V širším okolí posuzovaného záměru pak lze očekávat razantní pokles 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 Před zahájením stavby budou ověřeny geologické a hydrogeologické poměry. V rámci přípravy stavby
bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na podmínky formulované na
základě rešerše dostupných průzkumů a měření. Na základě výsledků podrobného IG průzkumu bude
upřesněno založení objektů.
f Srážkové vody ze střechy objektů budou akumulovány v retenčních nádržích a řízeně vypouštěny do
veřejné kanalizace.
f V rámci další fáze projektové přípravy stavby bude ověřena možnost zasakování neznečistěných
srážkových vod ze střech objektů; toto řešení může snížit zátěž kanalizace a zajistí zadržení části vody na
území.
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f Srážkové vody z komunikací a parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes
odlučovač (odlučovače) ropných látek; obsah zbytkového znečištění NEL na výstupu z ORL stanoví
příslušný vodoprávní úřad nebo správce kanalizace.
f Instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; zařízení
umístěná ve venkovním prostoru (na střeše objektu) budou vybavena protihlukovými opatřeními tak, aby
akustické imise na hranici areálu nepřekročily nejvyšší přípustné hygienické limity.
f V noční době (mezi 21:00 až 7:00) bude vyloučena stavební činnost.
f U všech zjištěných zvláště chráněných druhů, s výjimkou rorýsa obecného (Apus apus) a vlaštovky
obecné (Hirundo rustica), kteří nad lokalitou pouze přeletují a realizace záměru na ně nebude mít
negativní vliv, je nutné před jejím započetím požádat o výjimku z ochranných podmínek těchto zvláště
chráněných druhů živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
f Kácení dřevin je třeba provádět až po přesném vytýčení stavby v terénu, aby nedošlo ke zbytečné
likvidaci dřevin (týká se zejména průseku pro komunikaci u západní hranice areálu, ale i zahrad), a co
nejpozději před zahájením zemních prací. Chránit zejména vzrostlé stromy (př. jírovce a javor jasanolistý
u areálu VUT a fitcentra Machina, ad.).
f S ohledem na těsnou blízkost přírodní památky ponechat (byť i dočasně) maximum stávající zeleně
(části zahrad), které nebudou přímo zastavěny, tak, aby nový areál a stávající Medlánecké kopce nebyly
ostře odděleny, ale naopak propojeny a plynule na sebe pohledově navazovaly.
f Kácení a jiné zásahy do vegetace provádět mimo vegetační období a mimo období hnízdění ptáků.
f Ponechané exponované dřeviny před zahájením stavby vhodně zabezpečit před poškozením (bednění
kolem kmenů a podobně).
f Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – nekácet a nepoškozovat dřeviny,
neskladovat zde materiál, neprojíždět technikou atd.
f Po dokončení stavby provést vhodné a dostatečné výsadby a ozelenění areálu – použít vysoké stromy i
keře; doporučeno je použít vzhledem k blízkosti chráněného území pouze domácí (místní) druhy dřevin a
rostlin. Navrhovaný extenzivní ovocný sad v západní části areálu je velmi vhodný, případně je možné pro
něj využít i některé vzrostlé stromy ze stávajících zahrádek. Výsadbou dřevinné vegetace dojde
k vytvoření náhradních biotopů za území dotčené realizací vlastního záměru.
f Při zatravňování obnažených ploch je nanejvýš vhodné použít vícedruhové luční směsi se zřetelem na
druhové spektrum bylinné vegetace přírodní památky Medlánecké kopce. Nově založené travnaté plochy
bude vhodné udržovat alespoň na méně exponovaných místech spíše extenzivně s menším množstvím
sečí za rok (2 - 4 seče za rok, první roky po založení ovšem častější), a to s ohledem na druhovou
pestrost porostů i s ohledem na živočichy (hmyz, ptáci).
f Sadové úpravy budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
f Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

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

−

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

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

f V případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum.
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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 (areál výzkumného centra CEITEC) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování
životního prostředí. Charakter záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Na území, ve kterém se záměr nachází (urbanizované území na okraji města),
navazují rozsáhlejší plochy přírodních prvků. Proto je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost jak návrhu tak
realizaci stavby. Vlastní provoz stavby nevyvolává významné negativní vlivy.
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 situováním dostupných pozemků v návaznosti na již existující
soubor budov Vysokého učení technického (koleje VUT Brno pod Palackého vrchem, fakulty chemická,
podnikatelská a elektrotechnická). 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 hodnocena jako varianta
srovnávací.
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; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně 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:
−

rozptylová studie (příloha 3)

−

hluková studie (příloha 4)

−

biologický průzkum (příloha 5).

F.II.

DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.

STRANA 53 z 63

Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. 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
Záměrem investora je výstavba areálu výzkumného centra zaměřeného na pokročilé materiály a technologie,
vědeckého pracoviště vysokého společenského významu. Tento záměr je v souladu s regulativy funkčních
ploch, vymezených územním plánem (SV – plochy pro výrobu a služby a ZO – plochy ostatní městské
zeleně).
Plocha určená k zástavbě se nachází na území městských částí Medlánky a Královo Pole (malá část). Jedná
se o plochu nezastavěnou, obklopenou objekty a napojovacími komunikacemi.
Název záměru: Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
Oznamovatel: Vysoké účení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 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 rovněž zařadit 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
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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.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Areál CEITEC
plocha řešeného území

45 558,5 m2

zastavěná plocha

16 115,0 m2

zpevněné plochy a chodníky

2 458,0 m2

navrhované komunikace - parkovací plochy

8 726,0 m2

počet parkovacích míst

- celkem

283

z toho krytých - v objektu
- venkovních

163
120

Komunikace
plocha řešeného území (komunikace+veřejné sítě)

24 546,0 m2

plocha komunikace

17 806,0 m2

délka navrhovaných komunikací - ul. Purkyňova
- ul. Kolejní

680,58 m
458,15 m

Záměr je situován v k.ú. Medlánky a malou částí v k.ú. Královo Pole.
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Statutární město Brno

Městská část:

Medlánky a Královo Pole

Katastrální území:

Medlánky (611743), Královo Pole (611484)

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

Investor zvolil k výstavbě pozemek na základě územních možností města Brna a jeho územně plánovací
dokumentace i na základě možnosti doplnit soubor stávajících budov Vysokého učení technického v okolí
(koleje VUT Brno pod Palackého vrchem, fakulty chemická, podnikatelská a elektrotechnická). Území je
dobře napojitelné na dopravní a technickou infrastrukturu města a v neposlední řadě umožňuje také další
rozvoj.
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Součástí záměru je vybudování veřejných komunikací v území, přeložení inženýrských sítí a položení nových
veřejných sítí tak, aby v území mohl probíhat další stavební rozvoj. Řešení této problematiky je součástí
samostatné stavby Areál VUT v Brně CEITEC, komunikace.
Souběžně s tímto záměrem se bude realizovat další záměr stejného investora, stavba Regionálního
vědeckého a výzkumného centra VUT FAST s obdobným zaměřením. Jiné související investice a souběžné
stavby jiných subjektů nejsou známy.
Zásady urbanistického řešení
Předmětem záměru je vybudování areálu výzkumného vědeckého pracoviště pro vývoj pokročilých materiálů
a technologií. Investor zvolil pro jeho umístění plochu navazující na stávající objekty VUT v k.ú. Medlánky a
částečně v k.ú. Královo Pole. Využil možnosti doplnit soubor stávajících budov (koleje Pod Palackého vrchem,
fakulty chemická, podnikatelská a elektrotechnická). Území je dobře napojitelné na dopravní a technickou
infrastrukturu města a v neposlední řadě umožňuje také další rozvoj.
Urbanistická koncepce maximálně usiluje o udržení hodnot prostředí při současném vytvoření vysokého
užitného standardu provozu výzkumného centra. Vysoká kvalita prostředí je dána zejména těsnou vazbou
řešeného území na přírodní památku (PP) Medláneckých kopců. Areál se nachází v patě jihozápadního svahu
jednoho z kopců a významně se tak uplatňuje ve vyznění dálkových pohledů na tuto PP. Prostorový koncept
areálu reflektuje současné potřeby tvorby kvalitního životního prostředí uspokojující pestrou škálu očekávání
uživatelů. Vytváří příležitosti pro naplnění jak zcela utilitárních pracovních a provozních činností, tak potřeb
oddychu a relaxace či společenských kontaktů a reprezentace.
Urbanistické řešení vychází zejména z následujících zásad.
Pavilonové řešení objektů umožňuje šetrnější začlenění areálu do svahu Medláneckého kopce při
současném uspokojení požadavků na provozní členění jednotlivých úseků centra a dodržení hygienických
a provozních požadavků.
Pavilony jsou ve svahu umístěny ve dvou směrově odkloněných řadách tak, že každá z řad
pavilonů probíhá ve směru vrstevnice. Toto řešení umožnilo podsunutí parkovacího podlaží pod
pavilony v jedné úrovni, v celé délce řady. Na jižní hraně střechy parkovacího podlaží jsou pak umístěny
pasarely, které propojují všechny pavilony v řadě. Podařilo se tak minimalizovat množství parkovacích
ploch na terénu, které jsou problematické jak z estetických důvodů, tak z hlediska nutnosti zadržování
odtoku dešťových vod. Výhodou je také možnost přímého přístupu z parkovacích ploch do jednotlivých
pavilonů „suchou nohou“.
Pavilony jsou umístěny kolmo ke svahu ve směru své delší osy. V pohledech na svah
Medláneckého kopce se tak pavilony uplatňují svojí kratší stranou. Významně je tak eliminováno negativní
působení stavebních objemů v patě této krajinné dominanty.
Výškově jsou pavilony navrženy jako třípodlažní případně s jedním ustupujícím podlažím. Tato
výšková úroveň respektuje dominantnost PP Medlánecké kopce v krajině.
Sjednocení hmotového výrazu pavilonů v každé řadě jednotným koncepčním přístupem
usnadňuje čitelnost, uchopitelnost a přehlednost areálu i přes poměrně různorodé typologické i provozní
požadavky jednotlivých úseků.
Východní čela obou řad spojuje společenský objekt orientovaný k hlavnímu nástupnímu prostoru
od konečné tramvaje. Tento objekt je s ostatními pavilony spojen pasarelami, které umožňují
bezbariérový pohyb mezi všemi objekty centra „suchou nohou“. Společenský objekt plní funkci vstupní
brány do areálu a jsou v něm realizovány všechny hlavní činnosti společné pro všechny pavilony.
Veškeré zásobování jednotlivých pavilonů je prováděno z jejich horní, severní strany tak, aby
byla jižní strana pavilonů uvolněna pro přístupy od pasarel. Vnitřní obslužné komunikace jsou vedeny
západní a severní částí areálu.
Zásady architektonicko-stavebního řešení
Komplex výzkumného centra je tvořen:
•

5 hlavními nadzemními objekty, v nichž jsou umístěny jednotlivé laboratorní provozy doplněné
potřebným sociálním a technickým zázemím;
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•

1 vstupním společenským objektem, který je hlavním vstupem do areálu pro veřejnost a svým
vybavením zajišťuje případné služby jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance výzkumného centra. Se
všemi objekty je tento propojen pasarelami.

