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Úvod
Oznámení zámČru (dále jen oznámení)
TESCO BRNO DORNYCH
je vypracováno ve smyslu § 6 odstavce 5 zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí,
v platném znČní, a slouží jako základní podklad pro zjišĢovací Ĝízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je
zpracováno v rozsahu pĜílohy þ. 4 zákona.
PĜedmČtem zámČru je pĜístavba nové obchodní galerie k obchodnímu domu TESCO v centrum Brna.
PĜístavba bude realizována ve východní þásti stávajícího obchodního domu Tesco pĜi ulici Dornych,
v místČ stávajícího parkovištČ, domu dČtí a mládeže „JUNIOR“, obþerstvení asijského bistra. Osou
pĜístavby bude trasa stávající pČší komunikace, která spojuje centrum mČsta Brna a území stávajícího
hlavního vlakového nádraží s obchodní galerií VaĖkovka a s hlavním autobusovým nádražím ZvonaĜka.
Dále je souþástí zámČru vybudování dvou nových doþasných parkovacích teras v západní þásti areálu
obchodního domu v místČ stávajícího parkovištČ. Dále dojde k þásteþné rekonstrukci stávajícího
obchodního domu TESCO – jeho funkþní úprava, pĜemístČní eskalátorĤ, nové fasády…atd.
Dle pĜílohy þ. 1 zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní, je zaĜazení následující:
kategorie II, bod 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy vþetnČ nákupních stĜedisek, o celkové
2
výmČĜe nad 3 000 m zastavČné plochy; parkovištČ nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání
v souþtu pro celou stavbu.
Dle §4 uvedeného zákona patĜí pod odstavec (1) písmeno c) se jedná o zmČnu zámČru a tato zmČna
podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišĢovacím Ĝízení podle §7. PĜíslušným
úĜadem je Krajský úĜad Jihomoravského kraje. Oznámení je zhotoveno dle stanovení odstavce (5) § 6
zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní, v rozsahu pĜílohy þ. 4
zákona.
Oznamovatelem zámČru je spoleþnost EVIA cz s.r.o., Habrová 468/32, 79 601 ProstČjov a investorem
zámČru je Tesco Stores ýR, a.s., Vršovická 68b/1527, 100 00 Praha 10.
Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základČ objednávky fy Chapman Taylor International
Services s.r.o.. Zpracování oznámení probČhlo v období þervenec - prosinec 2010. Byly použity podklady
poskytnuté oznamovatelem, dílþí doplĖující informace vyžádané zpracovatelem oznámení bČhem jeho
zpracování a údaje získané pĜi vlastním prĤzkumu lokality, archiv zpracovatelĤ oznámení.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o zámČru a jednotlivých složkách životního prostĜedí v jeho
okolí a možných vlivech zámČru na tyto složky a veĜejné zdraví. Širší veĜejnosti doporuþujeme
k prostudování ýást G oznámení, která struþnČ shrnuje podstatné informace o zámČru a jeho možných
vlivech na životní prostĜedí. PodrobnČjší informace jsou pak uvedeny v pĜíslušných kapitolách oznámení.
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ýÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
EVIA cz, s.r.o.

A.2. Iý
28309502

A.3. Sídlo
Habrová 468/32
79 601 ProstČjov

A.4. OprávnČný zástupce oznamovatele
Ivo Adamþík
mobil: 739 571 550
e-mail: i.adamcik@qmail.cz
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ýÁST B
ÚDAJE O ZÁMċRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název zámČru a jeho zaĜazení podle pĜílohy þ. 1
Název zámČru
TESCO BRNO DORNYCH
ZaĜazení zámČru
Dle §4 uvedeného zákona patĜí zámČr pod odstavec (1) písmeno c) – jedná se o zmČnu zámČru, a
podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišĢovacím Ĝízení podle § 7.
ZaĜazení dle pĜílohy þ. 1 zákona þ. 100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní,
je následující:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy vþetnČ nákupních stĜedisek, o celkové
2
výmČĜe nad 3 000 m zastavČné plochy; parkovištČ nebo garáže s kapacitou nad
100 parkovacích stání v souþtu pro celou stavbu.
B

Oznámení je zhotoveno dle stanovení odstavce (5) § 6 zákona þ. 100/2001 Sb., O posuzování vlivĤ na
životní prostĜedí, v platném znČní, v rozsahu pĜílohy þ. 4 zákona.
PĜíslušným úĜadem je Krajský úĜad Jihomoravského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) zámČru
Kapacita zámČru
stávající stav

Celková plocha staveništČ (m2)
Celková plocha zastavČná objekty (m2)

budoucí stav

30 263
11 897

17 828

8 760

7 273

- nová obchodní galerie

0

7 467

- provizorní parkovací terasa (polokrytá stavba)

0

3 088

- dĤm dČtí a mládeže; þ.p.270 k.ú. Trnitá

233

0

- EON trafostanice; bez þ.p. k.ú. Trnitá

180

0

- lékarna; þ.p.420 k.ú. Trnitá

340

0

- herna; bez þ.p. k.ú. Trnitá

79

0

- OD Tesco
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stávající stav

budoucí stav

- obuv a odČvy; bez þ.p. k.ú. Trnitá

83

0

- odČvy; bez þ.p. k.ú. Trnitá

100

0

- stánky; bez þ.p. k.ú. Trnitá

149

0

1 973

0

32 326

56 786

30 366

27 713

- nová obchodní galerie

0

22 914

- provizorní parkovací terasa (polokrytá stavba)

0

6 159

- dĤm dČtí a mládeže; þ.p.270 k.ú. Trnitá

757

0

- EON trafostanice; bez þ.p. k.ú. Trnitá

180

0

- lékarna; þ.p.420 k.ú. Trnitá

612

0

- herna; bez þ.p. k.ú. Trnitá

79

0

- obuv a odČvy; bez þ.p. k.ú. Trnitá

83

0

- odČvy; bez þ.p. k.ú. Trnitá

100

0

- stánky; bez þ.p. k.ú. Trnitá

149

0

-

-

10 164

16 352

10 164

9 080

0

7 272

363

494

363

289

- terasa pĜed OD tesco

Hrubá podlažní plocha celkem (m2)
- OD Tesco

- terasa pĜed OD tesco vþ. eskalátorĤ

Plocha parkování celkem (m2)
- z toho na terénu
- v provizorní stavbČ

Parkovací stání celkem
- z toho na terénu

0

205

ZpevnČné plochy (vþetnČ ploch parkovišĢ a kom.)
(m2)

- v provizorní stavbČ

17 196

11 526

NezpevnČné plochy (m2)

1 170

909

B.I.3. UmístČní zámČru
ZámČr je umístČn následovnČ:
kraj:
obec:
katastrální území:
Parcely zámČru:

Jihomoravský
Brno
Trnitá (610950)

Tab. Seznam parcel zámČru

Parcela þ.
708/4

VýmČra
parc. dle
LV [m2]
291

Druh pozemku
ostatní plocha

ZpĤsob využití
ostatní komunikace

708/10

121

ostatní plocha

zeleĖ

708/11

133

ostatní plocha

zeleĖ

708/12

150

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/13
708/25

21
67

ostatní plocha
ostatní plocha

zeleĖ
ostatní komunikace

708/26

770

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/28

135

ostatní plocha

zeleĖ

708/30

129

ostatní plocha

ostatní komunikace
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Parcela þ.

VýmČra
parc. dle
LV [m2]

Druh pozemku

ZpĤsob využití

708/31

11

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/32

98

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/33

17

ostatní plocha

zeleĖ

708/34

75

ostatní plocha

zeleĖ

708/35

611

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/36

16

ostatní plocha

zeleĖ

708/37

199

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/38

5

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/39

67

ostatní plocha

zeleĖ

708/40

742

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/41

49

ostatní plocha

jiná plocha

708/42

128

ostatní plocha

jiná plocha

708/44

44

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/45

37

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/46

7

ostatní plocha

zeleĖ

708/47
708/48

7
76

zastavČná plocha a nádvoĜí
ostatní plocha

þ.p.420
ostatní komunikace

708/53

776

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/56
708/84

131
103

ostatní plocha
ostatní plocha

zeleĖ
ostatní komunikace

708/85

9

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/86

34

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/89

30

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/90

186

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/91

25

ostatní plocha

zeleĖ

708/92

24

zastavČná plocha a nádvoĜí

þ.p.420

708/93

44

ostatní plocha

zeleĖ

708/94
708/95

298
52

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace

708/96

278

ostatní plocha

dráha

708/97

7

ostatní plocha

zeleĖ

708/99

32

ostatní plocha

ostatní komunikace

dráha

708/100

51

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/101

574

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/102
708/103

2
59

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace

708/104

43

ostatní plocha

zeleĖ

708/105

1

ostatní plocha

zeleĖ

708/106

292

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/107

57

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/108

20

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/110

3

ostatní plocha

zeleĖ

708/111

166

ostatní plocha

ostatní komunikace

708/114
708/115

196
82

ostatní plocha
ostatní plocha

ostatní komunikace

708/116

364

ostatní plocha

ostatní komunikace

822/8

2045

ostatní plocha

ostatní komunikace

822/11

4898

ostatní plocha

ostatní komunikace

914/7

645

ostatní plocha

ostatní komunikace

914/8

1217

ostatní plocha

ostatní komunikace
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Parcela þ.

VýmČra
parc. dle
LV [m2]

914/9

189

Druh pozemku

ZpĤsob využití

ostatní plocha

ostatní komunikace

915/3

37

ostatní plocha

ostatní komunikace

981/1

1910

ostatní plocha

ostatní komunikace

982/1

16

zastavČná plocha a nádvoĜí

zboĜeništČ

982/2

208

ostatní plocha

ostatní komunikace

983/1

363

zastavČná plocha a nádvoĜí

zboĜeništČ

985/1

2639

ostatní plocha

ostatní komunikace

986/1

1144

zastavČná plocha a nádvoĜí

zboĜeništČ

986/2

365

zastavČná plocha a nádvoĜí

rozestavČná budova

987

1041

zastavČná plocha a nádvoĜí

zboĜeništČ
jiná plocha

989

2768

ostatní plocha

988/1

831

zastavČná plocha a nádvoĜí

zboĜeništČ

988/2

376

ostatní plocha

jiná plocha

988/3

149

ostatní plocha

jiná plocha

990/1

5581

ostatní plocha

ostatní komunikace

990/2

247

ostatní plocha

zeleĖ

990/4

49

ostatní plocha

ostatní komunikace

990/5

7

ostatní plocha

zeleĖ

990/6

12

ostatní plocha

zeleĖ

990/8

432

ostatní plocha

ostatní komunikace
ostatní komunikace

992/1

1107

ostatní plocha

998/1

10771

zastavČná plocha a nádvoĜí

þ.p.404

998/2

10

ostatní plocha

jiná plocha

998/3

12

ostatní plocha

jiná plocha

998/4

11

ostatní plocha

jiná plocha

998/5

1092

ostatní plocha

ostatní komunikace
jiná plocha

998/6

984

ostatní plocha

998/13

94

ostatní plocha

zeleĖ

998/14

4

ostatní plocha

ostatní komunikace

998/15

5

ostatní plocha

zeleĖ

998/19

82

zastavČná plocha a nádvoĜí

bez þp/þe obchod

998/20

1

ostatní plocha

jiná plocha

998/24

87

ostatní plocha

jiná plocha

998/25

129

ostatní plocha

jiná plocha

1000/1

288

zastavČná plocha a nádvoĜí

þ.p.270

1000/2

178

zastavČná plocha a nádvoĜí

þ.p.420

1000/3

180

zastavČná plocha a nádvoĜí

bez þp/þe tech.vyb.

1000/4

84

zastavČná plocha a nádvoĜí

þ.p.420

1000/5
1003/5

14
351

zastavČná plocha a nádvoĜí
ostatní plocha

ostatní komunikace

1004
1018/1

728
1 639
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Obr.: UmístČní zámČru

hranice zámČru
nové stavby zámČru
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Obr.: VýĜez z platného územního plánu mČsta Brna (www.brno.cz).

Pozn. SJ – Jádrové tj. smíšené plochy centrálního charakteru.

B.I.4. Charakter zámČru a možnost kumulace s jinými zámČry
Charakter zámČru
ZámČrem je rekonstrukce a pĜístavba stávajícího obchodního domu TESCO pĜi ulicích Dornych a Úzká ve
mČstČ Brno. V rámci tohoto zámČru dojde k rekonstrukci stávající budovy obchodního domu a také
k vybudování parkovacích stání v místČ souþasného parkovištČ a to ve formČ pĜístavby dvou teras
venkovního parkovištČ. Na východních pozemcích sousedících se stávajícím obchodním domem (v
souþasnosti DĤm dČtí a mládeže - „JUNIOR“, parkovištČ, lékarna…atd.) bude k stávajícímu obchodnímu
domu TESCO pĜistavČna obchodní galerie. ObČ stavby budou spojeny v jeden funkþní celek.
Jedná se o pĜístavbu tĜípodlažní nákupní galerie, která tČsnČ pĜiléhá k prostorám souþasného obchodního
domu TESCO. V místČ budoucí nákupní galerie v souþasnosti prochází pČší komunikace spojující hlavní
dopravní uzel mČsta Brna u Hlavního vlakového nádraží s obchodní galerií VaĖkovka a dále pak s hlavním
autobusovým nádražím ZvonaĜka. Hlavní pozornost pĜi návrhu obchodní galerie byla vČnována právČ
tomuto prostoru. Tento prĤchod je v navrženém zámČru transformován do tĜípodlažní kryté obchodní ulice,
která propojuje rĤzné výškovČ úrovnČ prostĜednictvím soustavy eskalátorĤ. Z obchodní ulice, která povede
skrz novou obchodní galerii budou pĜístupné pronajímatelné jednotky obchodĤ a služeb. ŠíĜka obchodní
ulice je navržena v pĜízemí min. 11m, v nejširším bodČ pak 17m. Ve vyšších podlažích pak šíĜka ulice
neklesá pod 8m a celková šíĜka v nejširším místČ ulice dosahuje cca 21m.
Dále je souþástí zámČru navýšení poþtu parkovacích stání pĜi obchodním domČ TESCO. Celkové
parkování je Ĝešeno v místČ stávajícího parkovištČ. Menší parkovištČ na východní stranČ obchodního domu
z ulice Dornych realizací zámČru zaniká. Dojde k rekonstrukci parkovacích ploch pĜi ulici Úzká. V tomto
místČ bude také vybudována doþasná stavba parkovacích teras. Parkovací terasy jsou navrženy jako
doþasné, vzhledem k pĜedpokládaným zmČnám þasovČ v souþasnosti neurþeným v tomto prostoru.
Úpravy parkování podél kolejového tČlesa stávajícího Hlavního vlakového nádraží budou realizovány až
poté, co bude veĜejnČ známo Ĝešení tohoto prostoru. V souþasnosti však koncepce prostoru souþasného
vlakového nádraží je zcela neznámá a rekonstrukcí této þásti parkovacího prostoru by se v budoucnu
mohla ukázat jako kontraproduktivní.