Materiálové vyznění objektů bude řešeno zejména s důrazem na optimalizaci tepelnětechnických vlastností
objektů, na dosažení současného vzhledu odpovídajícího zaměření centra na výzkum pokročilých materiálů.
Hlavní objekty jsou navrženy ve dvou řadách. Pod každou z řad je podsunuto parkovací podlaží
polozapuštěné do terénu. Součástí tohoto podlaží jsou i potřebné místnosti technického vybavení a technická
chodba umožňující přivedení médií z místa napojení nebo z centrálního zdroje do všech objektů. Hlavní
objekty jsou navrženy ve dvou řadách. Pod každou z řad je podsunuto parkovací podlaží polozapuštěné do
terénu. Součástí tohoto podlaží jsou i potřebné místnosti technického vybavení a technická chodba.
Prostorové i dispoziční uspořádání objektů v každé řadě je vedeno jednotícími pravidly.
SO 101 (A1+A2) a 102 (A3+A4). Pokročilé stavební materiály (keramické, polymerní a kovové)
1. Každý ze dvou objektů je tvořen dvěma třípodlažními deskami ve směru sever – jih. Je tak dosaženo
východního a západního osvětlení místností a minimalizace teplotních zisků v letním období.
2. Obě desky jsou v jižním čele propojeny vstupní halou, otevřenou přes všechna podlaží, a centrálním
vertikálním komunikačním jádrem, propojujícím všechna podlaží, parkovací podlaží a obytnou
střechu. Do vstupní haly na úrovni 1.NP ústí pasarely, propojující všechny objekty. Druhý vstup do
objektů je navržen ze severu jako zásobovací.
3. Severní konce desek jsou spojeny hmotou halových laboratoří s výškou přes dvě podlaží. Toto
umístění umožňuje jejich přímé zásobování se severní strany. Mezi deskami je hmotou laboratoře
vytvořeno átrium, které může sloužit jako odpočinkový prostor.
4. Všechny střechy jsou navrženy ozeleněné a jsou přístupné pro relaxační využití.
5. Konstrukční výška standardního podlaží je navržena 4,00 m.
6. Na objektu SO 102 je navrženo ustupující 4.NP.
SO 103. (C) Pokročilé komunikační a řídicí technologie
SO 104. (B) Pokročilé nano- a mikrotechnologie
SO 105. (D) Biomedicínské technologie
1. Každý z těchto 3 objektů je tvořen 3 - podlažními nebo 2 - podlažními hmotami ve směru sever – jih
(dosaženo východního a západního osvětlení místností a minimalizace teplotních zisků v letním
období).
2. Hmoty jsou v jižním čele proříznuty vstupní halou otevřenou přes všechna podlaží. Tento prostor
člení jižní fasádu na tři menší hmoty, jejichž subtilnost vyznívá příznivěji při začlenění objektů do
krajinného prostředí. Součástí vstupní haly je centrální vertikální komunikační jádro propojující
všechna podlaží, parkovací podlaží a obytnou střechu. Do vstupní haly na úrovni 1.NP ústí pasarely,
propojující všechny objekty.
3. V severní části objektů jsou umístěny halové laboratoře, jejichž výška je dána požadavky technologií
a je vyšší oproti standardní výšce (to umožňuje jejich přímé zásobování se severní strany).
4. Všechny střechy jsou navrženy jako ozeleněné, přístupné pro relaxační využití.
5. Konstrukční výška standardního podlaží je navržena 4,00 m.
SO 107. Společenský objekt
Společenský objekt tvoří deska prohnutá v oblouku tak, aby svým zakřivením organicky reflektovala směrové
odklonění řad hlavních objektů. Objekt je v jižní části 4 - podlažní, v severní části 2 - podlažní. V centrální
části objektu je umístěna vstupní hala otevřená přes dvě podlaží s centrálním schodištěm. Tento prostor je
společenským středem celého areálu. Probíhá v něm vstup do areálu i přechod mezi výškovými úrovněmi
jižní a severní řady objektů (6m). Jsou z něj přístupné prostory centrální jídelny, knihovny a společenského
sálu. Vstupní hala by měla svou transparentností prezentovat vstřícnost a otevřenost výzkumného centra
vůči veřejnosti.
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V ostatních částech společenského objektu jsou umístěny jednací místnosti, pracovny, kanceláře vedení
centra a místnosti příležitostného ubytování.
Konstrukční výšky jsou v severní části navrženy 6,00 m a 4,00 m, v jižní části 4,00 m, 2 x 3,00 m a 4,00 m.
Dopravní řešení stavby
Součástí výstavby areálu CEITEC (VUT Brno) je i řešení dopravního napojení areálu na veřejné komunikace,
vnitroareálové komunikace a řešení dopravy v klidu.
Areál je umístěn na katastrálním území Medlánky a Královo Pole v prostoru za stávajícími objekty VUT a
technologickým parkem v prodloužení ulic Kolejní a Purkyňovy. Dopravní obsluha areálu bude zajištěna
prodloužením těchto ulic v souladu s platným územním plánem města.
Prodloužení ulice Purkyňovy je navrženo ve směru na sever k Bystrci (přehrada a letiště Medlánky). Pro
potřebu obsluhy areálu CEITEC bude realizován úsek od nově dokončené části ul. Purkyňovy (konečná
tramvaje DPmB a příjezd do vozovny DPmB) až po stávající místní komunikaci ve vzdálenosti cca 680 m od
konečné tramvaje.
Prodloužení ulice Kolejní je navrženo z ul. Purkyňovy směrem západním až ke stávajícímu ukončení ul.
Kolejní v prostoru kolejí VUT v délce 458 m.
Areál CEITEC bude na tyto nově budované úseky veřejných komunikací napojen vždy jedním vjezdem.
Nově navržená prodloužení komunikací jsou směrově, výškově a šířkově řešena i pro dopravní obsluhu
autobusy MHD.
Popis technologie a výrobního programu
Areál výzkumného centra CEITEC tvoří 5 objektů sloužících jednotlivým vědeckým činnostem.
SO 101-Objekt A1, A2
Objekt soustřeďuje laboratoře pro studium chemických vlastností keramických materiálů, pro syntézu
materiálů a centrální laboratoře elektronové mikroskopie a rtg. difraktometrie.
Objekt dále zahrnuje speciální laboratoře „Sintering“ a laboratoře pro konsolidaci a tvarování keramických
materiálů.
SO 102-Objekt A3, A4
Objekt soustřeďuje laboratoře pro zkoušení vlastností materiálů - trvanlivost, strukturální charakteristiky,
laboratoře pro studium teplotních a vlhkostních vlastností materiálů a laboratoře pro studium akustických a
vibračních vlastností materiálů.
SO 104-Objekt B
Objekt je určen pro studium pokročilých nano- a mikrotechnologií.
SO 105-Objekt C
Objekt je určen pro komunikační technologie. Je zde bezdrátová komora, akustická bezdrátová komora a
audiovizuální sál 3D.
SO 106-Objekt D
Objekt slouží pro výzkum v oboru aplikované biomechaniky. Jsou zde prostory pro přípravu a laboratoře.
V uvedených objektech bude probíhat řešení jednotlivých vědeckých úkolů dle charakteru laboratoří.
Kvantifikace vědecké činnosti bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
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Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z územně plánovací dokumentace je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, č.j.: MMB/0105585/2009/Lw ze dne
27.5.2009:
„Funkční využití navrženého areálu není v rozporu se záměry územního plánování v dané lokalitě, jeho
umístění územním řízením však bude možné až po provedení zmíněných úprav směrné části ÚPmB.“
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 59529/2009 ze dne 20.5.2009:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou navrhovanou evropsky významnou lokalitu
nebo ptačí oblast.“

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. Jejich popis je uveden v části C tohoto oznámení.
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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 výstavbou a
provozem výzkumného centra lze hodnotit jako málo významné, lokálního charakteru. Nejvýznamnějšími
aspektem záměru je doprava a vlivy z ní vyplývající (znečišťování ovzduší, hluk, intenzity dopravy).
V žádném z uvedených faktorů nejsou očekávány přeslimitní stavy (znečištění ovzduší, hluk) a ani ve spojení
se současnými aktivitami v území nepovede realizace záměru k překračování příslušných hygienických limitů
v zájmovém území.
Z rozptylové studie vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem posuzovaného záměru výrazně
neovlivňuje celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude
podlimitní. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat z hlediska významu za negativní,
z hlediska velikosti za nízké, rozsahem lokální.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Navržené řešení záměru respektuje požadavky nařízení
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limitní hladiny hluku jsou
jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v nejbližším chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodrženy. Hluk ze stavební
činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
Výstavbou výzkumného centra nebudou přímo dotčeny povrchové vody ani hydrologické charakteristiky
území. Významné vlivy na povrchové nebo podzemní vody nejsou předpokládány. Záměr je umístěn v
extravilánu, území je využíváno k zemědělské produkci, na území se nevyskytují povrchové vody, podzemní
zvodnění je zde málo významné. Převážná část srážek, spadlá na území je spotřebována vegetací nebo
odpařena. Realizací stavby dojde k navýšení přímého odtoku srážkových vod z lokality bez významných vlivů
na hydrologické a hydrogeologické systémy.
Kvalita podzemních ani povrchových vod nebude provozem ani výstavbou ohrožena. Záměr je bez nároků na
odběr povrchových vod nebo na vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V provozu nebude
nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, srážkové vody z komunikací i splaškové vody budou odvedeny do
veřejné kanalizace.
Vliv na povrchové vody v posuzované oblasti i v širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nízký a zanedbatelný.
Vlivy na podzemní vody lze souhrnně hodnotit jako nízké a zanedbatelné.
Vlivy na geologické poměry lze hodnotit z hlediska velikosti jako velmi nízké až zanedbatelné, rozsahem jako
lokální. Kvalita horninového prostředí nebude za běžného provozu ovlivněna.
Záměr vyžaduje zábor zemědělské půdy, na dotčených stavebních pozemcích je evidován zemědělský půdní
fond. Rozsah trvalého záboru ZPF je odhadován na cca 16.350 m2 pro vlastní areál a 11.218 m2 pro
komunikace. Dotčené zemědělské půdy jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF, s vysokou agronomickou
hodnotou. S ohledem na platné územně-plánovací podklady lze odnětí zemědělské půdy považovat za
akceptovatelné.
Uvažovaná stavba je novou výstavbou na okraji zastavěného území města Brna, v sousedství zachovaných
přírodních prvků (např. PP Medlánecké kopce). Výstavba je plánovaná v místech, která jsou územním
plánem určena k zástavbě pro smíšené plochy výroby a služeb, krajinnou zeleň a ostatní městskou zeleň.
Převážná část výstavby má být uskutečněna na zemědělské půdě (orná půda), menší část na ploše bývalých
zahrad. Napojovací komunikace budou procházet polem, bývalými zahradami a vzrostlou zelení kolem areálu
VUT.
Při výstavbě areálu a přístupových komunikací dojde k úplné likvidaci dvou ploch (pruhů) bývalých zahrádek
(0,5 ha západní zahrady + 1,2 ha severní zahrady), tj. ploch stávající vzrostlé zeleně. Dále dojde k vytvoření
průseku v pruhu vzrostlé zeleně na západním okraji budoucího areálu pro prostup komunikace.
Při botanických průzkumech (duben – květen 2009) byly nalezeny vesměs běžné až ruderální druhy rostlin,
odpovídající charakteru zájmového prostoru.
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Na základě provedeného zoologického průzkumu v jarním aspektu roku 2009 je možné konstatovat, že ve
sledovaném území byl prokázán výskyt šesti zvláště chráněných druhů živočichů - ještěrky obecné (Lacerta
agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), krutihlava obecného (Jynx torquilla), rorýsa obecného (Apus
apus), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) a otakárka ovocného (Iphiclides podalirius).
Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt stabilních ani periodických mokřadních biotopů a proto není předpokládán
reprodukční výskyt žádného z druhů obojživelníků.
Záměr není v územním ani 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 je situován v ovhranném pásmu přírodní památky Medlánecké kopce. Realizace záměru vyžaduje
souhlas orgánu ochrany přírody ke stavební činnosti v ochranném pásmu přírodní památky podle §37 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. (KÚ Jihomoravského kraje).
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).
Architektonické a historické památky v okolí záměru nebudou ovlivněny.
Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru není vyloučena. Je proto
nutné zajistit archeologický dozor, případně záchranný archeologický výzkum.
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 900 vozidel (v naprosté většině osobních) za
24 hodin. Většina dopravy bude směrována prodlouženou ul. Purkyňovou a dále na ul. Hradeckou, menší
podíl potom prodlouženou ul. Kolejní.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, 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 „Výzkumné centrum – CEITEC“ v k.ú.
Medlánky a Královo Pole 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 a nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování; záměr je v souladu se záměry
územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako podmínečně 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. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.7. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Koordinační situace stavby 1:200
2.2. Katastrální mapa zájmového území
2.3. Přehled dotčených pozemků
3. Rozptylová studie
4. Hluková studie
5. Biologický průzkum
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 nacházejí v jeho úvodní části.
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výzkumné centrum CEITEC
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výzkumné centrum CEITEC
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výzkumné centrum CEITEC
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výzkumné centrum CEITEC
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

Výzkumné centrum CEITEC
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Výzkumné centrum CEITEC
1.5. GEOLOGICKÁ SITUACE

pøevzato podle Müller, Novák 2000
mìøítko 1 : 50 000

lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu
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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
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1.6. SITUACE NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

výøez z ortofotomapy ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
situace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na øešené území z jihu;
vlevo objekt VŠ kolejí západnì od areálu

foto è. 2
pohled na støední èást øešeného území západním smìrem;
v pozadí objekty VŠ kolejí a fakulty

foto è. 3
pohled na øešené území severozápadním smìrem;
v pozadí bývalé zahrádky a Medlánecké kopce

foto è. 4
pohled do prostoru zámìru jihovýchodním smìrem;
vlevo plochy bývalých zahrádek

foto è. 5
pohled do prostoru zámìru jiním smìrem podél západní hranice;
vpravo stávající pás zelenì východnì od VŠ kolejí

foto è. 6
pohled na øešené území severovýchodním smìrem;
v pozadí plochy bývalých zahrádek

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.7. FOTODOKUMENTACE

foto è. 7
pohled na øešené území jihovýchodním smìrem

foto è. 8
pohled na øešené území jiním smìrem;
vpravo plochy bývalých zahrádek

foto è. 9
pohled na øešené území severozápadním smìrem;
v objekt kolejí VŠ a Madlánecké kopce

foto è. 10
pohled do prostoru navrhovaného komunikaèního propojení
v prodlouení ulice Kolejní;
vlevo východní objekt VŠ kolejí

foto è. 11
pohled do ulice Purkyòova jiním smìrem v prostoru koneèné
zastávky tramvají;

foto è. 12
pohled do ulice Kolejní jiním smìrem v prostoru obratištì
autobusù

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

AREÁL
OZNAČENÍ PARCELY

VÝMĚRA CELKOVÁ (m2)

VÝMĚRA DOTČENÁ VÝSTAVBOU (m2

839/36-160/2

3720

pk 161/2

1248

162/2

LV
998

DRUH POZEMKU
1333

orná půda

3304

998

1301

839/71

3203

3203

10001

orná půda

839/37

125

120

10002

orná půda
orná půda

252

721,6

1333

839/31-pk 668/2

839/26

6294

2100,4

1314

Pk 665

3651

1333,9

10001

Pk 661

6899

2363,1

10001

Pk 660/1

3357

996

1333

320

117,7

10001

839/29-pk 669/4

2924

923,8

1333

839/70

3104

906,6

10001

839/28-pk 680/2

9497

2543,1

811

Pk 677/2

1708

533,8

774

Pk 677/1

1715

507,5

1333

Pk 676/1

3094

867

349

Pk 673/1

3556

858,6

1333

839/69

5925

1429,7

10001

orná půda

839/44

6463

1435,7

780

orná půda

839/27-pk 701/1

3039

364,5

776

Pk 696/3

2024

287,1

1333

Pk 696/2

2047

298,9

1333

Pk 696/1

2081

381,3

334

839/30

Pk 695/2

2980

451

orná půda
orná půda

10001

Pk 693/1

3312

586,8

1333

839/66

6223

394,4

10001

orná půda

839/67

252

37,4

10001

orná půda

839/68

1244

140

10001

orná půda

839/22-pk 180

5010

8,2

1314

Pk 178

1829

298,6

1314

Pk 177

1908

668,5

1301

Pk 176

1996

1143,2

1314

Pk 175

1638

1057,1

1314

Pk 173

1580

1123

45

Pk 170

55

55

1314

Pk 171

23

23

1314

Pk 172

30

30

1451

Pk 165/2

2120

2120

260

Pk 166/2

2044

2044

1314

Pk 167/2

2197

2197

1314

Pk 168/2

2280

2280

707

Pk 850/2

6

6

10001

835

325

325

10001

836

1538

1538

1314

zahrada

837

1541

1541

1314

zahrada

838/1

1570

1425,4

1314

zahrada

838/2

17

17

1314

zastavěná plocha a nádvoří

839/32

3387

1169,8

1314

orná půda

839/41

1674

893,6

1314

orná půda

839/42

ostatní plocha

1605

72,5

1314

orná půda

839/1 - pk 188

731

204,9

1314

orná půda

pk 701/2

112

112

776

pk 699/3

71

71

1333

pk 699/2

37

37

1333

pk 699/1

14

14

334

POZN. : Není‐li uvedeno jinak, jsou pozemky u více vlastníků rozděleny stejným dílem.
pozn:
v katastrální mapě výrazně menší než velikost na výpisu z KN
DOTČENÉ PARCELY PŘÍPOJKOU SLABOPROUDU
4800/2

4428

4266

5590/1

6364

4266

5589/1

1224

4266

4800/3

17690

4266

KOMUNIKACE

OZNAČENÍ PARCELY

VÝMĚRA CELKOVÁ (m2)

VÝMĚRA DOTČENÁ VÝSTAVBOU (m2)

LV

DRUH POZEMKU

839/34

5507

1204,8

10001

orná půda

839/73

4775

1410,8

1333

orná půda
orná půda

839/51

3110

219,6

10001

839/33-pk 615

4171

1250,5

780

pk 616/1

1206

1333

pk 616/2

1199

1333

pk 617

3808

777

pk 648/2

3276

779

pk 649/2

2757

779

pk 652

2833

779

839/49

169

31,2

10001

orná půda

839/48

391

36,4

10001

orná půda
orná půda

839/47

1311

145

10001

839/46

1284

92,2

10001

orná půda

839/42

1605

1399

1314

orná půda

839/41

1674

768,7

1314

orná půda

839/32

3387

304,3

1314

orná půda

839/31-pk 660/1

3357

150

1333

Pk 661

6899

357,3

10001

Pk 665

3651

218,5

10001

Pk 668/2

6294

350

1314

320

21,3

10001

839/29-pk 669/4

2924

163,4

1333

839/30
839/70

3104

168

10001

839/28-pk 673/1

3556

177,7

1333

Pk 676/1

3094

173,4

349

Pk 677/1

1715

99,6

1333

Pk 677/2

1708

113

774

Pk 680/2

9497

587,2

811

839/69

5925

422

10001

839/44

6463

438,3

780

839/27-pk 693/1

3312

163,4

1333

Pk 695/2

2980

168,4

10001

Pk 696/1

2081

151

334

Pk 696/2

2047

137,6

1333

Pk 696/3

2024

148,2

1333

Pk 701/1

3039

237,5

776

839/66

6223

441,4

10001

292

226,6

321

839/25-pk 194/2

orná půda
orná půda

orná půda

839/23

578

84

1333

orná půda

839/15

160

160

300

orná půda

839/16

90

90

658

orná půda

839/17

19

19

322

orná půda

845/2

417

214

1057

zahrada

845/1

1554

23,3

321

zahrada

844

1908

715,5

658

zahrada

843

1859

1021,5

300

zahrada

842

1380

632,9

1333

zahrada

841/1

1325

506,7

605

zahrada

840

2753

881,6

1333

839/1-pk 189

7129

1385

1314

pk 190/1

2518

2518

755

pk 190/2

2239

2239

755

839/36-160/2

3720

998

1333

pk 161/2

1248

orná půda

orná půda

3304

839/37

125

3

10002

orná půda

839/26

254

36

1333

orná půda

839/61

23

23

10001

orná půda

839/62

34

7,5

10001

orná půda

4800/2

4428

479

4266

5590/1

6364

510

4266

5596/1

3977

157,6

5596/2

297

175

4266

5596/3

61

11,3

4266

5596/4

479

185,8

4266

5596/5

134

34,7

4266

5596/6

149

14,4

4266

5596/7

670

360,6

4266

5614/9

36

36

2663

5614/11

22

11,4

6944

5614/13

193

23

2663

5613/14

3

3

6944

5613/12

47

47

6944

5598/12

41

41

2663

5598/11

16

16

2663

5598/10

8

8

2663

5598/9

4266

109

3,4

2663

5613/10

84

72,1

6944

5615/16

499

345

6944

5615/17

232

37

4266

5615/22

389

23,3

4266

POZN. : Není‐li uvedeno jinak, jsou pozemky u více vlastníků rozděleny stejným dílem.
pozn:
v katastrální mapě výrazně menší než velikost na výpisu z KN

ostatní plocha

ostatní plocha
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Výzkumné centrum CEITEC
Pokročilé materiály a technologie

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Příloha 3 – Rozptylová studie
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Rozptylová studie – Výzkumné centrum CEITEC

1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako příloha oznámení záměru a vyhodnocení vlivů stavby
„Výzkumné centrum CEITEC“ na životní prostředí.
Poloha objektu je znázorněna na následujícím obrázku (červeně):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově vybudovaného
areálu „Výzkumné centrum CEITEC“. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži
hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) a tuhými znečišťujícími látkami frakce
PM10.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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Rozptylová studie – Výzkumné centrum CEITEC

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění
ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního
hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění
ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu
stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné
metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a
referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované oblasti o
libovolné velikosti buňky.
Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné vypočítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové
převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v atmosféře
existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje vztahy
vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření
teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje
podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry odstraňovány.
Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici,
podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.
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Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro první
přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a
transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky jsou
rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na
dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. stanovit četnosti
výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní
větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech
třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje
z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této
reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice
od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a teplotní
stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.
Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd
stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 kombinací
tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje
relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho
četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Záměr spočívá ve vybudování pěti hlavních nadzemních objektů a jednoho vstupního společenského
objektu. V hlavních objektech jsou umístěny jednotlivé laboratorní provozy doplněné potřebným
sociálním a technickým zázemím. Společenský objekt je hlavním vstupem do areálu pro veřejnost a
svým vybavením zajišťuje případné služby jak pro veřejnost, tak pro zaměstnance výzkumného
centra. Areál je vytápěn centrální plynovou kotelnou, která bude osazena třemi plynovými kotli o
celkovém instalovaném výkonu 3920 kW. Maximální spotřeba plynu kotelny činí 462 m3.h-1. Odtahy
spalin od jednotlivých plynových kotlů budou zaústěny do samostatných komínů vyvedených nad
úroveň střechy.
Emise škodlivin a stavební výška komína je uvedena v následující tabulce:
škodlivina

emise
-1
(g.s )