FileName: C929-10-0_Tesco_Brno_final
SaveDate: 14.12.2010

Zakázka/Dokument: C929-10-0/Z01
Vydání: 01

Strana: 13 z 56

TESCO BRNO DORNYCH
OZNÁMENÍ ZÁMċRU

Zásobování pronajímatelných jednotek obchodní galerie je Ĝešeno z ulice Uhelná. Zásobování obchodního
domu Tesco je zachováno ve stávající poloze.
Kumulace s jinými zámČry
V souþasnosti se v tČsné blízkosti zámČru nachází obchodní galerie VaĖkovka. Lze tedy pĜedpokládat
urþitou míru kumulace s jinými zámČry. Vzhledem k celkové koncepci jižního mČsta (viz. územní plán
mČsta Brna) a budování nového vlakového nádraží je možné v budoucnu pĜedpokládat další navýšení
obchodních provozoven v dané lokalitČ.

B.I.5. ZdĤvodnČní potĜeby zámČru a jeho umístČní, pĜehled zvažovaných variant
Prostor pČší zóny propojující hlavní vlakové nádraží a centrum mČsta s galerií VaĖkovka a autobusovým
nádražím v BrnČ je v místČ kde prochází v tČsné blízkosti obchodního domu TESCO nevyhovující.
Vybudování nákupní galerie a kryté nákupní ulice dojde k pozitivnímu zlepšení dĤležité pČší trasy
v centrum mČsta Brna. Dále je tato tĜípodlažní galerie navržena tak, aby v budoucnu navazovala i na
budoucí veĜejný prostor, který vznikne plánovanou pĜestavbou stávajícího hlavního vlakového nádraží.
V rámci celého zámČru je bráno v potaz budoucí Ĝešení širšího území navazující na rozvojové plány této
þásti Brna.
ZámČr není Ĝešen ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického Ĝešení zámČru
Architektonické Ĝešení
Rekonstrukce stávajícího obchodního domu TESCO a vestavČní nové obchodní galerie sousedních
východních plochách povede k stabilizaci dnešního neutČšeného stavu tČchto veĜejných ploch v centrum
Brna. Architektonicky je pojata nová obchodní galerie jako tĜípodlažní prostor. Každé podlaží je ustoupeno
oproti tomu nižšímu zhruba o 1,25m v jeho nejširším místČ. RovnČž promČnná je i jeho šíĜka. PĤdorys
obchodní ulice. Která prochází galerií by se dal zjednodušenČ pĜirovnat k písmenu D. Toto prostorové
Ĝešení má co nejvíce zpĜíjemnit pobyt procházejících a nabídnout rĤznorodé prostorové vjemy podél celé
trasy pasáže. ŠíĜka obchodní ulice je navržena v pĜízemí min. 11 m, v nejširším bodČ pak 17 m. Ve
vyšších podlažích pak šíĜka ulice neklesá pod 8m a celková šíĜka v nejširším místČ ulice dosahuje cca 21
m.
Hmota nové obchodní galerie je odsunuta od rušné kĜižovatky ulic Dornych – Úzká. Tímto žádoucím
poodstoupením od tohoto rušného dopravního koridoru vzniká pomČrnČ velkorysý nástup do kryté veĜejné
obchodní ulice, která smČruje pČší tok z oblasti Trnité smČrem do centra mČsta.Posun hmoty nákupní
galerie je také navržen tak, aby respektoval i veĜejný prostor podél kolejového tČlesa hlavního nádraží. Je
zde dodržena šíĜka minimálnČ 20m, tak jak je požadována ve „VyjádĜení k zámČru pĜestavby obchodního
domu TESCO pĜi ul. Dornych a Úzké“ (OÚPR MMB, 8.6.2010) – viz. pĜíloha 7.
ZkvalitnČní veĜejných prostor bylo bráno na zĜetel i pĜi návrhu fasád. Je zde kladen dĤraz na vizuální
sjednocení nové nákupní galerie a stávajícího objemu obchodního domu Tesco. Pro novu obchodní galerii
a stávající obchodní dĤm budou vybrány materiály , které odpovídají funkci a umístČní stavby v centru
mČsta, na prominentním nároží hlavních mČstských tĜíd. Budou to materiály, které mají tradici v okolní
zástavbČ a materiály , které odráží souþasný estetický názor. Velká pozornost bude vČnována zejména
nárožní þásti pĜiléhající k ulicím Dornych – Úzká. Tato þást bude prosklená a dá tak kolemjdoucím co
nejvíce nahlédnout do þásti obchodní ulice a zpČtnČ tak oživí parter tČchto dvou významných mČstských
tĜíd. V7klady bude oživen také prostor podél ulic Dornych a Úzká a veĜejný prostor podél dnešního
vlakového nádraží. Poþítá se s co nejvČtším propojením mČsta a interiéru obchodní ulice.
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Technické a technologické Ĝešení stavby
Demolice
V rámci výstavby nové obchodní galerie dojde k demolici stávajícího Domu dČtí a mládeže. Dále pak bude
odstranČn a rekonstruován nadchod spojující centrum mČsta Brna (Hlavní vlakové nádraží) a galerii
VaĖkovka a autobusové nádraží ZvonaĜka. Demolici podlehne také þást stávajícího obchodního domu
TESCO (u hlavního vchodu), kde probČhne rekonstrukce vstupní þásti budovy. Také probČhne demolice
povrchĤ v místČ stávajícího parkovištČ, kde se pĜedpokládá pĜístavba parkovacích teras a další drobné
demolice v bezprostĜedním okolí zámČru.
Stavba
V rámci výkopových prací dojde k úpravČ a pĜeložení nČkterých inženýrských sítí. ZároveĖ bude proveden
pĜedbČžný archeologický prĤzkum lokality.
Terénní úpravy budou minimální. Dojde k úpravČ území ve východní þásti pĜi obchodním domČ TESCO –
stávající parkovištČ a dĤm DČtí a mládeže. Dále pak dojde k úpravČ þásti parkovištČ v západní þásti areálu
(pĜíprava doþasných parkovacích teras). ParkovištČ v severní þásti areálu zĤstane z vČtší þásti nedotþeno.
Pouze jeho východní þást, v místČ realizace nové obchodní galerie, bude upravena.
Jako optimální varianta bylo vyhodnoceno hloubkové založení objektu na vrtaných pilotách, které by mČly
být vetknuty do pevných neogenních jílĤ.
Stavba bude provedena železobetonovými konstrukcemi s lehkým obvodovým pláštČm. V rámci zámČru
dojde k úpravČ území v okolí zámČru. Dojde k vybudování nových chodníkĤ pĜi ul. Dornych a Úzká.
V nČkolika místech dojde k vytvoĜení nových ostrĤvkĤ zelenČ a výsadbČ nových stromĤ (viz. pĜíloha þ. 1b).
DĤm dČtí a mládeže „JUNIOR“ bude po zrušení budovy ve východní þásti areálu zámČru pĜesunutý do
vyšších pater stávajícího obchodního domu TESCO, v souþasnosti zázemí zamČstnancĤ obchodního
domu.
Popis napojení na sítČ
Objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítČ – vodovod, kanalizaci, el. energii, CZT, plyn, slaboproudé
rozvody atd. Nápojná místa a trasy budou urþeny v prĤbČhu projednávání dokumentace pro územní
rozhodnutí ve spolupráci se správci jednotlivých technických sítí.
Pracovní síly
V areálu se pĜedpokládá cca 400 nových zamČstnancĤ. Provoz bude po dobu celého roku 365 dní.

B.I.7. PĜedpokládaný termín zahájení realizace zámČru a jeho dokonþení
Realizace stavby se pĜedpokládá:
Zaþátek výstavby

listopad 2012

Ukonþení výstavby

þervenec 2014

B.I.8. Výþet dotþených územnČ samosprávných celkĤ
Dotþeny jsou následující územnČ samosprávné celky:
kraj:

Jihomoravský
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obec:

mČsto Brno

Magistrát mČsta Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

mČstská þást:

Brno - stĜed

ÚĜad mČstské þásti Brno - stĜed
Dominikánská 2
601 69 Brno

B.I.9. Výþet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úĜadĤ, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. PĤda
2

Celková plocha pozemku je cca 30 263 m . ZámČrem budou dotþeny i nČkteré okolní komunikace.
V rámci zámČru se jedná pĜedevším o druhy pozemku: zastavČná plocha a nádvoĜí a ostatní plocha.
ZámČr se nedotýká pozemkĤ urþených k plnČní funkcí lesa (PUPFL) ani zemČdČlského pĤdního fondu
(ZPF).

B.II.2. Voda
Odhad celkové potĜeby vody
Pitná voda
Stávající objekt je napojen tĜemi vodovodními pĜípojkami. DvČ (obČ DN 100) jsou napojeny na západní
stranČ objektu z vodovodního litinového Ĝadu DN 150. Jedna (DN 150) je napojena na východní stranČ
objektu z vodovodního litinového Ĝadu DN 200. Vodovody jsou v majetku mČsta Brno, provozovatelem je
BVAK (BrnČnské vodárny a kanalizace, a.s.).
Pro odbČr vody je fakticky využívána pouze jedna pĜípojka (jihozápadní), druhá (severozápadní) slouží pro
požární úþely nebo v pĜípadČ odstavení využívané pĜípojky. Vodovodní pĜípojka na východČ objektu slouží
pro napájení vodních clon tzn. že zde také k odbČru fakticky nedochází. MČĜení spotĜeby vody jsou,
umístČny ve vodomČrných šachtách.
ObČ západní pĜípojky budou zachovány. NicménČ vodovodní Ĝad, na který jsou dnes napojeny bude
pĜeložen. Východní pĜípojka bude zrušena, vodovodní Ĝad, na který je napojena bude pĜeložen. Na
pĜeloženém vodovodním Ĝadu LT DN 200 bude provedena nová pĜípojka na jihovýchodním rohu území,
která bude sloužit pro pĜistavovaný objekt obchodní galerie a také pro napájení vodních clon stávajícího
objektu, pĜípadnČ budou na žádost BVAK provedeny pĜípojky dvČ, oddČlenČ. PĜípojka bude ukonþena ve
vodomČrné šachtČ pĜed objektem, kde bude osazeno fakturaþní mČĜení.
MČĜení jednotlivých nájemcĤ bude Ĝešeno uvnitĜ objektu pomČrovými vodomČry.
SpotĜeba pitné vody
SpotĜeba pitné vody je uvedeno níže. Technologická voda je dnes využívána pro chladící vČže na stĜeše
stávajícího objektu. Stávající spotĜeba dle pĤvodního projektu je 2 x 3200 l/h = 6400 l/h, denní spotĜeba
pak 64 000 l/den. V navrhovaném objektu bude technologická voda použita pouze k doplĖování
uzavĜených systémĤ, bez trvalé spotĜeby. Dále je ve stávajícím objektu umístČna požární nádrž pro
3
3
sprinklery o objemu 100 m , která bude rozšíĜena na 200 m . V navrhovaném objektu obchodní galerie
3
bude vybudována samostatná sprinklerová nádrž o objemu 200 m . PĜedpokládá se napouštČní nádrží 2x
3
za rok tzn. spotĜebu 0,8 m /rok.
Stávající stav
3

Hodinová spotĜeba pitné a technologické vody (celková) Qhmax = 28,43 m /hod.
3

Roþní spotĜeba pitné a technologické vody (celková) Qrok = 41,10 tis. m /rok.
3

Maximální spotĜeba pitné a technologické vody Qhmax = 28,43 m /hod tj. 7,9 l/s
3

Hodinová spotĜeba pitné vody Qh = 22,13 m /hod.
3

Roþní spotĜeba pitné vody Qrok = 33,90 tis. m /rok.
3

Hodinová spotĜeba technologické vody Qh = 6,4 m /hod.
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Roþní spotĜeba technologické vody (cca 100 dní provozu) Qrok = 7,2 tis. m /rok.
Budoucí stav
3

Hodinová spotĜeba pitné a technologické vody (celková) Qhmax = 38,19 m /hod.
3

Roþní spotĜeba pitné a technologické vody (celková) Qrok = 55,05 tis. m /rok.
3

Maximální spotĜeba pitné a technologické vody Qhmax = 38,19 m /hod tj. 10,6 l/s
3

Hodinová spotĜeba pitné vody Qh = 31,79 m /hod.
3

Roþní spotĜeba pitné vody Qrok = 47,85 tis. m /rok.
3

Hodinová spotĜeba technologické vody Qh = 6,4 m /hod.
3

Roþní spotĜeba technologické vody (cca 100 dní provozu) Qrok = 7,2 tis. m /rok.
Výstavba
SpotĜeba vody bude odpovídat bČžné spotĜebČ vody pĜi výstavbČ obdobných objektĤ.
Požární voda
Požární voda vnitĜního požárního vodovodu bude z napojením na mČstskou vodovodní síĢ.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
PotĜeba tepla
Stávající stav
Pro rok 2009 byla potĜeba tepla stávajícího obchodního domu TESCO je cca 7240 GJ.
Budoucí stav
PotĜeba tepla pro navrhovanou pĜístavbu se pĜedpokládá cca 8550 GJ/rok.
Elektrická energie
Navýšení pĜíkonu 222 kW.
PotĜeba elektrické energie pro pĜístavbu se pĜedpokládá cca 6 264 MWh/rok.
Zemní plyn
Stávající stav
3

Maximální hodinová spotĜeba plynu

cca 12,0 m /hod

Roþní spotĜeba plynu

cca 2100 m /rok.

3

Budoucí stav
Celková spotĜeba plynu v místČ zámČru:
3

Hodinová spotĜeba plynu:

cca 5,0 m /hod.