NOx

0,2464

PM10

0,0026

stavební výška
komína (m)
17

Emise jsou vypočteny na základě emisních faktorů dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.
Hlavní objekty jsou navrženy ve dvou řadách. Pod každou z řad je podsunuto parkovací podlaží
polozapuštěné do terénu s celkovou kapacitou 163 parkovacích stání.
Dále bylo ve výpočtu uvažováno s povrchovými parkovacími stáními u vjezdu z ul. Purkyňovy v počtu
88 stání a parkovacími stáními na páteřní komunikaci v počtu 32 stání.
Zdroji emisí škodlivin do ovzduší bude příjezd a pojezd osobních automobilů o intenzitě 450 osobních
vozidel za den a maximálně 15 nákladních vozidel za den (a stejný počet odjezdů). Pro výpočet emise
byly použity faktory dle MEFA 02.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Brno - Tuřany zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující
tabulce:

celkem

N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

calm

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu NO2 byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., v aktuálním znění:
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní
limit

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-

18

1 kalendářní rok

40 µg.m-3

---

-3

35

-3

---

PM10

24 hodin
1 kalendářní rok

3

50 µg.m

40 µg.m
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 135 - Brno-Kroftova, vzdálené od
hodnocené lokality cca 1,8 km. Naměřené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2007 jsou uvedeny
v následující tabulce:
NO2

PM10

25,5

21,1

40

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

108,3

155,0

datum naměření maxima v daném roce

25.5.

24.3.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

-3

-

-

datum naměření maxima v daném roce

-

-

200

-

-3

průměrná roční koncentrace (µg.m )
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

-3

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Stanice Brno-Kroftova v roce 2007 naměřila u oxidu dusičitého roční průměrné koncentrace 64%
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená denní maxima dosahovala
hodnot 108,3 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 53% imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
U tuhých znečišťujících látek frakce PM10 byly na stanice Brno-Kroftova v roce 2007 naměřeny
roční průměrnou koncentraci přibližně na úrovni 53% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace
(LVr=40 µg.m-3). Naměřená 24hodinová maxima dosahovala hodnot 155 µg.m-3, tedy hodnot, nad
úrovni imisního limitu pro maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50 µg.m-3), hodnota imisního
limitu byla dosažena s podlimitní četností (14x).

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže
využíváme výsledky rozptylové studie města Brna zpracované Mgr. Buckem:
Oxid dusičitý (NO2)
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně do 20 µg.m-3, tedy do 50% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace dosahují hodnot do 140 µg.m-3, tedy do 70% limitu (LV=200 µg.m-3.
v blízkost ul. Hradecké jsou dosahovány i hodnoty vyšší.
Tuhé znečišťující látky (PM10)
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují hodnot do 15 µg.m-3, tedy pod hodnotou imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální
24hodinové koncentrace dosahují hodnoty imisního limitu (LV=50 µg.m-3) s podlimitní četností.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru vlastního areálu a do
prostoru křižovatky ul. Purkyňova a Hradecká. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu záměru, dle
výpočtu, u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 0,2 µg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru západně od areálu na svahu Medláneckého kopce. Nárůst
imisní zátěže v důsledku provozu bude, podle výpočtu, u maximálních hodinových koncentrací
dosahovat hodnot do 12 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na do 6% imisního limitu (200 µg.m-3),
který zásadním způsobem neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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5.2. Výsledky výpočtu imisního příspěvku PM10 z provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru vlastního areálu a do
prostoru křižovatky ulic Purkyňova a Hradecká. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu areálu bude,
dle výpočtu, u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do 0,06 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který prakticky neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních 24hodinových koncentrací PM10
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální 24hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru cca 100 m západně od areálu na svahu Medláneckého
kopce. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu bude, podle výpočtu, u maximálních 24hodinových
koncentrací dosahovat hodnot do 1,2 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek na úrovni cca 2,4% hodnoty příslušného
imisního limitu (50 µg.m-3).

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Jak je z vypočtených hodnot zřejmé, bude imisní příspěvek hodnoceného záměru dosahovat poměrně
nízkých hodnot s poměrně krátkou dobou trvání, proto nepředpokládáme prakticky žádnou změnu
stávající imisní zátěže ani dob trvání dosahovaných koncentrací.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Oxid dusičitý (NO2)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů. V případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová
koncentrace pod 140 µg.m-3, tedy pod 70% imisního limitu (LV1h = 200 µg.m-3). Očekávaný nárůst
imisní koncentrace v tomto prostoru činí 12 µg.m-3, tedy 6 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do
20 µg.m-3, tedy cca 50% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,2 µg.m-3, tedy 0,5 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného záměru „Výzkumné centrum CEITEC“ výrazně neovlivňuje celkovou úroveň imisní
zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Tuhé znečišťující látky (PM10)
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
tuhými znečišťujícími látkami frakce PM10 v hodnoceném území je nad hodnotou imisního limitu pro
maximální 24 hodinové koncentrace. V prostoru maximálních příspěvků hodnocených zdrojů
dosahována koncentrace nad hodnotou imisního limitu (LV24h = 50µg.m-3), četnost dosažení této
koncentrace je však podlimitní (LV=35 případů za rok), imisní limit tedy zde není dosažen. Maximální
očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto prostoru činí 1,2 µg.m-3, tedy cca 2,4 % imisního limitu,
doby dosažení této koncentrace jsou velmi krátké a není tedy předpoklad, že by v důsledku provozu
hodnocených zdrojů došlo k navýšení četnosti překročení limitní koncentrace.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují do
15 µg.m-3 tedy do cca 40% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace
v tomto prostoru činí 0,06 µg.m-3, tedy asi 0,15 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného záměru „Výzkumné centrum CEITEC“ se oproti stávající imisní zátěží v podstatě
nezmění.
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7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem posuzovaného
záměru „Výzkumné centrum CEITEC“ nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže.
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) oxidem dusičitým (NO2) je nízký, v případě
maximálních hodinových koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku cca 6 % imisního limitu
pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,5 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40µg.m-3).
Příspěvek provozu areálu (k pozaďové imisní zátěži) tuhými látkami frakce PM10 je nízký. V případě
maximálních denních koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku cca 2,4 % imisního limitu pro
maximální 24hodinové koncentrace (LV24h=50µg.m-3) s krátkou dobou trvání, tedy bez významnějšího
vlivu na celkovou četnost stávající imisní zátěže.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,15 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
Výzkumného centra CEITEC včetně záměrem vyvolaného nárůstu dopravy nebude docházet k
překračování imisních limitů NO2 a PM10 v hodnoceném území.
V Brně 27.5.2009

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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1. Zadání a cíl hlukové studie
Hluková studie je vypracována jako součást oznámení záměru
VÝZKUMNÉ CENTRUM CEITEC, POKROČILÉ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE.
Cílem této studie je provést kvalifikovaný podklad pro příslušné kapitoly oznámení a pro následné
vyjádření příslušného orgánu hygienické služby. To znamená doložit řešitelnost hlukové problematiky,
prokázat, že provoz záměru nebude způsobovat v nejbližším nebo nejvíce dotčeném chráněném
venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb přeslimitní hlukové vlivy a navrhnout
příslušná technická nebo organizační opatření pro zajištění dodržení hygienických limitů (pokud je třeba).
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2. Vstupní údaje

2.1. Popis záměru a dotčeného území
Předmět záměru
Předmětem záměru je vybudování areálu výzkumného centra pro pokročilé materiály a technologie,
provozovaného ve spolupráci vysokých škol a vědeckých pracovišť. Záměr má charakter komplexu
budov kancelářského, laboratorního a poloprovozního charakteru, navazujícího na vysokoškolský areál
VUT pod Palackého vrchem v Brně. Součástí záměru je dále výstavba příjezdových komunikací,
navazujících jednak na ul. Purkyňovu, jednak na ul. Kolejní. Návrh záměru je v souladu s dlouhodobě
respektovanou územně-plánovací koncepcí území a je v souladu s regulativy funkčních ploch, zde
vymezených.
Umístění záměru
Záměr se nachází východně od prostoru vysokoškolských kolejí pod Palackého vrchem. V současné
době je plocha záměru nezastavěná a je využívána převážně pro zemědělskou výrobu.
Nejbližší nebo nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se
nachází ve vzdálenosti cca 80 metrů západně od záměru při objektu vysokoškolských kolejí. Jde o
devítipodlažní panelový objekt, využívaný pro ubytovací účely. K záměru je orientován svojí delší
(východní) stranou, kam jsou situována okna obytných místností. Na jižní straně jsou pouze okna
chodeb, na západní stranu jsou opět orientována okna obytných místností. Referenční výpočtové body
(č. 1 až 4) jsou voleny v potenciálně nejvíce dotčeném prostoru, viz následující obrázek.
Obrázek: Umístění záměru, poloha výpočtových bodů
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Pohled na chráněný objekt je na následujícím obrázku.
Obrázek: Chráněný objekt, pohled od jihovýchodu

Na pravé straně snímku je vidět východní fasáda chráněného objektu, orientovaná směrem k záměru.
Jiné chráněné prostory se v kontaktu se záměrem nenacházejí. Přízemní objekty západně od záměru
představují provozní místnosti (stravování, klubovny, kino), další obytný objekt kolejí (v levé části snímku)
je již mimo kontakt se záměrem.
Stávající hluková situace v referenčních výpočtových bodech je subjektivně vyhovující a je dána v zásadě
přírodním pozadím a ruchy běžné lidské činnosti v okolí. Dopravní hluk ze vzdálených komunikací
(zejména ul. Hradecká) se zde již neuplatňuje. Orientačním náměrem byla v bodě 2 zjištěna hladina
hluku LAeq = 49 dB (v denní době), což je hodnota podlimitní pro všechny v úvahu přicházející limity.
Zdroje hluku
Zdroje technologického hluku do venkovního prostoru, související se záměrem, budou dány provozem
technických zařízení budov (vzduchotechnika, chlazení), které budou umístěny na střechách objektů.
Jiné významné stacionární zdroje hluku v souvislosti se záměrem nevznikají.
Emise technologického hluku nepřekročí tyto hodnoty:
akustický výkon:
soudobý počet:
umístění:
doba provozu:

do LW,A = do 65 dB
do 4 na každém objektu, tj. celkem do 24 zdrojů
střechy objektů nad průběžnými svislými instalačními šachtami objektů,
výška zdrojů 13 m nad terénem (1 m nad střechou)
nepřetržitá, v noční době omezená

Zdroje hluku umístěné uvnitř budov jsou z hlediska ovlivnění venkovního prostoru akusticky nevýznamné.
Dopravní zdroje hluku jsou dány dopravním provozem na příjezdových komunikacích k záměru.
Částečně jde o veřejné komunikace (příjezd po prodloužené ul. Purkyňově a prodloužené ul. Kolejní),
částečně o areálové komunikace a parkoviště.
V rámci záměru je navrženo celkem cca 283 parkovacích míst pro osobní vozidla, z toho cca 163 v
krytých parkovacích garážích a cca 120 ve venkovním prostoru.
S ohledem na provoz záměru je uvažováno s průměrným obratem do cca 1,5 osobních vozidel na
parkovací místo a den (tento předpoklad je konzervativní). Intenzita osobní dopravy tak nepřekročí cca
450 přijíždějících osobních vozidel za den a stejný počet odjezdů. Dále je uvažována s příjezdem a
odjezdem 4 dodávkových nebo lehkých nákladních vozidel pro dopravní obsluhu stravovacího provozu.
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Pro zajištění bezpečnosti výsledků výpočtů a pro očekávanou kumulaci s dalšími areály západně od VŠ
kolejí bylo v rámci hlukové studie uvažován příjezd cca 900 osobních vozidel za den (a stejný počet
odjezdů). Cca 75% dopravy bude směrováno na prodlouženou ul. Purkyňovu, zbývajících cca 25% na
prodlouženou ul. Kolejní.
Provoz záměru bude nepřetržitý, naprostá většina dopravy (min. 96%) však bude realizována v denním
období.

2.2. Použité podklady
[1] Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie. DÚR. Arch.Design, s.r.o., duben
2009
[2] Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

2.3. Použitá metodika
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základě ČSN ISO 9613-2 Akustika - Útlum při šíření zvuku ve
venkovním prostoru (Část 2 Obecná metoda výpočtu) a dle běžných postupů technické a akustické
praxe.
Výpočet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy (RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracoviště Brno, I. vydání 1991, novela 1996, 2005).
Výpočetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 7.11.
Výpočty jsou aplikovány ve výpočtovém programu HLUK+, verze 7.11.

2.4. Hygienické limity
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou
dány nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g
ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, 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). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích,
s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T
se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy
č. 3 k nařízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové
složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
Způsob využití území

Korekce
dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20
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Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží
se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti jsou uvedeny v následující tabulce:
Posuzovaná doba [hod]

Korekce [dB]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00

+10

od 22:00 do 6:00

+5

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovně:
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z provozovny uvažována hodnotami:
LAeq,8h = 50 dB v denní době (pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin z denního období),
LAeq,1h = 40 dB v noční době (pro 1 nejhlučnější hodinu z nočního období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích
uvažována hodnotami:
LAeq,16h = 55 dB v denní době (pro celé denní období),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (pro celé noční období).
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku (hygienický limit) pro chráněný venkovní
prostor a chráněný venkovní prostor staveb je pro hluk ze stavební činnosti uvažována hodnotami:
LAeq,14h = 65 dB v denní době (7:00 - 21:00),
LAeq,1h = 60 dB v brzké ranní a pozdní večerní době (6:00 - 7:00, 21:00 - 22:00),
LAeq,8h = 45 dB v noční době (22:00 - 6:00).

Strana: 7 z 20

Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
HLUKOVÁ STUDIE

3. Hluk z provozovny
Je modelován stav s plným provozem technických zařízení budovy, parkovišť v areálu záměru a vnitřních
areálových komunikací.
V nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou
očekávány tyto hladiny hluku:
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z provozovny

Bod
1

2

3

4

Výška
[m]
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24

Limit LAeq,T
[dB] den/noc
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40
50/40

LAeq,T [dB]
den
16,3
17,1
20,0
20,8
24,1
38,2
39,7
41,9
41,7
41,8
39,3
40,8
43,0
42,9
43,1
40,3
41,6
43,5
43,3
43,5

LAeq,T [dB]
noc
13,9
14,1
18,4
18,5
19,5
28,9
30,7
33,1
33,0
33,0
29,8
31,6
34,0
34,0
34,1
30,7
32,2
34,5
34,3
34,4

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z provozovny (tj. LAeq,T = 50/40 dB den/noc), je v nejbližším
chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně dodržena.
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4. Hluk z dopravního provozu
Je modelován stav s dopravním provozem na přilehlých veřejných komunikacích (prodloužená ul.
Purkyňova a prodloužená ul. Kolejní).
V nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb jsou
očekávány tyto hladiny hluku:
Tab.: Výsledky výpočtů hluku z dopravy na veřejných komunikacích

Bod
1

2

3

4

Výška
[m]
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24
3
6
12
18
24

Limit LAeq,T
[dB] den/noc
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45
55/45

LAeq,T [dB]
den
36,2
37,8
40,4
40,7
40,7
44,6
45,7
46,5
46,1
46,0
39,6
40,5
41,4
41,9
42,0
34,2
35,6
37,6
38,8
39,2

LAeq,T [dB]
noc
25,9
27,5
30,0
30,4
30,4
34,1
35,1
36,0
35,5
35,5
28,7
29,6
30,6
31,2
31,3
23,3
24,7
26,7
28,0
28,4

Z výsledků je zřejmé, že limitní hladina hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích (tj. LAeq,T = 55/45 dB
den/noc), je v nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb
prokazatelně dodržena.
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5. Hluk ze stavební činnosti
Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukovými imisemi zemních a
stavebních strojů a mechanismů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
časový harmonogram nasazení však není přesně kvantifikován.
Výraznější hlukové zatížení bude na počátku výstavby, a to v době provádění zemních prací. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojů (rypadla, nakladače)
dosahovat hodnot až do 90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u těžkých nákladních vozidel se tyto hladiny
pohybují v průměru okolo hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti.
Korigovaný limit nejvyšší přípustné hladiny hluku (LAeq,T = 65 dB, platí pro období mezi 7:00 a 21:00) tak
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.
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6. Závěry a doporučení
Navržené řešení záměru „VÝZKUMNÉ CENTRUM CEITEC, POKROČILÉ MATERIÁLY A
TECHNOLOGIE“ respektuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Limitní hladiny hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, jsou jak pro hluk z provozovny, tak pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, v
nejbližším chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelně
dodrženy.
Hluk ze stavební činnosti je v daném prostoru spolehlivě řešitelný.
Hluková problematika není v daném případě kritická, je však nutno jí věnovat přiměřenou pozornost.
Doporučena jsou tato opatření (souhrn):
• všechny zdroje hluku budou zvoleny a/nebo technicky ošetřeny tak, aby jejich hlukové emise
nepřekročily výše uvedené hlukové parametry a zároveň byly co nejnižší - tak nízké, jak lze rozumně
dosáhnout,
• v noční době (mezi 21:00 až 7:00 hod) bude vyloučena stavební činnost.
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Přílohy
Výpočtová situace