Roþní spotĜeba plynu:

cca 750 m /rok.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Osobní doprava
Výhledové intenzity dopravy pro posuzovanou oblast po realizaci pĜístavby byly zpracovány projektantem
zámČru a uvedeny v následujícím obrázku:
Obr.: Výhledové intenzity dopravy v dobČ po realizaci pĜístavby (rok 2015 – zahájení provozu)
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Navýšením prodejní plochy dojde k zvýšení provozu. Intenzity dopravy generované areálem TESCO po
dostavbČ pĜístavby galerie jsou uvedeny v následujícím obrázku:
Obr. Osobní doprava generovaná novým areálem TESCO po pĜístavbČ

Celkový poþet parkovacích stání pro osobní automobily je v okolí obchodního domu TESCO v souþasnosti
363. PĜístavbou obchodní galerie dojde k zrušení stávajícího východního parkovištČ. Jako náhrada tohoto
parkovištČ a také k naplnČní pĜípadného zvýšení osobní automobilové dopravy pĜi zvýšení návštČvnosti
areálu budou sloužit doþasné parkovací terasy v místČ stávajícího západního parkovištČ.
Celkový plánovaný poþet parkovacích stání je 494. Poþet parkovacích míst v rámci 0.np je 289
parkovacích míst, z toho 20 míst je navrženo pro osoby se sníženou schopností pohybu. V rámci
rekonstrukce areálu a pro zajištČní bilance dopravy v klidu je navržena hromadná garáž, která je pĜístupná
pomocí obousmČrné rampy navržené v souladu s pĜíslušnou ýSN. V rámci 1np. hromadné garáže je
zajištČno 75 parkovacích míst a v rámci 2.np 127 parkovacích míst.
Nákladní doprava
Nákladní doprava bude zámČrem navýšena o max. 10 lehkých nákladních automobilĤ dennČ. Navýšení
nákladní dopravy nebude významné.
MHD
ZámČr svým provozem nevyvolává žádné nároky na tuto dopravu. Je zde reálný pĜedpoklad, že tato
doprava v dobČ pĜed zprovoznČním zámČru bude shodná s dopravou po zprovoznČní zámČru.
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Výstavba:
intenzita dopravy:
druh vozidel:

variabilní (desítky vozidel za den)
pĜevážnČ nákladní

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na provádČných pracích a bude se
pohybovat v Ĝádu nejvýše desítek nákladních vozidel za den.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Období pĜípravy a výstavby
V etapČ výstavby bude docházet ke stavebním pracím, pĜi nichž bude docházet k emisi prašných þástic.
Doba zvýšených emisí bude omezená, emitované množství bude znaþnČ promČnné a bude závislé na
aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojĤ a mechanismĤ a vozidel obsluhujících stavbu.
Emitovanými škodlivinami bude prach (tuhé zneþišĢující látky) a plynné škodliviny emitované pĜi provozu
stavebních strojĤ a další techniky vybavené spalovacími motory. S ohledem na omezenou dobu výstavby
nepokládáme rozsah vlivĤ škodlivin za významný. Negativní vlivy tohoto projevu lze eliminovat organizací
práce, oþistou vozidel vyjíždČjících ze staveništČ, ohrazením staveništČ a kropením kritických míst.
VytápČní
Stávající obchodní dĤm disponuje napojením na centrální zdroj tepla. Plynovod dnes slouží pouze pro
zásobování plynem závodní kuchynČ ve 3.NP a kuchynČ asijského bistra v 1.NP. Asijské bistro bude
zrušeno, v navrhované pĜístavbČ se s plynofikací nepoþítá, tzn., že bude zásobena plynem pouze závodní
kuchynČ. Lze tedy uvažovat s nižšími emisemi, které navíc budou vzhledem ke spotĜebám zemního plynu
zanedbatelné.
Automobilová doprava vyvolaná zámČrem
Osobní a nákladní doprava vyvolaná zámČrem ve stávajícím stavu a po realizaci pĜístavby bude
1
produkovat následující množství emisí :

Stávající stav

tuhé látky
kg/km.den
0.046

SO2
kg/km.den
0.008

NOx
kg/km.den
0.80

CO
kg/km.den
0.87

org. látky
kg/km.den
0.16

Stav po pĜístavbČ

0.047

0.010

0.84

0.99

0.17

V tomto pĜípadČ se jedná o velmi nízký nárĤst množství emitovaných škodlivin.
Provoz parkovištČ
Parkování osobních automobilĤ bude po realizaci pĜístavby umožnČno ve tĜech úrovních. Celkový poþet
parkovacích stání bude 494. Provoz parkovacích stání ve stávajícím stavu a po realizaci pĜístavby bude
2
produkovat následující množství emisí :

Stávající stav

tuhé látky
kg/den
0.023

SO2
kg/den
0.006

NOx
kg/den
0.48

CO
kg/den
0.69

org. látky
kg/den
0.12

Stav po pĜístavbČ

0.024

0.007

0.50

0.77

0.13

Také v tomto pĜípadČ se jedná o velmi nízký nárĤst množství emitovaných škodlivin.

1
2

Pro výpoþet byl použit program MEFA 06 doporuþený ministerstvem životního prostĜedí ýR.
Pro výpoþet byl použit program MEFA 06 doporuþený ministerstvem životního prostĜedí ýR.
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B.III.2. Odpadní voda
Pro Ĝešení odvodu odpadních vod byla v listopadu 2010 spoleþností Pöyry Environment, s.r.o. zpracována
studie s názvem „VyĜešení odvádČní splaškových a dešĢových vod systémem Ĝízení v reálném þase
v pĜípadČ zpoždČní retenþní nádrže Jeneweinova v BrnČ. Tato studie navrhuje Ĝešení, které umožĖuje
realizaci zámČru bez nutné návaznosti na vybudování plánované retenþní nádrže Jeneweinova.
Stávající stav
Stokové sítČ v území
Objekt Tesco na ulici Dornych se nachází v povodí kmenové stoky B. Jedna ze stávajících uliþních stok
kmenové stoky B (stoka B02) je vedena mezi severní fasádou stávajícího objektu Tesco a dráhou ýD a je
vedena podél dráhy ýD jihozápadním smČrem (ul. Uhelná). Jde o raženou tlamovou stoku profilu
2900/1800 v hloubce 4 až 6 metrĤ. Materiálem stoky je beton-sklolaminát-keramika. Do této stoky je ve
stávajícím stavu napojeno pouze nČkolik pĜípojek ze stávajícího parkovištČ.
Ulicí Úzká prochází stoka DN 500/750. Do této stoky jsou napojena sbČrná potrubí DN 400, která jsou
vedena podél stávajícího objektu. Tyto stoky slouží pro odvodnČní parkovišĢ a pro napojení jednotných
pĜípojek ze stávajícího objektu. Stoka DN 500/750 z ulice Úzká je pak napojena do stoky DN 600 v ulici
Dornych.
Splašková kanalizace
Stávající objekt je napojen jednotnými pĜípojkami zejména na stoky DN 400 vedoucími podél objektu.
Srážková kanalizace
Napojení objektu na stokovou síĢ je shodné se splaškovou kanalizací. Na stávající dešĢové kanalizaci ze
stávajícího objektu a zpevnČných ploch nejsou osazeny retenþní nádrže.
Budoucí stav
Splašková kanalizace
Na základČ zpracovaného Generelu odvodnČní mČsta Brna se jako vhodnČjší jeví napojení splaškových
vod z navrhované pĜístavby obchodní galerie do stoky vedoucí mezi severní fasádou stávajícího objektu
Tesco a dráhou ýD. Jde o raženou tlamovou stoku profilu 2900/1800 v hloubce 4 až 6 metrĤ. Materiálem
stoky je beton-sklolaminát-keramika.
Splaškové vody z pĜístavby obchodní galerie budou svedeny do kanalizaþní jímky a odtud napojeny do
šachty 1018894. Jímka bude sloužit pro retenci splaškových vod po dobu trvání pĜepadu v odlehþovací
komoĜe OK Uhelná nová. Na základČ simulací byla stanovena max. délka retence splaškových vod po
dobu 4 hodin. Po dobu trvání pĜepadu v OK Uhelná nová nebudou do stokové sítČ vypouštČny splaškové
vody z pĜístavby obchodní galerie, þímž se sníží vypouštČné množství zneþišĢujících látek do Ĝeky Svratky.
Na základČ simulací byla stanovena max. délka retence splaškových vod po dobu 4 hodin. Požadovaný
objem retenþní nádrže pro splaškové vody þiní 20 m3
Systém Ĝízení vypouštČní splaškových vod do kanalizace bude založen na mČĜení hladiny v odlehþovací
komoĜe Uhelná nová, kdy po dosažení definovaného stavu hladiny v této odlehþovací komoĜe bude odtok
splaškĤ do kanalizace z pĜístavby obchodní galerie Tesco pĜerušen a splašková odpadní voda bude
retenována v jímce.Odlehþovací komora OK Uhelná nová bude vybavena 2 ultrazvukovými snímaþi
hladiny s dálkovým pĜenosem dat.
ýerpací stanice splaškĤ zĤstane v provozování majitele nemovitosti. ýerpací stanice bude vybavena Ĝídící
jednotkou, která bude pĜenášet provozní údaje pomocí GPRS sítČ do databáze na server pĜístupný BVK a.
s. Proces pĜerušení odtoku splaškĤ bude plnČ automatizovaný a v souladu s mČĜením na kanalizaci.
Splaškové vody z jídelen a restaurací budou vedeny pĜes lapák tuku.
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Srážková kanalizace
Pro novČ odkanalizované plochy napojené na kanalizaci platí v pĜípadČ odvádČní dešĢových vod
-1
-1
požadavek na maximální odtok do kanalizace 10 l.s .ha .
Obchodní galerie
Nová vnitĜní kanalizace v obchodní galerii bude provedena oddílnČ. Spojení splaškové a dešĢové
kanalizace bude provedeno v revizní šachtČ pĜed objektem.
2

PĤdorysná plocha pĜístavby obchodní galerie þiní cca 7467 m . Maximální povolený odtok dešĢových vod
-1
-1
do kanalizace vychází z požadavku generelu odvodnČní na odtok z území 10 l.s .ha , pro pĜístavbu
-1
obchodní galerie jde tedy o 7,5 l. s . DešĢové vody budou ze stĜechy odvádČny vakuovým systémem.
-1
DešĢové vody budou retenovány na stĜeše. Pro návrhový déšĢ s periodicitou p = 0,2 rok (5tiletý déšĢ) je
3
nutné na stĜeše zachytit 155,3 m srážkových vod. Tento objem po pĜepoþtení na plochu stĜechy odpovídá
20,8 mm vodního sloupce. Podtlakové ventily odvádČjící srážkovou vodu ze stĜechy budou dodavatelem
-1
nastaveny tak, aby maximální celkový odtok ze stĜechy þinil 7,5 l.s .
DešĢové vody ze stĜechy odvádČné podtlakovým systémem budou napojeny do šachty 1018894. Pro
pĜípad extrémnČjších srážek bude stĜecha osazena bezpeþnostními pĜepady pro odvádČní srážkových
vod. Dle požadavku BVK a.s. budou bezpeþnostní pĜepady vyústČny na povrch. Požadovaný retenþní
objem na stĜeše je dán redukovanou plochou, koeficientem odtoku dle ýSN 75 6101 (Stokové sítČ) a
návrhovým pČtiletým deštČm s intenzitou dle srážkomČrné stanice þ. 90 – Brno - ýeská technika).
3

Požadovaný retenþní objem pro stĜechu pĜístavby obchodní galerie je 155,3 m . Tento objem odpovídá
20,8 mm srážkového úhrnu.
ParkovištČ
2

V souþasné dobČ je u obchodního domu Tesco pozemní parkovištČ o ploše cca 3500 m . V souvislosti s
pĜístavbou obchodní galerie bude západnČ od stávajícího objektu Tesca vybudována parkovací terasa
2
osazena na sloupech. Plocha navrhované parkovací terasy je cca 3088 m . Stávající parkovištČ bude
rekonstruováno.
Požadovaný retenþní objem pro stávající parkovištČ je dán redukovanou plochou, koeficientem odtoku dle
ýSN 75 6101 (Stokové sítČ) a návrhovým pČtiletým deštČm s intenzitou dle srážkomČrné stanice þ. 90 –
Brno (ýeská technika).
Požadovaný retenþní objem pro stávající parkovištČ je 64,2 m

3

3

Celkový objem retenþního prostoru bude alespoĖ 130 m a odtok z retenþního prostoru bude škrcen na
-1
hodnotu 6,6 l.s . Do retenþní nádrže budou napojeny pouze srážkové vody z parkovištČ.
Stávající odluþovaþ na pozemním parkovišti Asio AS Top 30P bude ponechán. Na odluþovaþ bude
napojena stávající plocha, která do nČj natéká a také novČ navržená plocha parkovací terasy. DešĢové
vody z parkovacích ploch budou napojeny na dešĢovou stoku DN 600 v ul. Trnitá do šachty 1364515.
Bezpeþnostní pĜepad z retenþního objemu lze napojit na kanalizaci v místČ za lapolem (ORL).

B.III.3. Odpady
Produkce odpadĤ v období výstavby
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znČní.
Za odpady z výstavby budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. Odpady
z provozu budou tĜídČny ihned pĜi jejich vzniku.
ZatĜídČní následnČ specifikovaných stavebních a demoliþních odpadĤ je provedeno podle Katalogu
odpadĤ, pĜílohy þ. 1 k vyhlášce þ. 381/2001 Sb.
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Tab.: PĜehled pĜedpokládaných odpadĤ ve fázi výstavby:
Kód
odpadu

Kategorie
odpadu

Popis

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

03 01 05

O

Jiné piliny, hobliny, odĜezky, dĜevo, dĜevotĜískové desky a dýhy, neuvedené pod
þíslem 03 01 04

08 01 11

N

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštČdla nebo jiné nebezpeþné látky

15 01 01

O

Papírový obal

15 01 02

O

Plastový obal

15 01 03

O

DĜevČný obal

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 06

O

SmČsný obal

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpeþných látek nebo obaly tČmito látkami zneþištČné

15 02 02

N

Absorpþní þinidla, filtraþní materiály (vþ. Olejových filtrĤ jinak blížen neurþených),
þistící tkaniny a ochranné odČvy zneþištČné nebezpeþnými látkami

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 06

N

SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky obsahující nebezpeþné
látky

17 01 07

O

SmČsi nebo oddČlené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky neuvedené pod þíslem
17 01 06

17 02 01

O

DĜevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dĜevo obsahující nebezpeþné látky nebo nebezpeþnými látkami
zneþištČné

17 03 02

O

Asfaltové smČsi neuvedené pod þíslem 17 03 01

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 09

N

Kovové odpady zneþistČné nebezpeþnými látkami

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod þíslem 17 04 10

17 05 03

N

Zemina a kamení obsahující nebezpeþné látky

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod þíslem 17 05 03

17 06 04

O

Izolaþní materiály neuvedené pod þísly 170601, 170603

17 08 02

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod þíslem 17 08 01

17 09 03

N

Jiné stavební a demoliþní odpady (vþetnČ smČsných stavebních a demoliþních
odpadĤ) obsahující nebezpeþné látky

17 09 04

O

SmČsné stavební a demoliþní odpady neuvedené pod þísly 17 09 01, 17 09 02 a 17
09 03

20 01 21

N

ZáĜivky a jiný odpad obsahující rtuĢ

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

SmČsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliþní smetky

Celkové množství vyprodukovaného odpadu nelze pĜedem pĜesnČ urþit. Objemem podstatné budou
smČsné komunální odpady. Odpady ze stavebních prací budou tĜídČny a pĜedány k likvidaci oprávnČné
firmČ. Kontaminované odpady nebudou v prostoru stavby skladovány po dobu delší než nezbytnČ nutnou.
OdstraĖování odpadĤ v období provozu
PĜedpokládá se pĜedevším vznik odpadĤ ze skupiny 15 Odpadní obaly, þisticí tkaniny aj. a dále odpady
skupiny 20 - odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úĜadĤ a z prĤmyslu, vþetnČ oddČlenČ
sbíraných složek tČchto odpadĤ.
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Odpady budou tĜídČny do oznaþených sbČrných nádob rozmístČných v objektu a pĜedávány k využití nebo
k likvidaci.
Tab.: PĜehled pĜedpokládaných odpadĤ ve fázi provozu:
Kód
odpadu

Kategorie
odpadu

Popis

02 01 03

O

Odpad rostlinných pletiv

13 05 02

N

Kaly z odluþovaþĤ oleje a vody

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

DĜevČné obaly

15 01 10

N

Obaly obsahující zbytky nebezpeþných látek nebo obaly tČmito látkami zneþištČné

15 02 02

N

Absorpþní þinidla, filtraþní materiály, þistící tkaniny a ochranné odČvy zneþištČné
nebezpeþnými látkami

15 02 03

O

Absorpþní þinidla, filtraþní materiály, þistící tkaniny a ochranné odČvy neuvedené pod
þíslem 15 02 02

17 09 04

O

SmČsné stavební a demoliþní odpady neuvedené pod þísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 02

O

Sklo

20 01 35

N

VyĜazené elektrické a elektronické zaĜízení obsahující nebezpeþné látky neuvedené pod
þísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36

O

VyĜazené elektrické a elektronické zaĜízení neuvedené pod þísly 20 01 21 a 20 01 23. 20
01 35

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

SmČsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliþní smetky

20 03 06

O

Odpad z þištČní kanalizace

20 03 07

O

Objemný odpad

15 01 04

O

Kovové obaly

15 01 05

O

Kompozitní obaly

15 01 07

O

SklenČné obaly

20 01 01

O

Papír a lepenka

20 01 08

O

Biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

20 01 25

O

Jedlý olej a tuk

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03 01

O

SmČsný komunální odpad

ÚroveĖ stupnČ tĜídČní komunálních odpadĤ bude mít vliv na množství jednotlivých druhĤ odpadĤ
produkovaných v areálu. Celkové množství vyprodukovaného odpadu nelze pĜedem pĜesnČ urþit.
Objemem podstatné budou smČsné komunální odpady.