Zadání
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: Prijezd Kolejni
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
26.90, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 352.8, 130.5] [ 339.7, 152.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 339.7, 152.5] [ 336.3, 169.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 336.3, 169.7] [ 339.0, 186.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 339.0, 186.9] [ 347.3, 206.9] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 347.3, 206.9] [ 404.4, 299.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 404.4, 299.8] [ 415.4, 310.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 415.4, 310.8] [ 426.5, 318.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: za
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K3.
AUTOMOBILY: Prijezd Purkynova
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
81.25, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 696.9, 265.4] [ 677.0, 299.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 677.0, 299.8] [ 658.4, 361.0] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 658.4, 361.0] [ 650.1, 375.5] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 650.1, 375.5] [ 637.8, 376.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 637.8, 376.2] [ 577.9, 352.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 577.9, 352.1] [ 524.9, 336.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 524.9, 336.3] [ 470.5, 325.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 470.5, 325.3] [ 434.0, 321.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 434.0, 321.1] [ 427.1, 319.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K4.
AUTOMOBILY: Areal1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
108.20, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 424.4, 317.7] [ 417.5, 329.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.5 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 417.5, 329.4] [ 412.7, 345.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 53.5 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: Areal2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
83.20, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 412.0, 346.2] [ 394.8, 391.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 52.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: Areal3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
58.20, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 394.8, 391.7] [ 387.9, 406.1] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.8 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: Areal4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
33.20, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 387.2, 406.1] [ 370.0, 437.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 370.0, 437.8] [ 370.0, 448.1] m.
|
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| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 370.0, 448.1] [ 374.2, 459.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 374.2, 459.8] [ 455.4, 525.2] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 48.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: Areal5
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
8.20, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 456.1, 527.3] [ 476.7, 543.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 476.7, 543.8] [ 486.3, 548.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 486.3, 548.6] [ 500.1, 548.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 500.1, 548.6] [ 511.1, 542.4] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 511.1, 542.4] [ 539.3, 510.7] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 539.3, 510.7] [ 568.2, 474.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 568.2, 474.3] [ 591.0, 439.8] m.
|
| Výpočtová rychlost: 40.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 42.3 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: Park1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
25.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 412.0, 345.6] [ 427.1, 347.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: Park2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
25.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 395.5, 392.4] [ 516.6, 431.6] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 2.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. AUTOMOBILY: Park3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
25.00, podíl nákladních aut:
0 %.
|
|/1 Krajní body: [ 388.6, 406.1] [ 406.5, 412.3] m.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 4.0% (obousměrná). Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 46.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. PARKOVIŠTĚ: P1
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
15.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 445.7, 413.0] [ 516.8, 441.3] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 518.7, 435.0] [ 443.8, 419.3] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 47.7 dB.
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. PARKOVIŠTĚ: P2
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 391.4, 477.7] [ 407.3, 497.0] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 410.6, 492.8] [ 388.1, 481.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. PARKOVIŠTĚ: P3
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 424.4, 505.2] [ 436.8, 522.4] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 440.2, 518.3] [ 421.0, 509.3] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. PARKOVIŠTĚ: P4
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 459.5, 535.5] [ 468.8, 549.1] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 471.9, 545.1] [ 456.4, 539.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. PARKOVIŠTĚ: P5
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 510.4, 530.0] [ 549.2, 494.7] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 544.8, 490.8] [ 514.8, 533.9] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K17. PARKOVIŠTĚ: P6
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 519.4, 538.3] [ 559.2, 501.2] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 555.2, 497.7] [ 523.4, 541.8] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K18. PARKOVIŠTĚ: P7
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 553.1, 481.1] [ 588.2, 441.2] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 583.4, 437.8] [ 557.9, 484.5] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K19. PARKOVIŠTĚ: P8
(V rovině) |
| Počet aut za hodinu:
10.00
|
| Kryt vozovky: Aa, F3: 1.0,
sklon vozovky: 2 stupňů
|
|/1 Krajní body: [ 562.7, 487.3] [ 597.2, 447.3] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 592.3, 444.0] [ 567.6, 490.6] m.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 45.9 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
P R Ů M Y S L O V É
Z D R O J E
|
|
|
| Zdroj | Obj |
[x ; y]
| výška| Q | L2 | Plocha| Lw | RMin |
|
|
|
| [m] |
| [dB] | [m2] | [dB] | [m] |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| P 1 | 16 |
438.8; 353.1 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 2 | 16 |
433.3; 382.0 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 3 | 16 |
462.9; 357.9 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 4 | 16 |
457.4; 387.5 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 5 | 15 |
501.5; 366.2 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 6 | 15 |
495.3; 399.2 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 7 | 15 |
525.6; 371.0 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 8 | 15 |
519.4; 404.7 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 9 | 14 |
414.1; 417.1 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 10 | 14 |
397.6; 446.7 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 11 | 14 |
425.8; 424.7 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 12 | 14 |
411.3; 454.3 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 13 | 13 |
457.4; 441.9 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 14 | 13 |
435.4; 484.6 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 15 | 13 |
470.5; 450.2 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 16 | 13 |
449.2; 491.5 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 17 | 12 |
501.5; 466.0 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 18 | 12 |
475.3; 515.6 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 19 | 12 |
514.6; 472.9 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 20 | 12 |
489.1; 522.4 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 21 | 17 |
567.6; 379.3 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 22 | 17 |
560.7; 408.2 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 23 | 17 |
552.4; 435.7 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
| P 24 | 17 |
542.8; 468.1 | 13.0| 2.0| 65.0| 1.000| 65.0| 0.40 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 25.0| 370.7; 274.3| 330.8; 352.8| 314.9; 344.7| 354.8; 266.2|
| 2. | Dům | 25.0| 288.1; 253.7| 250.3; 330.1| 233.7; 321.9| 271.5; 245.5|
| 3. | Dům | 25.0| 228.9; 191.0| 190.4; 266.7| 174.5; 258.6| 213.0; 182.9|
| 4. | Dům | 25.0| 300.5; 89.9| 262.7; 164.2| 246.2; 155.8| 284.0; 81.5|
| 5. | Dům | 6.0| 330.1; 293.6| 292.9; 275.0| 301.2; 258.5| 338.4; 277.1|
| 6. | Dům | 6.0| 346.7; 260.5| 353.8; 246.1| 337.4; 238.0| 330.3; 252.4|
| 7. | Dům | 6.0| 334.7; 242.6| 341.8; 228.2| 325.4; 220.1| 318.3; 234.5|
| 8. | Dům | 6.0| 322.3; 225.6| 329.4; 211.2| 313.0; 203.1| 305.9; 217.5|
| 9. | Dům | 20.0| 301.0; 144.0| 267.9; 210.2| 255.7; 204.1| 288.8; 137.9|
|10. | Dům | 20.0| 483.3; 230.5| 534.9; 128.0| 480.8; 100.8| 429.2; 203.3|
|11. | Dům | 20.0| 841.5; 297.7| 885.5; 200.0| 835.2; 177.4| 791.2; 275.1|
|12. | Dům | 12.0| 490.5; 537.9| 528.3; 463.6| 501.4; 449.9| 463.6; 524.2|
|13. | Dům | 12.0| 452.6; 502.8| 482.9; 441.6| 456.1; 428.3| 425.8; 489.5|
|14. | Dům | 12.0| 412.0; 469.8| 439.5; 416.8| 412.7; 402.9| 385.2; 455.9|
|15. | Dům | 12.0| 527.6; 418.2| 538.0; 359.7| 493.9; 351.9| 483.5; 410.4|
|16. | Dům | 12.0| 467.8; 398.9| 476.7; 347.3| 429.9; 339.2| 421.0; 390.8|
|18. | Dům | 12.0| 549.0; 480.8| 566.9; 442.3| 577.2; 401.0| 579.3; 363.1|
|
|
|
| 561.4; 363.8| 532.5; 471.8|
|
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 25.0| 4 | 371; 274|
88|
18| 2.5
|
| 2
|Dům | 25.0| 4 | 288; 254|
85|
19| 2.5
|
| 3
|Dům | 25.0| 4 | 229; 191|
85|
18| 2.5
|
| 4
|Dům | 25.0| 4 | 301;
90|
83|
19| 2.5
|
| 5
|Dům | 6.0| 4 | 330; 294|
42|
18| 2.5
|
| 6
|Dům | 6.0| 4 | 347; 261|
18|
16| 2.5
|
| 7
|Dům | 6.0| 4 | 335; 243|
18|
16| 2.5
|
| 8
|Dům | 6.0| 4 | 322; 226|
18|
16| 2.5
|
| 9
|Dům | 20.0| 4 | 301; 144|
74|
14| 2.5
|
|10
|Dům | 20.0| 4 | 483; 231| 115|
61| 2.5
|
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|11
|Dům | 20.0| 4 | 842; 298| 107|
55| 2.5
|
|12
|Dům | 12.0| 4 | 491; 538|
83|
30| 2.5
|
|13
|Dům | 12.0| 4 | 453; 503|
68|
30| 2.5
|
|14
|Dům | 12.0| 4 | 412; 470|
60|
30| 2.5
|
|15
|Dům | 12.0| 4 | 528; 418|
59|
45| 2.5
|
|16
|Dům | 12.0| 4 | 468; 399|
52|
48| 2.5
|
|18
|Dům | 12.0| 6 | 549; 481| 112|
26| 3.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 36.2 | 13.6 | 36.2 |( 36.2)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 37.8 | 13.7 | 37.8 |( 37.8)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 40.4 | 18.2 | 40.4 |( 40.4)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 40.7 | 18.3 | 40.7 |( 40.7)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 40.8 | 18.7 | 40.8 |( 40.8)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 45.5 | 23.5 | 45.5 |( 45.5)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 46.6 | 26.0 | 46.7 |( 46.6)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 47.7 | 29.0 | 47.8 |( 47.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 47.3 | 29.0 | 47.4 |( 47.4)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 47.4 | 28.8 | 47.5 |( 47.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z provozovny, den
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 12.8 | 13.6 | 16.3 |( 36.2)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 14.5 | 13.7 | 17.1 |( 37.8)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 15.4 | 18.2 | 20.0 |( 40.4)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 17.3 | 18.3 | 20.8 |( 40.7)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 22.6 | 18.7 | 24.1 |( 40.8)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 38.0 | 23.5 | 38.2 |( 45.5)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 39.5 | 26.0 | 39.7 |( 46.7)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 41.7 | 29.0 | 41.9 |( 47.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 41.4 | 29.0 | 41.7 |( 47.4)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 41.6 | 28.8 | 41.8 |( 47.5)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 39.2 | 23.7 | 39.3 |( 42.5)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 40.7 | 26.3 | 40.8 |( 43.7)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 42.8 | 29.5 | 43.0 |( 45.3)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 42.7 | 29.5 | 42.9 |( 45.5)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 42.9 | 29.4 | 43.1 |( 45.6)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 40.1 | 24.7 | 40.3 |( 41.2)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 41.5 | 26.5 | 41.6 |( 42.6)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 43.3 | 29.7 | 43.5 |( 44.5)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 43.1 | 29.7 | 43.3 |( 44.6)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 43.3 | 29.7 | 43.5 |( 44.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Hluk z provozovny, noc
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 |
2.2 | 13.6 | 13.9 |( 26.1)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 |
3.9 | 13.7 | 14.1 |( 27.6)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 |
4.7 | 18.2 | 18.4 |( 30.3)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 |
6.7 | 18.3 | 18.5 |( 30.6)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 11.9 | 18.7 | 19.5 |( 30.7)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 27.4 | 23.5 | 28.9 |( 35.2)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 28.9 | 26.0 | 30.7 |( 36.5)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 31.0 | 29.0 | 33.1 |( 37.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 30.8 | 29.0 | 33.0 |( 37.5)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 31.0 | 28.8 | 33.0 |( 37.5)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 28.6 | 23.7 | 29.8 |( 32.3)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 30.0 | 26.3 | 31.6 |( 33.7)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 32.2 | 29.5 | 34.0 |( 35.7)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 32.1 | 29.5 | 34.0 |( 35.8)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 32.3 | 29.4 | 34.1 |( 35.9)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 29.5 | 24.7 | 30.7 |( 31.5)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 30.8 | 26.5 | 32.2 |( 32.9)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 32.7 | 29.7 | 34.5 |( 35.2)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 32.5 | 29.7 | 34.3 |( 35.2)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 32.7 | 29.7 | 34.4 |( 35.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hluk z dopravy, den
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 36.2 |
0.0 | 36.2 |( 36.2)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 37.8 |
0.0 | 37.8 |( 37.8)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 40.4 |
0.0 | 40.4 |( 40.4)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 40.7 |
0.0 | 40.7 |( 40.7)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 40.7 |
0.0 | 40.7 |( 40.8)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 44.6 |
0.0 | 44.6 |( 45.5)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 45.7 |
0.0 | 45.7 |( 46.7)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 46.5 |
0.0 | 46.5 |( 47.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 46.1 |
0.0 | 46.1 |( 47.4)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 46.0 |
0.0 | 46.0 |( 47.5)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 39.6 |
0.0 | 39.6 |( 42.5)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 40.5 |
0.0 | 40.5 |( 43.7)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 41.4 |
0.0 | 41.4 |( 45.3)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 41.9 |
0.0 | 41.9 |( 45.5)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 42.0 |
0.0 | 42.0 |( 45.6)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 34.2 |
0.0 | 34.2 |( 41.2)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 35.6 |
0.0 | 35.6 |( 42.6)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 37.6 |
0.0 | 37.6 |( 44.5)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 38.8 |
0.0 | 38.8 |( 44.6)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 39.2 |
0.0 | 39.2 |( 44.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Hluk z dopravy, noc
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 25.9 |
0.0 | 25.9 |( 26.1)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 27.5 |
0.0 | 27.5 |( 27.6)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 30.0 |
0.0 | 30.0 |( 30.3)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 30.4 |
0.0 | 30.4 |( 30.6)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 30.4 |
0.0 | 30.4 |( 30.7)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 34.1 |
0.0 | 34.1 |( 35.2)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 35.1 |
0.0 | 35.1 |( 36.5)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 36.0 |
0.0 | 36.0 |( 37.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 35.5 |
0.0 | 35.5 |( 37.5)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 35.5 |
0.0 | 35.5 |( 37.5)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 28.7 |
0.0 | 28.7 |( 32.3)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 29.6 |
0.0 | 29.6 |( 33.7)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 30.6 |
0.0 | 30.6 |( 35.7)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 31.2 |
0.0 | 31.2 |( 35.8)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 31.3 |
0.0 | 31.3 |( 35.9)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 23.3 |
0.0 | 23.3 |( 31.5)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 24.7 |
0.0 | 24.7 |( 32.9)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 26.7 |
0.0 | 26.7 |( 35.2)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 28.0 |
0.0 | 28.0 |( 35.2)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 28.4 |
0.0 | 28.4 |( 35.4)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Strana: 19 z 20

Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
HLUKOVÁ STUDIE

Hluk celkem, den
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 36.2 | 13.6 | 36.2 |( 36.2)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 37.8 | 13.7 | 37.8 |( 37.8)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 40.4 | 18.2 | 40.4 |( 40.4)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 40.7 | 18.3 | 40.7 |( 40.7)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 40.8 | 18.7 | 40.8 |( 40.8)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 45.5 | 23.5 | 45.5 |( 45.5)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 46.6 | 26.0 | 46.7 |( 46.6)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 47.7 | 29.0 | 47.8 |( 47.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 47.3 | 29.0 | 47.4 |( 47.4)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 47.4 | 28.8 | 47.5 |( 47.4)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 42.4 | 23.7 | 42.5 |( 42.4)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 43.6 | 26.3 | 43.7 |( 43.6)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 45.2 | 29.5 | 45.3 |( 45.2)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 45.3 | 29.5 | 45.5 |( 45.4)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 45.5 | 29.4 | 45.6 |( 45.5)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 41.1 | 24.7 | 41.2 |( 41.1)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 42.5 | 26.5 | 42.6 |( 42.5)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 44.4 | 29.7 | 44.5 |( 44.4)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 44.5 | 29.7 | 44.6 |( 44.5)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 44.7 | 29.7 | 44.8 |( 44.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Hluk celkem, noc
HLUK+

verze 7.11 normal

Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 349.4; 268.1 | 25.9 | 13.6 | 26.1 |( 36.2)|
|
| 1 |
6.0 | 349.4; 268.1 | 27.5 | 13.7 | 27.6 |( 37.8)|
|
| 1 | 12.0 | 349.4; 268.1 | 30.0 | 18.2 | 30.3 |( 40.4)|
|
| 1 | 18.0 | 349.4; 268.1 | 30.4 | 18.3 | 30.6 |( 40.7)|
|
| 1 | 24.0 | 349.4; 268.1 | 30.4 | 18.7 | 30.7 |( 40.8)|
|
| 2 |
3.0 | 370.0; 282.6 | 34.9 | 23.5 | 35.2 |( 45.5)|
|
| 2 |
6.0 | 370.0; 282.6 | 36.0 | 26.0 | 36.5 |( 46.7)|
|
| 2 | 12.0 | 370.0; 282.6 | 37.2 | 29.0 | 37.8 |( 47.8)|
|
| 2 | 18.0 | 370.0; 282.6 | 36.8 | 29.0 | 37.5 |( 47.4)|
|
| 2 | 24.0 | 370.0; 282.6 | 36.8 | 28.8 | 37.5 |( 47.5)|
|
| 3 |
3.0 | 352.8; 317.0 | 31.6 | 23.7 | 32.3 |( 42.5)|
|
| 3 |
6.0 | 352.8; 317.0 | 32.8 | 26.3 | 33.7 |( 43.7)|
|
| 3 | 12.0 | 352.8; 317.0 | 34.5 | 29.5 | 35.7 |( 45.3)|
|
| 3 | 18.0 | 352.8; 317.0 | 34.7 | 29.5 | 35.8 |( 45.5)|
|
| 3 | 24.0 | 352.8; 317.0 | 34.8 | 29.4 | 35.9 |( 45.6)|
|
| 4 |
3.0 | 337.7; 345.9 | 30.4 | 24.7 | 31.5 |( 41.2)|
|
| 4 |
6.0 | 337.7; 345.9 | 31.8 | 26.5 | 32.9 |( 42.6)|
|
| 4 | 12.0 | 337.7; 345.9 | 33.7 | 29.7 | 35.2 |( 44.5)|
|
| 4 | 18.0 | 337.7; 345.9 | 33.8 | 29.7 | 35.2 |( 44.6)|
|
| 4 | 24.0 | 337.7; 345.9 | 34.0 | 29.7 | 35.4 |( 44.8)|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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I. BOTANICKÝ PRŮKUM
V měsících dubnu a květnu 2009 byl proveden orientační botanický průzkum s těmito výsledky:
A.Vlastní areál = pole + opuštěné zahrady
Pole
zaseté obilí, pouze málo tzv.plevelů (na nezoraných ploškách):
hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)
hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus)
lopuch (Arctium sp.)
ořešák královský (Juglans regia) - semenáče
ostrožka stračka (Consolida regalis)
penízek rolní (Thlaspi arvense)
pcháč oset (Cirsium arvense)
svízel přítula (Galium aparine)
svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
truskavec (Polygonum sp.)
Zahrady
Byliny:
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
barvínek menší (Vinca minor)
břečťan popínavý (Hedera helix)
denivka (Hemerocallis sp.)
hvězdnice (Aster sp.)
chřest (Asparagus sp.)
jahodník trávnice (Fragaria viridis)
jaterník podléška (Hepatica nobilis)
jitrocel prostřední (Plantago media)
kakost smrdutý (Geranium robertianum)
kamzičník (Doronicum sp.)
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris)
kohoutek věncový (Lychnis coronaria)
konvalinka vonná (Convallaria majalis)
kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
kosatec (Iris sp.)
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
krabilice mámivá (Chaerophyllum temulum)
mahónie cesmínolistá (Mahonia aquifolium)
modřenec širolistý (Muscari botryoides) – A3 (pěstovaný)
narcis (Narcissus sp.)
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – C3 (pěstovaný)
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
pitulník (Galeobdolon sp.)
pivoňka lékařská (Paeonia officinalis)
podražec křovištní (Aristolochia clematitis) – u PP Medlánecké kopce
prvosenka jarní (Primula veris)
prvosenka vyšší (Primula elatior)
pryskyřník plazivý (Ranunculus repens)
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pryskyřník prudký (Ranunculus acris)
réva vinná (Vitis vinifera)
rozchodník pochybný (Sedum spurium)
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)
sasanka japonská (Anemone japonica)
třezalka (Hypericum sp.)
tulipán (Tulipa sp.)
turan roční (Erigeron annuus)
válečka lesní (Brachypodium sylvaticum)
violka rolní (Viola arvensis)
violka Rivinova (Viola riviniana)
vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) – C2 (pěstovaná)
zákula japonská (Kerria japonica)
zvonek (Campanula sp.)
Dřeviny:
bez černý (Sambucus nigra)
borovice lesní (Pinus sylvestris)
dub letní (Quercus robur)
hloh (Crataegus sp.)
jabloň (Malus sp.)
javor babyka (Acer campestre)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
líska obecná (Corylus avellana)
meruňka obecná (Prunus armeniaca)
meruzalka vonná (Ribes odoratum)
ořešák královský (Juglans regia)
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
pustoryl věncový (Philadelphus coronarius)
růže (Rosa sp.)
rybíz (Ribes sp.)
řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)
slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)
slivoň švestka (Prunus domestica)
šeřík obecný (Syringa vulgaris)
temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa)
třešeň ptačí (Prunus avium)
zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) – C3 (? pěstovaný)
Zahradnické výsadby nebyly předmětem podrobného průzkumu, nalezené rostliny byly zařazeny
převážně jen do rodů.
Další druhy rostlin, opakující se i na jiných dílčích lokalitách – viz bod B. přípojka silnice
B. Komunikace - od stávajícího areálu VUT na západě
Byliny:
bez chebdí (Sambucus ebulus)
bolševník obecný (Heracleum sphondylium)
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria)
česnáček lékařský (Alliaria petiolata)
česnek (Allium sp.)
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heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum)
hluchavka bílá (Lamium album)
jetel plazivý (Trifolium repens)
jetel (Trifolium sp.)
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
jitrocel větší (Plantago major)
kakost maličký (Geranium pusillum)
kakost smrdutý (Geranium robertianum)
kakost (Geranium sp.)
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
krvavec toten (Sanguisorba officinalis)
kuklík městský (Geum urbanum)
lipnice luční (Poa pratensis)
lipnice roční (Poa annua)
lopuch (Arctium sp.)
loubinec popínavý (Parthenocissus inserta)
mléč rolní (Sonchus arvensis)
mochna plazivá (Potentilla reptans)
mrkev obecná (Daucus carota)
ostružiník (Rubus sp.)
pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia)
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
pcháč obecný (Cirsium vulgare)
pcháč oset (Cirsium arvense)
popenec obecný (Glechoma hederacea)
přeslička rolní (Equisetum arvense)
pumpava obecná (Erodium cicutarium)
pýr plazivý (Elytrigia repens)
rozrazil (Veronica hederifolia agg.)
rýt žlutý (Reseda lutea)
řebříček (Achillea millefolium agg.)
sedmikráska obecná (Bellis perennis)
silenka širolistá bílá (Silene latifolia subsp. alba)
srdečník obecný (Leonurus cardiaca)
srha laločnatá (Dactylis glomerata)
svízel přítula (Galium aparine)
svízel (Galium sp.)
tolice (Medicago sp.)
turan roční (Erigeron annuus)
vesnovka obecná (Cardaria draba)
vikev plotní (Vicia sepium)
vikev (Vicia sp.)
violka (Viola sp.)
vlaštovičník větší (Chelidonium majus)
vratič obecný (Tanacetum vulgare)
zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)
zvonek (Campanula sp.)
Dřeviny:
bez černý (Sambucus nigra)
borovice černá (Pinus nigra)
brslen evropský (Euonymus europaea)
5
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hlohyně šarlatová (Pyracantha coccinea)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
javor klen (Acer pseudoplatanus)
javor mléč (Acer platanoides)
javor jasanolistý (Acer negundo)
jeřáb muk (Sorbus aria) – C4a (výsadby)
jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)
jírovec (Aesculus sp.)
meruzalka (Ribes sp.)
ořešák královský (Juglans regia)
platan javorolistý (Platanus hispanica)
růže (Rosa sp.)
slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)
svída krvavá (Cornus sanguinea)
tavolník van Houtteův (Spiraea vanhouttei)
tavolník (Spiraea sp.)
topol bílý (Populus alba)
topol (Populus sp.)
trnka obecná (Prunus spinosa)
trnovník akát (Robinia pseudacacia)
třešeň ptačí (Prunus avium)
vrba jíva (Salix caprea)
C. Komunikace - od severu (od trafostanice) – opuštěné zahrady; rostlinné složení je obdobné jako u
zahrad v bodě A, vyjmenovány níže jsou pouze druhy odlišné, početně významně zastoupené nebo
typické.
Byliny:
bolševník obecný (Heracleum sphondylium)
bradáček vejčitý (Listera ovata) – C4a – 1 ks (? původní)
hluchavka bílá (Lamium album)
hrachor (Lathyrus sp.)
hvězdnice (Aster sp.)
jahodník trávnice (Fragaria viridis)
kakost (Geranium sp.)
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)
kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos)
krabilice zápašná (Chaerophyllum aromaticum)
mák (Papaver sp.)
mléč (Sonchus sp.)
mrkev obecná (Daucus carota)
ostružiník (Rubus sp.)
pastinák setý (Pastinaca sativa)
pcháč oset (Cirsium arvense)
pivoňka lékařská (Paeonia officinalis)
réva vinná (Vitis vinifera)
rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys)
rožec rolní (Cerastium arvense)
řepík lékařský (Agrimonia eupatoria)
sléz maurský (Malva mauritania)
srpek obecný (Falcaria vulgaris)
sveřep (Bromus sp.)
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svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
šťovík (Rumex sp.)
udatna lesní (Aruncus vulgaris) – C4a (zahrady - pěstovaná)
užanka lékařská (Cynoglossum officinale)
večernice vonná (Hesperis matronalis)
zlatobýl kanadský (Solidago canadensis)
Dřeviny:
bez černý (Sambucus nigra)
brslen evropský (Euonymus europaea)
hortenzie (Hydrangea sp.)
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)
javor babyka (Acer campestre)
líska obecná (Corylus avellana)
ořešák královský (Juglans regia)
ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare)
růže (Rosa sp.)
řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica)
slivoň myrobalán (Prunus cerasifera)
slivoň švestka (Prunus domestica)
svída krvavá (Cornus sanguinea)
třešeň ptačí (Prunus avium)
zlatice (Forsythia sp.)
Další běžné rostlinné druhy – viz A. + B.
D. Komunikace - od konečné tramvají
divizna (Verbascum sp.)
heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum)
hluchavka bílá (Lamium album)
hluchavka nachová (Lamium purpureum)
hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule)
hrachor (Lathyrus sp.)
jetel plazivý (Trifolium repens)
jetel (Trifolium sp.)
jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)
jitrocel větší (Plantago major)
kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris)
kopretina irkutská (Leucanthemum ircutianum)
lopuch (Arctium sp.)
lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus)
mák (Papaver sp.)
mléč (Sonchus sp.)
mochna plazivá (Potentilla reptans)
ostrožka stračka (Consolida regalis)
pampeliška (Taraxacum sect. Ruderalia)
pastinák setý (Pastinaca sativa)
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris)
penízek rolní (Thlaspi arvense)
pcháč obecný (Cirsium vulgare)
pcháč oset (Cirsium arvense)
podběl lékařský (Tussilago farfara)
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popenec obecný (Glechoma hederacea)
pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia)
ptačinec prostřední (Stellaria media)
pýr plazivý (Elytrigia repens)
rmen rolní (Anthemis arvensis)
řebříček (Achillea millefolium agg.)
sedmikráska obecná (Bellis perennis)
starček obecný (Senecio vulgaris)
svízel přítula (Galium aparine)
svlačec rolní (Convolvulus arvensis)
šťovík kadeřavý (Rumex crispus)
šťovík (Rumex sp.)
turan roční (Erigeron annuus)
vikev (Vicia sp.)
violka rolní (Viola arvensis)
vratič obecný (Tanacetum vulgare)
zvonek (Campanula sp.)
Z nalezených rostlinných druhů nepatří žádný k druhům zvláště chráněným podle vyhlášky 395/1992
Sb. v platném znění.
Několik nalezených druhů je vedeno v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin České
republiky (stav v r.2000):
Černý seznam
A3 - nejasné případy
modřenec širolistý (Muscari botryoides) – zahrady – pěstovaný
Červený seznam
C2 - silně ohrožené
vrbina tečkovaná (Lysimachia punctata) – zahrady - pěstovaná
C3 – ohrožené
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – zahrady - pěstovaný
zimolez kozí list (Lonicera caprifolium) – zahrady - ? pěstovaný
C4a - vzácnější taxony vyžadujícví pozornost – méně ohrožené
jeřáb muk (Sorbus aria) – parčík - výsadby
bradáček vejčitý (Listera ovata) – 1 ks (? původní)
udatna lesní (Aruncus vulgaris) – zahrady - pěstovaná
S výjimkou bradáčku vejčitého, u kterého se jedná zřejmě o planě rostoucího jedince, jsou však
všechny druhy s velkou pravděpodobností záměrně vysazené a pěstované (výskyt v bývalých
zahradách a novém parku).
Vzhledem k době průzkumu (duben - květen) je výčet rostlinných druhů neúplný, řada druhů nemohla
být determinována (např. lipnicovité, miříkovité, aj.), příp. ani nalezena. Jedná se však o víceméně
antropicky ovlivněné stanoviště – pole a zahrady.
Nomenklatura rostlin je použita z publikace Klíč ke květeně České republiky (K.Kubát a kol.,
Academia, Praha 2002).
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II. ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM
1. Úvod
Na základě objednávky této práce byl v jarním aspektu roku 2009 proveden
zoologický průzkum obratlovců na lokalitě VUT v Brně - CEITEC, k. ú. Medlánky.