B.III.4. Ostatní (napĜ. hluk a vibrace)
Hluk:

akustický výkon technologických
zdrojĤ hluku (VZT, chlazení):
umístČní zdrojĤ:
doprava:
maximální hladiny hluku z provozu na
parkovišti a úþelových komunikacích:

Vibrace:
ZáĜení:

do LA,w = 96dB
stĜechy budov zámČru

LAeq,T < 50/40 den/noc dB u nejbližší
obytné zástavby

výstavba:

do 80 dB/5 m

ionizující záĜení:
elektromagnetické záĜení:

nebudou produkovány ve významné míĜe
zdroje nebudou používány
významné zdroje nebudou používány
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(pouze bČžná komunikaþní zaĜízení)
Další fyzikální nebo biologické faktory:

nebudou používány

B.III.5. DoplĖující údaje
Riziko havárií
Výstavba ani provoz zámČru nepĜedstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavĤ s nepĜíznivými environmentálními dĤsledky. Je srovnatelný s obdobnými bČžnČ provozovanými
zaĜízeními.
•
•
•

ZámČr bude Ĝešen v souladu s platnými pĜedpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepĜevýší bČžnČ akceptované riziko.
ZámČr nespadá do režimu zákona þ. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ýÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ V DOTýENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝýET NEJZÁVAŽNċJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTýENÉHO ÚZEMÍ
ZámČr je umístČn v Jihomoravském kraji, centrální þásti mČsta Brna.
Dotþené území se nachází v silnČ dopravnČ zatížené þásti mČsta Brna. Jedná se pĜedevším o
automobilovou dopravu (ul. Dornych a Úzká) a také o významné vlivy bezprostĜední blízkosti stávajícího
hlavního vlakového nádraží. Tyto faktory mají za následek zatížení posuzovaného území pĜedevším
hlukem a emisemi.
Území je silnČ antropogennČ ovlivnČno. Území je z velké þásti zpevnČno, je zde velmi malý výskyt
ozelenČných ploch.
Z hlediska estetického je dané území nevyhovující a to pĜedevším oblast frekventované pČší komunikace.
Dotþené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany pĜírody a krajiny. To prakticky
znamená:
•

V dotþeném území se nenachází žádné zvláštČ chránČné území ani není dotþené území souþástí
žádného zvláštČ chránČného území. Dotþené území neleží v národním parku nebo chránČné krajinné
oblasti, v dotþeném území nejsou vyhlášeny žádné národní pĜírodní rezervace, pĜírodní rezervace,
národní pĜírodní památky nebo pĜírodní památky.

•

V dotþeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nenachází prvky územního systému ekologické
stability ani významné krajinné prvky.

•

Dotþené území není souþástí pĜírodního parku.

•

Dotþené území není souþástí soustavy Natura 2000.

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani obþasný povrchový tok, území leží
v záplavovém území a neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Dotþené území není souþástí
chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod (CHOPAV). Území neleží ve zranitelné oblasti dle NV
1
þ. 103/2003 Sb.
Dotþené území leží v ochranném pásmu mČstské památkové rezervace Brno.
Území v pĤsobnosti úĜadu mČstské þásti Brno – Jih patĜí dle sdČlení MŽP þ. 6, uveĜejnČném ve vČstníku
MŽP þástka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V dotþeném území nebyly zjištČny extrémní pomČry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného zámČru.

1

NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, stĜídání plodin a provádČní protierozních opatĜení v tČchto oblastech.
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C.II. STRUýNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ
V DOTýENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veĜejné zdraví
Dotþené území se nachází v mČstské þásti Brna - Trnitá v bezprostĜední blízkosti hlavního vlakového
nádraží mČsta. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází pĜi ulici Spálená cca 300m od zámČru pĜes
frekventovanou komunikaci Dornych.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro úþely zpracování oznámení zjišĢovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Podrobnosti ke kvalitČ ovzduší – viz také rozptylová studie – pĜíloha þ.3 tohoto oznámení.
Území v pĤsobnosti úĜadu mČstské þásti Brno – Jih patĜí dle sdČlení MŽP þ. 6, uveĜejnČném ve vČstníku
MŽP þástka 4 z dubna 2010, mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). DĤvodem pro zaĜazení
je skuteþnost, že na 51,6% území dochází k pĜekraþování maximálních 24hodinových imisních limitĤ pro
tuhé frakce PM10. Na 88,1% území mČstské þásti Brno Jih je pĜekroþen cílový imisní limit pro
benzo(a)pyren.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice SMBRNO þ. 1637 - Brno-ZvonaĜka, vzdálené od místa
zámČru do 400m jižním smČrem. NamČĜené hodnoty NO2 a PM10 za rok 2009 jsou uvedeny v následující
tabulce:
tab.: Imisní zátČž v roce 2009, stanice imisního monitoringu SMBRNO þ. 1637 Brno-ZvonaĜka (BBMZA)

-3

prĤmČrná roþní koncentrace (µg.m )
-3

NO2

PM10

35,9

35,0

40

40

maximální namČĜená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

93,3

152,8

datum namČĜení maxima v daném roce

15.1.

10.1.

-

50

hodnota roþního imisního limitu IHr (µg.m )

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)
poþet pĜekroþení limitní hodnoty (pĜípadĤ za rok)

-

68

povolený poþet pĜekroþení limitní hodnoty

-

35

247,9

188,0

6.3.

15.1.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

200

-

poþet pĜekroþení limitní hodnoty (pĜípadĤ za rok)

18

-

povolený poþet pĜekroþení limitní hodnoty

2

-

maximální namČĜená hodinová koncentrace (µg.m-3)
datum namČĜení maxima v daném roce
-3

Jak je z výše uvádČných hodnot zĜejmé, u oxidu dusiþitého bylo na uvedené stanici zaznamenáno
pĜekroþení hodnoty maximální hodinové koncentrace, avšak s podlimitní þetností. U tuhých látek bylo na
uvedené stanici zaznamenáno pĜekroþení imisních limitĤ. NamČĜená 24hodinová maxima dosahovala
nadlimitních hodnoty s þetností 68 pĜípadĤ za rok.
S ohledem na polohu citované stanice je zĜejmé že situace v místČ zámČru mĤže být odlišná, proto pĜi
popisu stávajícího stavu imisní zátČže okolí zámČru vycházíme z rozptylové studie Brna - stav k roku 2010
(J.Bucek, Brno).
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Oxid dusiþitý (NO2)
obr.: PrĤmČrné roþní koncentrace NO2

obr.: Maximální hodinová koncentrace NO2

Z výsledkĤ rozptylové studie mČsta Brna je zĜejmé, že v místČ nejvyššího pĜíspČvku zámČru bude
dosahovat prĤmČrná roþní koncentrace NO2 na hranici imisního limitu a maximální hodinové pozaćové
-3
koncentrace NO2 121-160 ȝg.m . Rozhodující roli pro imisní zátČž v území pĜitom hraje provoz na
významných komunikacích v bezprostĜední blízkosti Ĝešeného území.
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Tuhé zneþišĢující látky frakce PM10
obr.: PrĤmČrné roþní koncentrace PM10

obr.: ýetnost pĜekroþení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10

Z obrázku je zĜejmé, v dotþeném území se prĤmČrné roþní koncentrace PM10 pohybují na nadlimitní úrovni
-3
41-100 ȝg.m . Z obrázku pro þetnost pĜekroþení imisního limitu PM10 je patrné, že v místČ zámČru budou
maximální 24hodinové pozaćové koncentrace PM10 pĜekraþovány s nadlimitní þetností 36-40 pĜípadĤ za
rok.
Klima
Vymezené území leží dle E. Quitta v teplé klimatické oblasti T2 s následující charakteristikou:
T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké pĜechodné období s teplým až mírnČ teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírnČ teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním snČhové
pokrývky.
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
ýíslo oblasti
Poþet letních dnĤ

T2
50 až 60

Poþet dnĤ s prĤmČrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Poþet mrazových dnĤ

100 až 110

Poþet ledových dnĤ

30 až 40

PrĤmČrná teplota v lednu

-2 až -3

PrĤmČrná teplota v þervenci

18 až 19

PrĤmČrná teplota v dubnu

8 až 9

PrĤmČrná teplota v Ĝíjnu

7 až 9

PrĤmČrný poþet dnĤ se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetaþním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Poþet dnĤ se snČhovou pokrývkou
Poþet dnĤ zamraþených
Poþet dnĤ jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotþené území se nachází v mČstské þásti Brno - Trnitá v bezprostĜední blízkosti hlavního vlakového
nádraží mČsta. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází pĜi ulici Spálená.
ZámČrem je rekonstrukce a pĜístavba stávajícího obchodního domu TESCO pĜi ulicích Dornych a Úzká ve
mČstČ BrnČ. V rámci tohoto zámČru dojde k rekonstrukci stávající budovy obchodního domu a také
k vybudování parkovacích stání v místČ souþasného parkovištČ a to ve formČ pĜístavby dvou teras
venkovního parkovištČ. Na východních pozemcích sousedících se stávajícím obchodním domem (v
souþasnosti DĤm dČtí a mládeže, parkovištČ, lékárna) bude vystavČna nové obchodní galerie. ObČ stavby
budou spojeny v jeden funkþní celek.
Jako dominantní zdroj hlukových emisí v posuzované oblasti se jeví být provoz na pozemních
komunikacích Dornych a Úzká.
Z výsledkĤ hlukové studie (viz. pĜíloha 4) je patrné, že z dopravnČ hlukového hlediska jsou za souþasného
stavu plnČny stanovené hygienické limity pro dobu denní i noþní a to ve všech výpoþtových bodech.
Významné prĤmyslové zdroje hluku se v lokalitČ neuplatĖují.
Další závažné (negativní þi pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištČny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
ýlenČní z vodopisného hlediska:
•
•
•

hlavní povodí Ĝeky 4-00-00 Dunaje,
dílþí povodí 4-15-01 Svratka po Svitavu,
drobné povodí 4-15-01-153/0 Svratka od Komínského potoka po Ponávku.

Nejbližším vodním tokem vzdáleným cca 120 m jižním smČrem od jižního okraje dotþeného území je Ĝeka
1
Svratka. Vodní tok Svratky je významným vodním tokem . Jeho správcem je Povodí Moravy, s.p.

1

Ve smyslu vyhlášky ministerstva zemČdČlství þ.470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních tokĤ a
zpĤsob provádČní þinností souvisejících se správou vodních tokĤ, ve znČní vyhlášky þ.333/2003 Sb. a vyhlášky
þ.267/2005 Sb.
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Svratka pramení na západních svazích KĜivého javoru ve výšce 760 m n.m., ústí zleva do Dyje ve stĜední
nádrži Nové Mlýny ve výšce 170 m n.m. Plocha celého povodí Svratky nad sledovaným profilem Brno2
PoĜíþí v Ĝ.km 46,8 je 1638 km .
Níže uvádíme N-leté prĤtoky ve stanici Brno - PoĜíþí, 300 m nad mostem - pravý bĜeh. Údaje byly získány
z webové stránky ýHMÚ.
Tab.: Hydrologické údaje Svratky ve stanici PoĜíþí
Tok:
Stanice:
PrĤmČrný roþní stav:
PrĤmČrný roþní prĤtok Qa
N-leté prĤtoky
1
Q (m3.s-1)
59,5