2. Zadání
Provést zoologický průzkum lokality se zaměřením na zjištění zvláště chráněných
druhů obratlovců podle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního prostředí
č. 395/1992 Sb. v platném znění.

3. Popis lokality
Zájmové území se nachází severovýchodně od areálu VUT Pod Palackého vrchem.
Areál je umístěn na katastrálním území Medlánky v prostoru za vysokoškolskými kolejemi
VUT a technologickým parkem v prodloužení ulic Kolejní a Purkyňovy. Lokalita leží v
nadmořské výšce 265-305 m n.m.
Největší část této lokality, především v centrální části, tvoří plochy orné půdy, na
menší části jsou staré, většinou již nevyužívané zahrady, které spontánně zarůstají
náletovými dřevinami a hlavně zmlazováním ovocných stromů. Většina původních
ovocných stromů je již přestárlá a je již blízko, nebo se nachází přímo ve stadiu rozpadu.

4. Metodika
Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového
transektu, procházejícího zájmovou plochou, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli pozorováni
vizuálně a akusticky a byli determinováni bez odchytu. Savci byli sledováni jednak
prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně přímým pozorováním v terénu. Plazi
byli pozorováni vizuálně i akusticky na transektech vedených zájmovým územím. Cílený
odchyt drobných zemních savců nebyl prováděn, stejně jako sledování letounů
(Chiroptera). Nebylo prováděno kvantitativní hodnocení fauny obratlovců. Entomologický
průzkum nebyl prováděn cíleně, údaje byly sbírány náhodně během průzkumu obratlovců
při pohybu zájmovou plochou.

5. Zoologický průzkum
Provedený zoologický průzkum v zájmovém území a jeho nejbližším okolí byl
zaměřen na zjištění výskytu obratlovců, především však zvláště chráněných druhů
obratlovců dle prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9

Výzkumné centrum CEITEC, Pokročilé materiály a technologie
Biologický průzkum

Při sledování byly zjištěny následující druhy obratlovců:
Obojživelníci:
Nebyli zjištěni
Plazi:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis – silně ohrožený druh
Slepýš křehký – Anguis fragilis - silně ohrožený druh
Ptáci:
Bažant obecný – Phasianus colchicus
Budníček menší – Phylloscopus collybita
Budníček větší – Phylloscopus trochilus
Červenka obecná – Erithacus rubecula
Drozd zpěvný – Turdus philomelos
Holub hřivnáč – Columba palumbus
Hrdlička divoká – Streptopelia turtur
Hrdlička zahradní – Streptopelia decaocto
Konipas bílý – Motacilla alba
Konopka obecná – Carduelis cannabina
Kos černý – Turdus merula
Krutihlav obecný – Jynx torquilla - silně ohrožený druh
Pěnice černohlavá – Sylvia atricapilla
Pěnice hnědokřídlá – Sylvia cmmunis
Pěnkava obecná – Fringilla coelebs
Poštolka obecná – Falco tinnunculus
Rehek domácí – Phoenicurus ochruros
Rorýs obecný – Apus apus - ohrožený druh
Skřivan polní – Alauda arvensis
Sojka obecná – Garrulus glandarius
Stehlík obecný – Carduelis carduelis
Strakapoud velký – Dendrocopos major
Strnad obecný – Emberiza citrinella
Sýkora koňadra – Parus major
Sýkora modřinka – Parus coeruleus
Špaček obecný – Sturnus vulgaris
Vlaštovka obecná – Hirundo rustica - ohrožený druh
Vrabec polní – Passer montanus
Vrána černá – Corvus cornix
Vrána šedá – Corvus corone
Zvonek zelený – Carduelis chloris
Zvonohlík obecný - Serinus serinus
Savci:
Hraboš polní – Microtus arvalis
Krtek obecný – Talpa europaea
Kuna skalní – Martes foina
Liška obecná – Vulpes vulpes
Rejsek obecný – Sorex araneus
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Srnec obecný – Capreolus capreolus
Zajíc polní – Lepus europaeus
V zájmovém území a v jeho nejbližším okolí bylo během průzkumu zjištěno celkem
41 druhů obratlovců, z toho 2 druhy plazů, 32 druhů ptáků a 7 druhů savců.
Bezobratlí:
Modrásek štírovníkový – Cupido argiades
Okáč – Lasiommata sp.
Okáč pýrový – Pararge aegeria
Okáč poháňkový – Coenonympha pamphilus
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius – ohrožený druh

6. Zjištěné zvláště chráněné druhy obratlovců
Ze zvláště chráněných druhů obratlovců, uváděných v příloze III. prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byly zjištěny celkem čtyři druhy, z toho tři
druhy obratlovců, řazených do kategorie silně ohrožených druhů:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis
Slepýš křehký – Anguis fragilis
Krutihlav obecný – Jynx torquilla
Z kategorie ohrožených druhů byly zjištěny dva druhy obratlovců:
Rorýs obecný – Apus apus
Vlaštovka obecná – Hirundo rustica

7. Zjištěné zvláště chráněné druhy bezobratlých
Ze zvláště chráněných druhů bezobratlých, uváděných v příloze III. prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění, byl zjištěn pouze jeden druh bezobratlých,
řazený do kategorie ohrožených druhů:
Otakárek ovocný - Iphiclides podalirius
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III. ZÁVĚR
Při botanických průzkumech (duben – květen 2009) byly nalezeny vesměs běžné až
ruderální druhy rostlin, odpovídající charakteru zájmového prostoru. Výjimkou je nález
bradáčku vejčitého v severních zahradách, ovšem pouze v jednom exempláři, zajímavější je
také populace podražce křovištního, který se do ploch západních zahrad rozšiřuje ze sousední
přírodní památky Medlánecké kopce. Na ploše zahrad se jinak vyskytují přetrvávající
zahradnické výsadby a ovocné dřeviny. Cenná je druhová početnost dřevin.
Z nalezených rostlinných druhů nepatří žádný k druhům zvláště chráněným podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Na základě provedeného zoologického průzkumu v jarním aspektu roku 2009 je
možné konstatovat, že ve sledovaném území byl prokázán výskyt šesti zvláště chráněných
druhů živočichů - ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis),
krutihlava obecného (Jynx torquilla), rorýsa obecného (Apus apus), vlaštovky obecné
(Hirundo rustica) a otakárka ovocného (Iphiclides podalirius).
U všech zjištěných zvláště chráněných druhů, s výjimkou rorýsa obecného (Apus
apus) a vlaštovky obecné (Hirundo rustica), kteří nad lokalitou pouze přeletují a realizace
záměru na ně nebude mít negativní vliv, je nutné před jejím započetím požádat o výjimku
z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů živočichů dle zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění. Současně, vzhledem k obecné ochraně ptáků, je nutno zahájení prací na
lokalitě, především zásahy do vegetace, směřovat do mimohnízdního období.
Při zásazích do dřevinné zeleně by bylo vhodné zachovat v maximální možné
míře stávající porosty této vegetace a při zatravňování obnažených ploch použít
vícedruhové luční směsi se zřetelem na druhové spektrum bylinné vegetace Přírodní
památky Medlánecké kopce. Realizace dosadeb dřevinné vegetace by bylo vhodné
provádět s využitím autochtonních druhů stromů a keřů.
Na lokalitě nebyl zjištěn výskyt stabilních ani periodických mokřadních biotopů a
proto není předpokládán reprodukční výskyt žádného z druhů obojživelníků.
Z hlediska minimalizace dopadů realizovaného záměru by bylo vhodné odclonit
zamýšlené aktivity od okolí v maximální možné míře výsadbami autochtonních druhů
dřevinné vegetace, které sníží negativní vlivy na tyto přilehlé biotopy. Výsadbou dřevinné
vegetace dojde nejen k snížení prašnosti a hlukové zátěže, ale také tím dojde k vytvoření
náhradních biotopů za území dotčené realizací vlastního záměru.

Za kolektiv autorů:

Ing. Václav Prášek, Ph.D.
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Příloha: Fotodokumentace

Obr. 1: Pohled na centrální část lokality, na horizontu PP Medlánecké kopce

Obr. 2: Charakter zarůstajících zahrad v zájmovém území
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Obr. 3: Jižní část zájmového území mezi areálem VUT a tramvajovou smyčkou

Obr. 4: Východní část zájmového území

14

PŘÍLOHA 6
(DOKLADY)