Svratka
Brno - PoĜíþí
57 cm
7,68 m3.s-1
5
123

10
155

50
240

100
281

PrĤtok vody v Ĝece je Ĝízen periodickým vypouštČním vody z BrnČnské pĜehrady. ěeka Svratka pĜed
regulací silnČ meandrovala a její koryto mezi ulicí Renneská a železniþním mostem zasahovalo hluboko na
jihozápad, až zhruba 130 m od dnešního pravého bĜehu Ĝeky, do míst odstavných nádraží a okolních
zahrádkáĜských kolonií. Neupravené koryto Svratky mČlo v tČchto místech šíĜku až 140 m a pĜi regulaci
bylo místy vyplnČno navážkami. V souþasné dobČ je na celém úseku vodohospodáĜsky upraveno. Koryto
je pro bezpeþné pĜevedení velkých vod zkapacitnČno zahloubením (5-7 m pod úroveĖ okolního terénu).
Koryto má na pĜíþném prĤĜezu pravidelný lichobČžníkový profil. Sklony bĜehĤ jsou velmi strmé,
na nČkterých místech je vybudována úzká berma. BĜehy jsou zpevnČny kamennou rovnaninou, která je
dnes pĜekryta vegetací. Vegetace má zde vČtšinou nitrofilní a ruderální charakter. BĜehový porost je tvoĜen
rĤznorodou smČsicí dĜevin a kĜovin. Svratka je v hydraulické spojitosti s podzemní vodou kvartérních
sedimentĤ.
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani obþasný povrchový tok a nenachází se
na nČm žádná vodní plocha, prameništČ þi mokĜad a rovnČž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znČní Dotþené území není souþástí
1
chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb. neleží Staré
Brno (610089) ve zranitelné oblasti. Území þásteþnČ leží v záplavovém území Ĝeky Svratky v pasívní zónČ.
Podzemní voda
Podle hydrogeologického rajónování ýR (www.vuv.cz) náleží zájmové území rajónu 2241 - Dyjskosvratecký útvar, a to jeho severnímu výbČžku a do rajónu svrchní vrstvy 1643 – Kvartér Svratky.
Pro úþely výstavby byla zpracována rešerše inženýrskogeologických podkladĤ (spoleþnost K+K
prĤzkum s.r.o., kvČten 2010), jejíž poznatky jsou zde použity.
Zájmové území se vyznaþuje po geologické stránce jednak existencí mocné polohy kvartérních fluviálních
sedimentĤ a jednak monotónním charakterem pĜedkvartérního podkladu tvoĜeného jíly.
I. horizont podzemní vody je v širším zájmovém území vázán na dobĜe prĤlinovČ propustné terasové
sedimenty, které jsou v bazálních partiích zastoupeny pĜevážnČ písþitými štČrky až písky s pĜímČsí štČrku.
Podloží tČchto sedimentĤ tvoĜí témČĜ nepropustné terciérní jíly, na kterých se obzor podzemní vody vázaný
na terasové sedimenty nadržuje. Ustálená hladina podzemní vody byla u archivních prĤzkumných pracích
zaznamenána v rozsahu hloubek 2,2 až 3,6 m pod terénem – odpovídá kótám cca 198,2 – 199,3 m n.m.
Horizont podzemní vody s volnou hladinou v terasových sedimentech mĤže þásteþnČ záviset na
atmosférických srážkách. V této oblasti husté mČstské zástavby s výskytem zpevnČných ploch je však
infiltrace atmosférických srážek do znaþné míry omezena. Významnou mČrou se na tom podílí také
charakter nadložních povodĖových hlín, které jsou jen velmi omezenČ propustné a þasto zpĤsobují i lokální
napjatost hlubší terasové zvodnČ v písþitých štČrcích. Dalším vlivem snižování hladiny podzemní vody je
antropogenní ovlivnČní celé oblasti – odvodnČní okolních komunikací, pĜiléhajících staveb atd.
Komplex terciérních jílĤ je prakticky nepropustný, bez možnosti obČhu infiltrované vody. Veškerá
podzemní voda se shromažćuje na povrchu jílĤ a stéká dle morfologických dispozic tohoto pĜedkvartérního
povrchu. Nelze však lokálnČ vylouþit vznik omezených horizontĤ podzemní vody v mikrotrhlinách jílĤ, které

1

NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, stĜídání plodin a provádČní protierozních opatĜení v tČchto oblastech
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vznikly jako dĤsledek vnitĜního pnutí po rozsáhlé denudaci nadloží. Jíly dále obsahují þoþky až vrstvy
(pĜevážnČ uzavĜené) kĜemitých pískĤ, které jsou místy nasycené vodou. V archívních materiálech se
uvádí, že tyto zvodnČlé polohy vČtšinou nemají dotaci a po vyþerpání vČtšinou zĤstanou suché. Voda v
tČchto polohách mívá þasto napjatou hladinu.
Podle dosavadních poznatkĤ tedy mĤžeme pĜedbČžnČ konstatovat, že je nutno v zájmovém území poþítat
s ovlivnČním suterénĤ staveb a stavebních prací (vrtání pilot hlubinného zpĤsobu zakládání) podzemní
vodou od úrovnČ cca 2,5 m pod terénem. Tuto skuteþnost bude nutno ovČĜit v rámci podrobného
inženýrskogeologického prĤzkumu.

C.II.5. PĤda
Z dotþených parcel je vČtšina dle katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha þi zastavená plocha
nádvoĜí, ostatní komunikace, zeleĖ.
Žádná z dotþených parcel není souþástí zemČdČlského pĤdního fondu (ZPF) ani pozemkĤ urþených
k plnČní funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostĜedí a pĜírodní zdroje
Geomorfologické pomČry
Podle geomorfologického þlenČní ýR (www.geoportal.cenia.cz) náleží zájmové území provincii Západní
Karpaty, soustavČ VnČkarpatské sníženiny, podsoustavČ Západní VnČkarpatské sníženiny, celku
Dyjskosvratecký úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva.
Území Dyjsko-svratecké nivy je tvoĜeno akumulaþními nivami podél Ĝek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje.
Terén je v oblasti rovinný, nadmoĜská výška zájmového území se smČrem k jihu mírnČ klesá a pohybuje
se od 199 do 202 m n.m.
PĤvodní charakter terénu je v širším okolí významnČ narušen antropogenními prvky spojenými s mČstskou
zástavbou a souvisejícími terénními úpravami.
Geologické pomČry
Pro úþely výstavby byla zpracována rešerše inženýrskogeologických podkladĤ (spoleþnost K+K prĤzkum
s.r.o., kvČten 2010), jejíž poznatky jsou zde použity.
Z hlediska regionálnČ geologického náleží zájmové území k brnČnskému masívu, jehož skalní podklad se
zde nachází mnoho desítek metrĤ pod stávajícím povrchem terénu. V jeho nadloží vystupují terciérní
sedimenty, které zde byly uloženy transgredujícím terciérním moĜem – jedná se o monotónní vrstvu
zelenošedých vápnitých jílĤ, mocných nČkolik desítek metrĤ.
BrnČnský masiv, vystupující v podloží terciérních sedimentĤ je podle archívních materiálĤ pĜevážnČ tvoĜen
granodioritem. Archívní sondáží nebyly tyto horniny do hloubky 30 m pod terénem zastiženy a pro úþely
hodnocení vlivĤ výstavby na horninové podloží nejsou pĜedmČtné.
Terciérní sedimentace nasedá pĜímo na granodioritový podklad; jsou zde zastoupeny neogenní vápnité jíly
– tégly, které náleží k lanzendorfské sérii badenu. Jedná se o šedohnČdé, svČtle šedožlutozelené, do
hloubky tmavČ šedozelené, slabČ jemnČ písþité, vysoce plastické jíly, které mohou obsahovat omezené
polohy („hnízda“) jemnozrnných až stĜednČzrnitých slídnatých kĜemitých pískĤ. ýasto obsahují krystalky
sádrovce. V povrchových zvČtralých partiích mají zcela výluþnČ charakter zeminy s konzistencí na rozhraní
tuhá/pevná až pevná, hloubČji mají konzistenci pevnou/tvrdou, respektive až charakter mČkké poloskalní
horniny (jílovec).
Povrch terciérního horninového podkladu lze dle archivních prací oþekávat v hloubkách cca 7 až 13 m pod
terénem.
Kvartérní pokryv je ve zkoumané lokalitČ zastoupen fluviálními sedimenty a navážkami.
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Fluviální sedimenty se podle dokumentace archívních vrtĤ vyskytují pravdČpodobnČ v celém rozsahu
budoucího staveništČ v nadloží terciérních sedimentĤ, v mocnostech kolem 6 m. Jedná se o akumulaþní
terasy Ĝek Ponávky a Svitavy, které jsou zde charakteristické pomČrnČ mocnou polohou povodĖových hlín
pĜi povrchu terasy. V hlubších partiích terasy jsou zastoupeny pĜevážnČ písþité štČrky, pĜípadnČ písky se
štČrkem.
PovodĖové hlíny jsou reprezentovány písþitými až jílovitými hlínami, pĜípadnČ slabými písþitými jíly, místy
s organickou pĜímČsí. Mají pĜevážnČ tuhou konzistenci. V prostoru zkoumaného území zasahují do
hloubky cca 3,0 až 7 m pod povrch stávajícího terénu. Jejich mocnost kolísá také v závislosti na mocnosti
nadložní navážky.
HloubČji jsou zastoupeny slabČ hlinité písþité štČrky, které místy pĜecházejí do pískĤ s pĜímČsí štČrkĤ.
Jejich valouny dosahují velikosti do 10 cm a materiál pochází vČtšinou z hornin brnČnské vyvĜeliny. Poloha
tČchto štČrkĤ je zcela zvodnČlá.
NejsvrchnČjší vrstvu tvoĜí v zájmovém území navážky. Jsou zastoupeny pĜevážnČ pĜekopaným místním
materiálem charakteru písþitých hlín a písþitých jílĤ s obsahem štČrku, úlomkĤ cihel, betonu a dále vlastní
konstrukcí plochy parkovištČ a základových konstrukcí stávajících objektĤ. LokálnČ mohou navážky
zasahovat do hloubek až 5 m pod povrch terénu.
Surovinové a jiné pĜírodní zdroje
Lokalita zámČru se nenachází v chránČném ložiskovém území. Nejsou zde evidovány oblasti sesuvĤ þi
poddolovaná území. Oblast není vedena jako významná geologická lokalita.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Podle biogeografického þlenČní ýeské republiky (Culek, 1996) leží zájmové území na rozhraní dvou
biogeografických podprovincií - provincie panonské a provincie hercynské, na území Lechovického
bioregionu, jeho pĜechodné, tedy nereprezentativní þásti. Bioregion leží ve stĜedu Jižní Moravy a zasahuje
podstatnou þástí do Rakouska. Zabírá geomorfologický celek Dyjsko-svratecký úval.
Bioregion je tvoĜen štČrkopískovými terasami s pokryvy spraší a ostrĤvky krystalinika. Horninové podloží
tvoĜí nezpevnČné sedimenty moĜského neogénu - jíly, písky a štČrky, které jsou místy pevnČji stmelené a v
rĤzné míĜe vápnité. PĜevažuje zde 1. dubový vegetaþní stupeĖ, na severních svazích dominuje 2. bukodubový stupeĖ. Bioregion pĜedstavuje þást severopanonské podprovincie ovlivnČné srážkovým stínem a
sousedstvím hercynských bioregionĤ. Díky srážkovému stínu je pro tento bioregion charakteristické
nejteplejší podnebí v ýeské republice.
Z hlediska regionálnČ - fytogeografického (Skalický in Hejný et Slavík,1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, obvod Panonské termofytikum, fytogeografickém okrese 20b
Jihomoravská pahorkatina, Hustopeþská pahorkatina.
Fauna a flóra
V zájmovém území se nevyskytuje žádný pĜirozený vegetaþní porost. Jedná se pĜedevším o sadbové
úpravy okolí obchodního domu TESCO a dále pak o náletové dĜeviny. V sadbových úpravách pĜevládají
javor kult.(Acer cult.), javor jasnolistý (Acer negundo), trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Z náletĤ pak
pĜevažuje pajasan žláznatý (Ailantus altissima). Stromová vegetace území byla popsána v dokumentu
Inventarizace zelenČ – viz pĜíloha 5 tohoto oznámení.
ZámČr je umístČn do významnČ antropogennČ ovlivnČného území, v nČmž se nevyskytují významné
biotopy a nepĜedpokládáme zde výskyt chránČných rostlinných ani živoþišných druhĤ.
ZvláštČ chránČná území
ZvláštČ chránČná území jsou, dle zákona ýNR þ. 114/1992 Sb., v platném znČní, území pĜírodovČdecky þi
esteticky velmi významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláštČ chránČných území jsou
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národní parky (NP), chránČné krajinné oblasti (CHKO), národní pĜírodní rezervace (NPR), pĜírodní
rezervace (PR), národní pĜírodní památky (NPP) a pĜírodní památky (PP).
V dotþeném území se nenachází žádné zvláštČ chránČné území. Dotþené území neleží v národním parku
nebo chránČné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní pĜírodní rezervace, pĜírodní
rezervace, národní pĜírodní památky nebo pĜírodní památky. Nejbližším zvláštČ chránČným územím je
národní pĜírodní rezervace ýernovický hájek vzdálená cca 3 km JJV od zámČru.
Významné krajinné prvky
V zákonČ (zák. þ.114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní) je významný krajinný prvek
(VKP) definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná þást krajiny. PĜispívá k udržení
stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliništČ, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné þásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany
pĜírody jako významný krajinný prvek, zejména mokĜady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
porosty, nalezištČ nerostĤ a zkamenČlin, umČlé i pĜirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chránČny pĜed poškozováním a niþením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizaþní funkce. K zásahĤm, které by mohly
vést k poškození nebo zniþení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatĜit závazné stanovisko
orgánu ochrany pĜírody.
V zájmovém území se významné krajinné prvky vyplývající ze zákona, ani prvky registrované nevyskytují.
Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. þ.114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny, v platném znČní, §3, odst. a) je územní
systém ekologické stability definován jako vzájemnČ propojený soubor pĜirozených i pozmČnČných, avšak
pĜírodČ blízkých ekosystémĤ, které udržují pĜírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální systém ekologické stability.
V dotþeném území se nenachází prvky ÚSES. Nejbližším prvkem územního systému stability je
Regionální biokoridor, vymezený podél toku Ĝeky Svratky, biokoridor nebude realizací zámČru dotþený.
Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chránČných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živoþichĤ a
cenné biotopy. K jejímu vyhlášení se ýR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základČ
smČrnic 79/409/EHS o ochranČ volnČ žijících ptákĤ a 92/43/EHS o ochranČ pĜírodních stanovišĢ, volnČ
žijících živoþichĤ a planČ rostoucích rostlin.
V zájmovém území ani v jeho blízkosti nebyly vymezeny lokality soustavy Natura. Nejbližší lokalitou
soustavy Natura je EVL Bílá hora CZ0622220, vzdálená cca 3,5 km východním smČrem. Lokalita nebude
realizací zámČru dotþena.

C.II.8. Krajina
Krajinný ráz vychází pĜedevším z trvalých ekosystémových režimĤ krajiny daných základními ekologickými
a pĜírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních þinností je krajinný ráz dotváĜen do urþitého
souboru typických pĜírodních a þlovČkem vytváĜených prvkĤ, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující urþitý prostor.
Zájmové území leží v zastavČné þásti v centrum mČsta Brna, kde pĜevažují urbanistické složky území nad
krajinnými. V souþasnosti je posuzované území neuspokojivém stavu a zcela neodpovídá kulturnímu
prostĜedí pĜedpokládanému v centrální þásti mČsta Brna.

FileName: C929-10-0_Tesco_Brno_final
SaveDate: 14.12.2010

Zakázka/Dokument: C929-10-0/Z01
Vydání: 01

Strana: 36 z 56

TESCO BRNO DORNYCH
OZNÁMENÍ ZÁMċRU

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V souþasné dobČ se na území zámČru nachází obchodní dĤm Tesco s parkovištČm jehož souþástí je i pČší
komunikace propojující centrum mČsta a stávající vlakové nádraží s galerií VaĖkovka a autobusovým
nádražím. Ve východním území plánované pĜístavby je parkovištČ osobních aut, asijské bistro a budova
domu dČtí a mládeže „JUNIOR“.
Architektonické a historické památky
Dotþené území leží v ochranném pásmu MČstské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanoveném
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod þ.j. kult.402/90/sev.
V dotþeném území se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu þ. 20/1987 Sb., , o státní
památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a evidované v ÚstĜedním seznamu kulturních památek
ýeské republiky. Na pozemku se rovnČž nenachází drobná solitérní architektura (kĜíže, boží muka, smírþí
kameny atd.).
Archeologická nalezištČ
Plánovaná výstavba Tesco Brno Dornych je situována prokazatelnČ do velmi významného území
s archeologickými nálezy. V souþasnosti je zde evidováno celkem 13 známých archeologických lokalit,
které leží buć pĜímo v prostoru plánované stavby, nebo v jejím bezprostĜedním sousedství. Podrobné
posouzení vlivu zámČru stavby na archeologické památky je náplní pĜílohy 6 tohoto oznámení. Souþástí
pĜílohy je rovnČž situace s polohou tČchto lokalit s þísly odpovídajícími soupisu v textu.
V níže uvedené tabulce je uveden pouze soupis archeologických lokalit, jejich název, lokalizace, datace a
druh nálezu. ýíslo lokality odpovídá þíslu v mapČ v pĜíloze 6.
Tab.: Soupis archeologických lokalit v dotþeném území
Název
parkovištČ mezi ul. Uhelná a
Úzká

Lokalizace
západní þást plánované stavby

Datace
novovČk

Druh nálezu
suĢové a navážkové vrstvy

2

ul. Dornych, KolištČ a Uhelná

okraj plánované stavby

sídlištní vrstvy a jámy,
židovský hĜbitov

3

podchod mezi ul. Uhelná a
Nádražní

pĜi severním okraji plánované
stavby

4

roh ul. Dornych a Mlýnská
(bývalý hotel Metropol)

cca 40 m na východ od
severovýchodního okraje
plánované stavby

pozdní doba
kamenná, pozdní
doba bronzová, starší
doba železná, mladší
doba železná, raný
stĜedovČk, vrcholný
stĜedovČk, novovČk
pozdní doba
bronzová, raný
stĜedovČk, vrcholný
stĜedovČk, novovČk
pravČk, mladší doba
bronzová, stĜedovČk

5

ul. Spálená

cca 70 m na východ od
východního okraje plánované
stavby

6

ul. PĜízova 4-6

cca 100 m na východ od
východního okraje plánované
stavby

7

ul. Dornych, Spálená a Úzká

cca 30 m V od východního okraje
plánované stavby

ý.
1
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sídlištní jámy, židovský
hĜbitov, domovní zástavba
sídlištní vrstvy

sídlištní vrstvy a jámy
pozdní doba
bronzová, starší doba
železná, mladší doba
železná, raný
stĜedovČk, vrcholný
stĜedovČk, novovČk
mladší doba železná, sídlištní vrstvy a jámy,
domovní zástavba
raný stĜedovČk,
vrcholný stĜedovČk,
novovČk
mladší a pozdní doba sídlištní vrstvy a jámy,
bronzová, starší doba domovní zástavba
železná, mladší doba
železná, raný
stĜedovČk, vrcholný
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Název

Lokalizace

Datace
stĜedovČk, novovČk

Druh nálezu

8

mezi ul. Dornych, Plotní,
Trnitá a Úzká (areál bývalé
továrny VaĖkovka)

cca 50 m na jih od jihovýchodního
okraje plánované stavby

pozdní doba
kamenná, doba
bronzová, vrcholný
stĜedovČk, novovČk

sídlištní a navážkové
vrstvy, jámy, domovní
zástavba

9

ul. Hamburská, Trnitá a Úzká

cca 50 m na jih od jižního okraje
plánované stavby

sídlištní vrstvy a jámy,
domovní zástavba

10

mezi ul. Hamburská, Trnitá a
Úzká

cca 50 m na jih od jižního okraje
plánované stavby

pozdní doba
kamenná, raný
stĜedovČk, vrcholný
stĜedovČk, novovČk
-----

11

roh ul. Trnitá, Uhelná a Úzká

cca 50 m na jih od jižního okraje
plánované stavby

pravČk, novovČk

sídlištní vrstvy a jámy,
domovní zástavba

12

ul. Trnitá

cca 100 m na jih od jižního okraje
plánované stavby

pravČk, vrcholný
stĜedovČk, novovČk

sídlištní a navážkové
vrstvy

13

mezi ul. OpuštČná a Trnitá

cca 230 m na jih od jižního okraje
plánované stavby

pravČk, novovČk

sídlištní a navážkové
vrstvy, jámy, domovní
zástavba

ý.

sídlištní vrstva

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Komunikaþní pĜipojení areálu je realizováno pomocí stávajících vjezdĤ/výjezdĤ do ulice Dornych, Úzká a
do ulice Úzká v blízkosti železniþního mostu.
Stávající stav
Osobní doprava
Za stávajícího stavu je pro zákazníky Tesco Brno Dornych využíváno 363 parkovacích stání na terénu.
Tato parkovací stání zahrnují jednak parkovištČ na stranČ východní a jednak velké parkovištČ na stranČ
západní.
V souþasné dobČ je z hlediska intenzit dopravy stav následující:
Výjezd u železniþního mostu do ulice Úzká dosahuje intenzit vjezd – 1056 voz/24h, výjezd 1200 voz/24h.
Výjezd ulice Trnitá dosahuje intenzit vjezd – 837 voz/24h, výjezd 598 voz/24h.
Výjezd ulice Dornych dosahuje intenzit vjezd - 300 voz/24 h, výjezd 300 voz/24h.
Uvedené intenzity jsou uvádČny na základČ vypracovaného prĤzkumu dopravy provedeným BrnČnskými
komunikacemi a.s.v roce 2010.
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že areál v souþasnosti generuje 2100 pohybĤ v jednom smČru za 24h.
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Pro informaci uvádíme celkové poþty automobilĤ v posuzované oblasti:
Obr. Celkové intenzity dopravy pro komunikace v posuzované oblasti (BrnČnské komunikacemi a.s., 2010)

Nákladní doprava
Nákladní doprava generovaná areálem je vyþíslena na max. 60 obratĤ nákladních vozidel. Jedná se
pĜevážnČ o lehké nákladní automobily a max. 2 kamiony dennČ.
Tramvajová doprava
PrĤmČr denních intenzit pro tramvajovou komunikaci Dornych byl stanoven dle jízdního Ĝádu mČsta Brna.
Tab.: PrĤmČr denních intenzit tramvajové dopravy - www.dpmb.cz

silnice

tramvaje

Dornych /Plotní

340

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostĜedí
Pro dotþené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být zámČrem dotþeny.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ V DOTýENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Posuzovaný zámČr je zasazen do centrální þásti mČsta Brna, mezi ulicemi Úzká a Dornych severnČ od
Hlavního vlakového nádraží mČsta Brna.
Místo zámČru je v souþasnosti využíváno jako obchodní plochy které zahrnují pĜedevším obchodní dĤm
TESCO a další pĜidružené kamenné þi stánkové obchody. Dále místo zámČru slouží jako dĤležitá pČší
komunikace spojující centrum mČsta a hlavní vlakové nádraží s autobusovým nádražím mČsta. Charakter
a stav území pĜevážnČ pČší komunikace je v souþasnosti v ne zcela vyhovujícím stavu, který by odpovídal
dĤležité poloze území v centrum mČsta.
Z hlediska zhodnocení kvality životního prostĜedí lze Ĝíci, že je dané území dlouhodobČ negativnČ
ovlivĖováno antropogenní þinností. V daném území jsou v souþasnosti pĜekraþovány maximální
24hodinové imisní limity pro tuhé frakce PM10 a také cílové imisní limity pro benzo(a)pyren. NicménČ tyto
hodnoty jsou pĜekraþovány na vČtšinČ území Brno – jih a to 51,6% pro PM10 a 88,1% pro bezo(a)pyren.
Dále je možné zmínit negativní vliv souþasného stavu území na obyvatelstvo. Dané území je
v nevyhovujícím stavu a to pĜedevším východní þást území – pČší komunikace, východní parkovištČ.
Jedná se pĜedevším o bezpeþný prĤchod obyvatel v pozdních veþerních hodinách a také o estetickou
stránku daného území.
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ýÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVģ ZÁMċRU NA VEěEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA PěEDPOKLÁDANÝCH VLIVģ ZÁMċRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo vþetnČ sociálnČ ekonomických vlivĤ
ZámČr neprodukuje ve významné míĜe žádné škodliviny (zneþištČní ovzduší, hluk), které by mohly mít
pĜímé zdravotní následky. ZámČr v míĜe pĜekraþující pĜíslušné limity neovlivĖuje žádné obyvatele.
Z hlediska sociálních vlivĤ mĤže být pozitivním pĜínosem zlepšení vybavenosti dané þásti mČsta Brna a to
pĜedevším zvýšení atraktivity frekventované pČší trasy spojující centrum Brna a stávající vlakové nádraží
s galerií VaĖkovka a s autobusovým nádražím ZvonaĜka. Dalším pozitivním vlivem na obyvatelstvo je, že
zámČr vytváĜí nová pracovní místa.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Stávající imisní zátČž zájmového území bude v dĤsledku pĜístavby ovlivnČna pĜedevším emisemi z
dopravy stavebních materiálĤ a zeminy a provozem stavebních strojĤ. Hlavními emitovanými škodlivinami
bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní období
výstavby a její vliv tedy bude nízký.
Vliv realizace pĜístavby na stávající imisní situaci bude ovlivnČn zmČnou intenzit vyvolané automobilové
dopravy. Pro vyhodnocení nárĤstu (nebo úbytku) imisní zátČže oxidu dusiþitého a tuhých látek v dĤsledku
realizace pĜístavby byl zpracován výpoþet dle metodiky SYMOS 97, verze 2003, který byl zpracován pro
stávající stav a navrhovaný stav. Rozdíly v pĜedpokládané imisní situaci jsou graficky znázornČny na
následujících obrázcích:
Obr.: Rozložení zmČn imisní situace pro NO2 po realizaci pĜístavby

maximální hodinové koncentrace [µg.m-3]
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PĜedpokládaný nárĤst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí zámČru dosahovat
-3
-3
u oxidu dusiþitého do 2 µg.m , tedy cca 1 % imisního limitu (LV1h=200 µg.m ), u prĤmČrných roþních
-3
-3
koncentrací pak cca 0,5 µg.m tedy do 1,25 % imisního limitu (LVr=40 µg.m ). V prostoru napojení
souþasného východního parkovištČ na ulici Dornych bude naopak docházet ke snížení imisních
koncentrací.
Obr.: Rozložení zmČn imisní situace pro PM10 po realizaci pĜístavby

maximální 24hodinové koncentrace [µg.m-3]

prĤmČrné roþní koncentrace [µg.m-3]

PĜedpokládaný nárĤst krátkodobého maximálního zatížení tedy bude v nejbližším okolí zámČru dosahovat
-3
-3
u tuhých látek do 0,3 µg.m , tedy cca 2 % imisního limitu (LV24h=50 µg.m ) u prĤmČrných roþních
-3
-3
koncentrací pak do 0,3 µg.m tedy do 0,75 % imisního limitu (LVr=40 µg.m ). V prostoru napojení
souþasného východního parkovištČ na ulici Dornych bude naopak docházet ke snížení imisních
koncentrací.
PĜíspČvek provozu hodnoceného zámČru tedy nezpĤsobí významnČjší zmČnu stávajícího stavu imisního
zatížení hodnoceného území.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro posouzení hluku z provozu zámČru byla vypracována hluková studie (viz pĜíloha 4). Byl modelován
jednak vliv nárĤstu dopravního provozu na hlukovou situaci v místČ zámČru a jednak vliv hluku ze zámČru,
tj. z provozu pĜilehlých úþelových komunikací a stacionárních technologických zdrojĤ.
Z výsledkĤ je patrné, že z dopravnČ hlukového hlediska jsou za souþasného stavu plnČny stanovené
hygienické limity pro dobu denní i noþní a to ve všech výpoþtových bodech.
Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích se realizací zámČru situace v okolí významnČ
nezmČní. Navýšením prodejní plochy dojde k mírnému zvýšení dopravního provozu. ZároveĖ dojde ke
zrušení východního parkovištČ, na jeho místČ bude pouze vjezd zásobování. Celkový nárĤst parkovacích
míst bude þinit cca 130 míst. PĜi maximální obrátce 6 automobilĤ na místo a den se bude jednat o
maximální navýšení 1500 jízd automobilĤ za den. PĜi porovnání s pozaćovými intenzitami (kapitola C.II.10
Dopravní a jiná infrastruktura) toto množství þiní pouze cca 7% ze souþasných intenzit nacházejících se v
dopravním proudu v posuzované oblasti. Po vybudování zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k
akusticky nevýznamnému nárĤstu ekvivalentní hladiny hluku, a to díky odrazu hlukových emisí vznikajících
provozem na pozemní komunikaci Dornych od novČ vzniklé budovy galerie. Toto navýšení ale nebude
subjektivnČ vnímatelné.
Ve všech sledovaných referenþních bodech budou v budoucím stavu v dobČ denní i noþní dobČ u všech
hlukovČ chránČných prostor plnČny stanovené hygienické limity pro dobu denní.
Co se týká hluku z provozu zámČru (tj. z instalovaných technologických zaĜízení na objektu zámČru a
z provozu na úþelových komunikacích a parkovištích), tak v souþasném stavu jsou u nejbližších hlukovČ
FileName: C929-10-0_Tesco_Brno_final
SaveDate: 14.12.2010

Zakázka/Dokument: C929-10-0/Z01
Vydání: 01

Strana: 42 z 56

TESCO BRNO DORNYCH
OZNÁMENÍ ZÁMċRU

chránČných prostor prokazatelnČ plnČny stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, tak pro dobu
noþní.
Po zprovoznČní zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k poklesu ekvivalentní hladiny hluku. Tento
pokles je dán jednak bariérovým úþinkem nové budovy vznikajícího zámČru a jednak pĜesunutím
východního parkovištČ na stranu západní. V bodech, kde dojde navýšení ekvivalentní hladiny hluku je toto
navýšení zpĤsobeno jednak mírným nárĤstem dopravního provozu a jednak novČ vzniklými
technologickými zdroji na objektu zámČru. Toto navýšení však nebude mít vliv na vznik nových
nadlimitních stavĤ v území a v budoucnosti budou plnČny stanovené hygienické limity z provozu zámČru
jak pro dobu denní, tak pro dobu noþní.
Hluk ze zámČru (tj. z instalovaných technologických zaĜízení na objektu zámČru a z provozu na úþelových
komunikacích a parkovištích) v budoucím stavu prokazatelnČ splĖuje definované hygienické limity jak pro
denní, tak pro noþní dobu.
Hluk v prĤbČhu výstavby je spolehlivČ Ĝešitelný.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorĤ (vibrace, záĜení elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vylouþeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnČní území
TémČĜ všechny plochy území jsou zpevnČné. NezpevnČné území jsou tvoĜeny nČkolika travnatými
plochami zelenČ. Výstavbou zámČru dojde k nevýznamnému cca 1 % navýšení zpevnČných ploch území.
Vzhledem k realizaci nových retenþních nádrží dojde ke zlepšení odtokových pomČrĤ území.
Vliv na jakost povrchových vod
Ve stávajícím areálu je jednotný kanalizaþní systém.
V areálu nebudou produkovány prĤmyslové odpadní vody a nebudou používány a ani skladovány látky
ohrožující jakost vod, pro þištČní odpadních vod z kuchynČ restaurace bude využit lapák tuku. VypouštČné
splaškové odpadní vody z areálu budou splĖovat hodnoty povolených koncentrací, daných Kanalizaþním
Ĝádem mČsta.
Pro Ĝešení odvodu odpadních vod byla v listopadu 2010 spoleþností Pöyry Environment, s.r.o. zpracována
studie s názvem „VyĜešení odvádČní splaškových a dešĢových vod systémem Ĝízení v reálném þase
v pĜípadČ zpoždČní retenþní nádrže Jeneweinova v BrnČ. Tato studie navrhuje Ĝešení, které umožĖuje
realizaci zámČru bez nutné návaznosti na vybudování plánované retenþní nádrže Jeneweinova.
Dle této studie budou splaškové vody z pĜístavby obchodní galerie svedeny do novČ vybudované
kanalizaþní jímky a odtud napojeny do stávající kanalizaþní šachty. Jímka bude sloužit pro retenci
splaškových vod po dobu trvání pĜepadu v odlehþovací komoĜe OK Uhelná nová. Systém Ĝízení
vypouštČní splaškových vod do kanalizace bude založen na mČĜení hladiny v odlehþovací komoĜe Uhelná
nová, kdy po dosažení definovaného stavu hladiny v této odlehþovací komoĜe bude odtok splaškĤ do
kanalizace z pĜístavby obchodní galerie Tesco pĜerušen a splašková odpadní voda bude retenována v
jímce.Odlehþovací komora OK Uhelná nová bude vybavena 2 ultrazvukovými snímaþi hladiny s dálkovým
pĜenosem dat. Tímto bude Ĝešeno snížení vypouštČní splaškových vod do Ĝeky Svratky.
Srážkové vody ze zpevnČných ploch budou vypouštČny do jednotné kanalizace. Nová vnitĜní kanalizace
obchodní galerie bude provedena oddílnČ. Odtok srážkových vod, jak z obchodní galerie tak z parkovacích
teras, bude Ĝešen pĜes retenþní nádrže. Srážkové vody mohou být max. zneþištČny jen zbytkovým
zneþištČním ropnými látkami a v zimním období navíc solemi ze zimní údržby parkovištČ.
OdvodnČní stávajících ploch parkovišĢ, které nejsou napojeny na ORL, bude ponecháno, nepĜedpokládá
se osazení dalšího ORL. V pĜípadČ potĜeby pak bude osazeno obdobné technického zaĜízení, které
umožní plnit požadavky kanalizaþního Ĝádu mČsta Brna.
Hodnoty zneþištČní a množství vypouštČných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkĤm
vyplývajícím z limitĤ kanalizaþního Ĝádu mČsta.
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Realizace zámČru se na jakosti povrchových vod neprojeví.
Území z þásti leží v záplavovém území Ĝeky Svratky. Dle ustanovení § 17 odst.1 písm. c) zákona þ.
254/2001Sb., o vodách a o zmČnČ nČkterých zákonu (vodní zákon), je ke stavbám nebo k terénním
úpravám v záplavových územích tĜeba souhlas vodoprávního úĜadu, kterým je podle druhu stavby Odbor
vodního a lesního hospodáĜství a zemČdČlství Magistrátu mČsta Brna nebo ÚĜad mČstské þásti mČsta
Brna, Brno-stĜed.
Vliv na jakost podzemní vody
K ovlivnČní hydrogeologických charakteristik mĤže dojít pĜi stavbách podobného rozsahu zejména v
souvislosti se zásahem do podložních hornin, které mají v dané oblasti funkci kolektoru podzemní vody, þi
jejím odþerpáváním, popĜ. omezením dotace srážkovými vodami.
NepĜedpokládá se þerpání podzemních vod þi realizace vsakovacích vrtĤ v souvislosti s výstavbou a
provozem pĜístavby objektu Tesca.
Omezení infiltrace zpevnČní ploch je zanedbatelné až nulové. Stávající plocha je kompletnČ zpevnČna,
s roztroušenými malými travními ostrĤvky, které vytváĜí drobná vsakovací místa. Lze uvažovat, že
z hlediska zpevnČné plochy zĤstane zachován stávající stav.
PĜedpokládá se hlubinné založení objektu na pilotech, do hloubky cca 9 – 11 m. Piloty zasáhnou terciérní
sedimenty - neogenní vápnité jíly. Podzemní prostory nebudou budovány, základová spára objektu bude
v úrovni stávajícího terénu, s mírnými terénními úpravami – zarovnání lokálních depresí a vyvýšenin.
ÚroveĖ hladiny podzemní vody se oþekává v hloubce cca 2,5 m þi níže. NepĜedpokládá se takové
zasažení zvodnČ základovými konstrukcemi, které by mohlo významným zpĤsobem ovlivnit širší
hydrogeologické pomČry. MĤže dojít k zastižení lokálnČ zvodnČné þoþky v pĜípovrchové zónČ, pilotové
základy, které zasáhnout zvodeĖ budou obtékatelné a z pohledu mocnosti zvodnČ rozmČrovČ
nevýznamné.
Kvalita podzemních vod nebude ovlivnČna, pokud se budou pĜi výstavbČ dodržovat bezpeþností opatĜení
proti její kontaminaci, tj. mechanizace bude v dobrém stavu, bez úkapĤ olejĤ þi pohonných hmot, budou
používány pouze degradabilní oleje. PĜi zjištČní kontaminace v horninovém prostĜedí musí být zabránČno
dalšímu transportu do podzemní vody.

D.I.5. Vlivy na pĤdu
VČtšinu území tvoĜí antropogennČ ovlivnČné plochy – statní plocha, zastavČná plocha nádvoĜí. V místČ
zámČru se nevyskytují pozemky zemČdČlského pĤdního fondu ani pozemky urþené k plnČní funkcí lesa.
ObecnČ je negativní vliv na pĤdu dán realizací na pozemcích, které jsou Ĝazeny do zemČdČlského pĤdního
fondu (ZPF) nebo jako pozemky k plnČní funkcí lesa (PUPFL) a tedy zánikem zemČdČlské þi lesní pĤdy,
která je pĜed výstavbou vyĖata. V rámci tohoto zámČru nedojde k žádnému vynČtí a tedy zámČr nemá
negativní vlivy na pĤdu.
Z hlediska zneþištČní pĤd (pĜi dodržení standardních stavebních postupĤ pĜi výstavbČ) nebude pĤda
negativnČ ovlivnČna.
V rámci výstavby budou stavební stroje zabezpeþeny proti úniku ropných látek, musí být provádČna
preventivní a pravidelná údržba strojového parku a musí být dodržována bezpeþnostní opatĜení pĜi
manipulaci s tČmito látkami. PĜi dodržení standardních stavebních postupĤ pĜi výstavbČ objektu se
nepĜedpokládá zneþištČní pĤd.
Kontaminace pĤdy ve fázi provozu se rovnČž nepĜedpokládá.
Lze konstatovat, že v rámci zámČru nedojde k negativnímu ovlivnČní pĤdního prostĜedí.

D.I.6. Vlivy na horninové prostĜedí a pĜírodní zdroje
Základová spára objektu bude dle projektového Ĝešení volena v úrovni stávajícího terénu. Nejsou
plánovány podzemní prostory ani výstavba násypĤ. Budou provedeny pouze minimální terénní úpravy.
Výkopové práce pro základovou spáru zasáhnou pĜedevším navážkové vrstvy pĜípadnČ náplavové hlíny.
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PĜedpokládá se hlubinné založení objektu na pilotech, do hloubky 9 – 11 m. Piloty zasáhnou terciérní
sedimenty - neogenní vápnité jíly.
PĜírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem areálu narušeny. Poškození a ztrátu geologických þi
paleontologických památek nelze pĜedpokládat.
Kvalita horninového prostĜedí mĤže být ovlivnČna zneþištČním v dĤsledku pĜedcházejícího prĤmyslového
využití celé oblasti. U výkopové zeminy musí být pĜi jejím zpČtném využití (pakliže bude zpČtnČ využívána)
na terénní úpravy dodržen zákon o odpadech 185/2001 Sb. v posledním znČní, který Ĝíká, že u výkopové
zeminy musí být prokázáno dodržení limitních hodnot koncentrací škodlivin. V ostatním pĜípadČ se
zeminou musí být nakládáno jako s odpadem a musí být uložena na odpovídající skládce.
Stavba samotná tvoĜí z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbČ území, bez dalších
významných vlivĤ na její kvalitu.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V rámci stavby dojde k zrušení nČkterých ozelenČných ploch v místČ zámČru a také k vytvoĜení nových
ploch zelenČ (viz. pĜíloha þ. 1b).
Dle provedené inventarizace zelenČ (pĜíloha þ. 5) je v daném území nČkolik hodnotných vzrostlých stromĤ
a to v západní þásti území zámČru. Dále je zde však Ĝada dĜevin které lze hodnotit jako silnČ degradované,
neudržované a tvarovČ znaþnČ narušené se sníženou vitalitou i estetickou kvalitou. Do této skupiny lze
zaĜadit vČtšinu dĜevin ve východní þásti zámČru pĜi ulici Dornych a pak také þásteþnČ „stromoĜadí“ v místČ
stávajícího parkovištČ (severní strana zámČru), kde lze nalézt dĜeviny silnČ napadené.
V souþasnosti je znám jen pĜedbČžný rozsah kácení a výsadby nových stromĤ (viz. pĜíloha þ. 1b). PĜesný
rozsah bude upĜesnČn v dalším stupni projektové pĜípravy. Kácení stromĤ bude provedeno v období
vegetaþního klidu, na základČ povolení pĜíslušného orgánu ochrany pĜírody.
Lze Ĝíci, že i když dojde ke kácení dĜevin v daném území a zánikĤ nČkterých zelených ploch, vzhledem
k souþasnému stavu zelenČ v okolí Tesca lze pĜedpokládat zlepšení estetické hodnoty zelenČ v daném
území.
ZámČr je umístČn do antropogennČ ovlivnČného území, v nČmž se nevyskytují pĜirozené biotopy a
nepĜedpokládáme zde výskyt chránČných rostlinných ani živoþišných druhĤ ani významných biotopĤ. Pro
jejich trvalé osídlení a rozmnožování se zde nevyskytují vhodné ani pĜirozené podmínky. PĜímé poškození
þi vyhubení významných druhĤ rostlin a živoþichĤ nebo jejich biotopĤ je proto prakticky vylouþeno.
Realizací zámČru nedojde k zásahu do prvkĤ územního systému ekologické stability a nebudou dotþeny
zvláštČ chránČná území.
ZámČr nemá významný negativní vliv na žádnou ze soustav NATURA 2000, zvláštČ chránČné území ani
významné krajinné prvky.
Vzhledem k charakteru a umístČní zámČru lze konstatovat, že ovlivnČní biotické složky životního prostĜedí
realizací zámČru bude minimální.

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Lze konstatovat že realizace pĜístavby zámČru Tesco Brno Dornych výraznČji nezmČní souþasné
prostorovČ uspoĜádání území, areál je umisĢován do stávajícího bloku a respektuje souþasnou pĜevažující
výškovou hladinu. V tomto smyslu neovlivní souþasný urbární ráz silnČ urbanizovaného prostoru
v centrální þásti mČsta Brna. Naopak výstavbou zámČru dojde k zvýšení urbární hodnoty území.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci zámČru je plánována demolice objektu Domu dČtí a mládež „JUNIOR“ ve východní þásti zámČru a
také prĤchodu spojující centrum mČsta s galerií VaĖkovka a ÚAD ZvonaĜka a þásti obchodního domu
Tesco. Stávající stav východní þásti území zámČru je vzhledem k funkci a poloze nevyhovující. Novou
výstavbou dojde ke zvýšení hodnoty hmotného majetku v území. Sídlo domu dČtí a mládeže bude
pĜesunuto do horních pater obchodního domu Tesco.
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V místČ oznamovaného zámČru se nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu þ. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péþi ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a evidované v ÚstĜedním seznamu kulturních
památek ýeské republiky. Plánovaná stavba nebude mít na architektonické památky žádný vliv.
Lokalita se nachází v ochranném pásmu MČstské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanoveného
rozhodnutím Odboru kultury NVmB ze dne 6.4.1990 pod þ.j. kult.402/90/sev. Je proto nutno dodržovat
podmínky ochrany, stanovené výše uvedeným rozhodnutím.
Oznamovaný zámČr je prokazatelnČ situován do velmi významného území s archeologickými nálezy.
V prĤbČhu zemních prací pĜi realizaci zámČru se nevyluþuje možnost archeologického nálezu. Ve smyslu
ustanovení § 22, odst. 2 zákona þ. 20/1987 Sb., o státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je
stavebník, pokud staví na území s archeologickými nálezy, povinen oznámit svĤj stavební zámČr
Archeologickému ústavu a umožnit jemu, nebo jiné oprávnČné organizaci provést na dotþeném území
záchranný archeologický výzkum.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány zejména vznikem nové dopravní atraktivity v území, kterou bude zámČr centra
pĜedstavovat. To bude mít za následek zvýšení intenzit dopravy na komunikacích dotþeného území.
Navýšením prodejní plochy dojde k mírnému zvýšení provozu. ZároveĖ dojde ke zrušení východního
parkovištČ, na jeho místČ bude pouze vjezd zásobování. Celkový nárĤst parkovacích míst bude þinit cca
130 míst. PĜi maximální obrátce 6 automobilĤ na místo a den se bude jednat o maximální navýšení 1500
jízd automobilĤ za den. PĜi porovnání s pozaćovými intenzitami (kapitola C.II.10 Dopravní a jiná
infrastruktura) toto množství þiní pouze cca 7% ze souþasných intenzit nacházejících se v dopravním
proudu v posuzované oblasti. ýást tČchto intenzit je ale již obsažena ve stávajícím dopravním proudu, což
znamená, že skuteþný nárĤst vlivem zprovoznČní pĜístavby bude daleko nižší. Dále je nutné také poþítat
s tím, že obchodní dĤm Tesco je v souþasnosti obþany navštČvován pĜedevším pomocí MHD mČsta Brna,
þi pČšky.
Navýšení se mĤže projevit pouze v pĜíslušných úsecích komunikací, kde bude provedeno dopravní
napojení zámČru. V širší komunikaþní síti dojde k rozptýlení vyvolané dopravy a navýšení intenzit se zde
již témČr neprojeví.
Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou oþekávány. Bude provedeno napojení zámČru na pĜíslušné
inženýrské sítČ (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány pĜeložky stávajících sítí (nadzemní VN,
podzemní VN, O2,TKR).
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D.II. KOMPLETNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVģ ZÁMċRU NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PěESHRANIýNÍCH VLIVģ
Vliv hodnocené stavby na životní prostĜedí nebude pĜesahovat státní hranice.
V žádné z posuzovaných oblastí nebyly zjištČny takové skuteþnosti, které by realizaci navrhované stavby
jednoznaþnČ bránili. Naopak vzhledem k charakteru a umístČní lokality je revitalizace území žádoucí.
Jedná se o pĜístavbu a rekonstrukci stávajícího obchodního domu v centrální þásti mČsta Brna.V zhledem
k silnČ antropogennímu charakteru území, navíc v nevyhovujícím stavu, lze pĜedevším pĜedpokládat
pozitivní vliv zámČru na obyvatelstvo. Stávající obchodní dĤm Tesco slouží pĜedevším k nákupĤm obyvatel
mČsta Brna a pĜilehlého okolí. Nachází se zde dĤležitá pČší komunikace spojující centrum mČsta a
stávající hlavní vlakové nádraží s galerií VaĖkovka a hlavním autobusovým nádražím. Tento prĤchod je
v souþasnosti v nevyhovujícím stavu. Realizací zámČru dojde k významnému pozitivnímu zlepšení stavu
daného území. Území bude v rámci zámČru upraveno tak, aby plnilo funkci dĤležité pČší trasy a esteticky a
úþelnČ vyhovovalo významné poloze v centrum mČsta. ZámČr je navržen tak, aby citlivČ navazoval na
celou koncepci daného území jižního mČsta.
V rámci mČstského prostoru patĜí mezi nejvýznamnČjší charakteristiky ovlivnČné zámČrem zvýšení
zneþištČní ovzduší a také zhoršení hlukové situace území. Posuzovaný zámČr tyto charakteristiky složky
životního prostĜedí významnČ neovlivní.
Dále jsou významnou složkou, na kterou je nutné brát zĜetel v rámci posuzování životního prostĜedí,
archeologická nalezištČ. ZámČr se nachází v místČ s prokazatelným výskytem archeologických památek.
Je zde vysoká pravdČpodobnost archeologického nálezu.
Ostatní složky životního prostĜedí nebudou zámČrem nijak významnČ negativnČ ovlivnČny.
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D.III. CHRAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PěI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Z hlediska možnosti vzniku havárií není rozšíĜení Tesco Brno Dornych takovým zámČrem, který by sebou
nesl významné riziko vyplývající z používání látek nebo technologií. PĜi výstavbČ budou použity standardní
stavební postupy, standardní materiály a technologie.
Provoz pĜíjezdových komunikací je z hlediska možného vzniku havárií prakticky srovnatelný s bČžným
provozem na pozemních komunikacích.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na pitnou vodu a vodní zdroje je z hlediska charakteru a
umístČní zámČru minimální.
Výstavba ani provoz zámČru nepĜedstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavĤ s nepĜíznivými environmentálními dĤsledky. Je srovnatelný s obdobnými bČžnČ provozovanými
zaĜízeními. Návrh i stavba podléhá pĜíslušným technickým a bezpeþnostním normám.
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATěENÍ K PREVENCI, VYLOUýENÍ, SNÍŽENÍ
POPěÍPADċ KOMPENZACI NEPěÍZNIVÝCH VLIVģ NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
Za bČžného provozu nevyvolává zámČr žádné významné nepĜíznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
pĜípadnČ kompenzovat. Prevence nebo vylouþení nepĜíznivých vlivĤ vyplývá zejména z dĤsledného
dodržování platných zákonných pĜedpisĤ, norem, pĜedpisĤ a schválených provozních nebo havarijních
ĜádĤ.
PĜesto lze nalézt nČkterá dílþí opatĜení, která mohou omezit potenciální negativní pĤsobení zámČru:
•

PĜíprava stavby bude ohlášena v þasovém pĜedstihu Archeologickému ústavu AV ýR. Bude
proveden pĜedbČžný archeologický prĤzkum území. OprávnČné organizaci bude umožnČn na
plochách dotþených výstavbou archeologický dozor. V pĜípadČ pozitivní nálezové situace bude
respektováno provedení záchranného archeologického výzkumu. Hlášení o výsledku
archeologického dozoru bude pĜedloženo pĜi kolaudaci stavby.

•

Budou kontrolovány všechny stavební mechanismy z hlediska možných úkapĤ ropných látek.
Opravy mechanizmĤ, jejich þištČní a manipulace s ropnými látkami budou provádČny pouze na
plochách k tomu urþených a náležitČ k tomuto úþelu vybavených. Pokud dojde k úniku ropných
látek do zeminy, bude kontaminovaná zemina ihned vytČžena a uložena do nepropustné nádoby
(kontejnerĤ). U malých nepropustných ploch bude dekontaminaci provedena vapexem. U
stacionárních strojĤ bude osazena vana pro záchyt unikajících olejĤ.

•

V prĤbČhu výstavby bude maximálním zpĤsobem snižována prašnost dĤsledným kropením plochy
staveništČ v suchých dnech, výjezdy na veĜejné komunikace a vyjíždČjící vozidla budou udržovány
v þistotČ a budou omezeny volné skládky prašných materiálĤ.

•

V prĤbČhu provozu bude udržováno parkovištČ v þistotČ, zejména po zimním období bude
zajištČno odstranČní posypových hmot (vnesených vozidly i z vlastní aplikace) z plochy parkovištČ i
obslužných komunikací.

•

Gastroprovozy budou napojeny na lapaþe tukĤ.

•

VypouštČné splaškové vody budou splĖovat požadavky BrnČnských vodáren a kanalizací.

•

PĜi provádČní stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromĤ budou stromy ochránČny odrazníky
nebo bednČním aby nedošlo k poškození kmene u stromĤ.

•

Veškeré odĤvodnČné kácení dĜevin bude realizováno výhradnČ v období vegetaþního klidu a mimo
hnízdní sezónu s ohledem na ochranu ptactva v hnízdním období. Kácení bude realizováno jen na
základČ pravomocného správního rozhodnutí pĜíslušných orgánĤ ochrany pĜírody.

•

V rámci realizace zámČru dojde k revitalizaci zachovalých zelených ploch zámČru a dále vytvoĜení
nových ploch zelenČ.
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PěEDPOKLADģ PěI HODNOCENÍ VLIVģ
Toto oznámení bylo zpracováno dle stanovení odstavce (5) § 6 zákona þ. 100/2001 Sb., O posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní, v rozsahu pĜílohy þ. 4 zákona. Oznámení hodnotí všechny
složky životního prostĜedí dle požadavkĤ zákona.
Zvláštní pozornost je pak vČnována tČm složkám, jejichž ovlivnČní je pro posuzovaný zámČr
charakteristické. Jde zejména o oblasti vlivĤ na ovzduší a hlukovou situaci v území. Pro dané zkoumané
oblasti byly vypracovány samostatné studie, které jsou uvedeny jako pĜílohy tohoto oznámení.
Další významnou oblastí v hodnocení vlivĤ na životní prostĜedí bylo vzheldem k umístČní zámČru
v centrální þásti mČsta, hodnocení vlivĤ na kulturní památky.
Ovzduší a klima
Studie byla vypracována na základČ údajĤ imisních mČĜení stanice imisního monitoringu v BrnČ (SMBRNO
þ. 1637 - Brno-ZvonaĜka) a dále dle rozptylové studie mČsta Brna. Pro vyhodnocení výsledkĤ výpoþtu byly
použity imisní limity uvedené v naĜízení vlády þ. 597/2006 Sb., v aktuálním znČní.
Výpoþet imisní zátČže škodlivinami byl provádČn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formČ výpoþtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.).
Hluková studie
Pro výpoþet hlukové studie byly použity tyto dokumenty: Sþítání dopravy v roce 2005 – ěeditelství silnic a
dálnic ýR, NaĜízení vlády þ. 148/2006 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací,
Zákon þ. 258/2000, o ochranČ veĜejného zdraví.
Výpoþet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynĤ pro výpoþet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracovištČ Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpoþet hluku ze silniþní dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v pĜíloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostĜedí þ. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpoþtu hluku
silniþní dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v þasopisu Ministerstva životního prostĜedí Planeta
þ. 2/2005).
Data o intenzitách dopravy byla získána od Atelier PROMIKA, a.s. a BrnČnských komunikací a.s.
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základČ ýSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum pĜi šíĜení zvuku ve
venkovním prostoru (ýást 2 Obecná metoda výpoþtu) a dle bČžných postupĤ technické a akustické praxe.
Výpoþetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 8.13 dxf8, nejistota metodiky se pohybuje v
pásmu ±2 dB.¨
Hmotný majetek a kulturní památky
Kapitola o hmotném majetku byla vypracována na základČ informací získaných od oznamovatele zámČru.
Kapitoly o architektonických a historických památkách byly zpracovány na základČ informací z odborné
literatury, platné legislativy a z webových stránek pĜíslušných odborných organizací. Vyhodnocení
archeologických lokalit bylo pĜevzato ze studie, která byla externČ zpracována Mgr. Michalem PĜichystalem
z Ústavu archeologické památkové péþe v BrnČ (viz. pĜíloha 6).
Pro hodnocení ostatních oblastí životního prostĜedí byly použity standardní postupy získávání informací.
Jedná se o získání informaci pomocí internetových stránek, konzultacemi s oznamovatelem a
projektantem zámČru.
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TESCO BRNO DORNYCH
OZNÁMENÍ ZÁMċRU

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKģ VE ZNALOSTECH A NEURýITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PěI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
Toto oznámení bylo zpracováno na základČ souþasných znalostí o výstavbČ a provozu oznamovaného
zámČru, resp. zkušeností z jiných obdobných provozoven. Dále byla využita dobrá znalost území
výstavby.Tomu byla pĜizpĤsobena i úroveĖ zpracování oznámení, která je zamČĜena spíše na vytipování
možností vzniku nepĜíznivých vlivĤ.
Tento postup odpovídá nejlépe smyslu zákona o posuzování vlivĤ. ZámČr se posuzuje podle zákona þ.
100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní v období pĜíprav projektu
k územnímu Ĝízení, je tedy možné v navazujících projekþních pracích reagovat na doporuþení a relevantní
pĜipomínky, které z procesu posuzování vzejdou.
Vzhledem k tomu že nebyly zjištČny žádné kritické skuteþnosti, které by bylo nutno ovČĜit podrobnČjšími
analýzami, lze Ĝíci, že se v prĤbČhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurþitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závČrĤ.

FileName: C929-10-0_Tesco_Brno_final
SaveDate: 14.12.2010

Zakázka/Dokument: C929-10-0/Z01
Vydání: 01

Strana: 51 z 56

TESCO BRNO DORNYCH
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ýÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ěEŠENÍ ZÁMċRU
ZámČr je Ĝešen v jedné variantČ, dané dostupným pozemkem. Jiná varianta technického a
technologického Ĝešení stavby, než hodnocená varianta projektu pĜedložená investorem, nebyla pro úþely
tohoto oznámení uvažována. Je tedy hodnocena velikost a významnost vlivĤ zámČru tak, jak bylo
vypracováno projektové Ĝešení.
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TESCO BRNO DORNYCH
OZNÁMENÍ ZÁMċRU

ýÁST F
ZÁVċR
Toto oznámení hodnotí vlivy na životní prostĜedí zpĤsobené realizací a provozem zámČru „TESCO BRNO
DORNYCH“. Jedná se dle §4 odstavce (1) písmeno c) zákona 100/2001 Sb. o zmČnu zámČru a tato
zmČna podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišĢovacím Ĝízení podle §7.
Toto oznámení bylo zpracováno dle stanovení odstavce (5) § 6 zákona þ. 100/2001 Sb., O posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí, v platném znČní, v rozsahu pĜílohy þ. 4 zákona. Oznámení hodnotí všechny
složky životního prostĜedí dle požadavkĤ zákona.
PĜedmČtem hodnocení byly vlivy navrženého zámČru - pĜístavby stávajícího obchodního domu, na
jednotlivé složky životního prostĜedí. Zvýšená pozornost byla vČnována rozptylovým a hlukovým
podmínkám území a dále pak vlivu stavby na archeologické památky. Pro úþely kvantifikace a podrobného
vyhodnocení vlivĤ byly zpracovány doprovodné studie, uvedené v pĜílohách oznámení.
ZámČr nebyl pĜedložen ani hodnocen ve variantách neboĢ jeho umístČní je úzce vázáno na lokalitu
stávajícího obchodního domu TESCO a jeho pĜilehlé okolí, kterou nepĜekroþí a technické Ĝešení vyplývá
z konkrétních požadavkĤ na úþel a funkci.
PĜínosem zámČru je pĜedevším smysluplné využití území v centrální þásti mČsta, která je v souþasné dobČ
nedostateþnČ a nevhodnČ využito. Vybudování pĜístavby k stávajícímu obchodnímu domu TESCO
v daném území vytváĜí vhodnou koncepci Ĝešení daného území. Využití území pro realizaci obchodních
ploch a služeb není vylouþeno. Dle územního plánu jsou plochy navrženy jako jádrové, tj. smíšené plochy
centrálního charakteru.
Na úrovni souþasných znalostí uvedených v tomto oznámení, doporuþujeme s realizací zámČru souhlasit.

V BrnČ 15.12.2010
…………………………………………….
Ing. Stanislav Postbiegl
držitel autorizace k posuzování
vlivĤ na životní prostĜedí MŽP
þ. j. 32190/ENV/09
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ýÁST G
VŠEOBECNċ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve struþné a srozumitelné formČ údaje o zámČru a dále závČry
jednotlivých dílþích okruhĤ hodnocení možných vlivĤ zámČru na životní prostĜedí. ZájemcĤm o podrobnČjší
údaje proto doporuþujeme prostudování pĜíslušných kapitol oznámení.
Jedná se o pĜístavbu obchodní a spoleþenské galerie k stávajícímu nákupnímu stĜedisku TESCO
v centrální þásti Brna. Dále pak bude v rámci tohoto zámČru Ĝešena pĜístavba nového parkovaní pĜi
obchodním domu TESCO a to pĜístavba patra v místČ stávajícího parkovištČ.
Dle územního plánu mČsta Brna jsou plochy dotþené zámČrem navrženy jako jádrové, tj. smíšené plochy
centrálního charakteru.
UmístČní zámČru:
Kraj:

Jihomoravský

Obec:

Brno

Katastrální území

Trnitá (610950)

UmístČní je zĜejmé z následujících obrázkĤ:

Jedná se o pĜístavbu tĜípodlažní nákupní galerie, která tČsnČ pĜiléhá k prostorám souþasného obchodního
domu TESCO. V místČ budoucí nákupní galerie v souþasnosti prochází pČší komunikace spojující hlavní
dopravní uzel mČsta Brna u Hlavního vlakového nádraží s obchodní galerií VaĖkovka a dále pak s hlavním
autobusovým nádražím ZvonaĜka. Dle územního plánu mČsta Brna je v tČchto místech navržen veĜejný
prostor. Hlavní pozornost pĜi návrhu nové obchodní galerie byla vČnována právČ tomuto prostoru. PrĤchod
je v navrženém zámČru transformován do tĜípodlažní kryté obchodní ulice, která propojuje rĤzné výškovČ
úrovnČ prostĜednictvím soustavy eskalátorĤ. Z obchodní ulice, která povede skrz novou obchodní galerii
budou pĜístupné pronajímatelné jednotky obchodĤ, restaurací a služeb.
Dále je souþástí zámČru navýšení poþtu parkovacích stání pĜi obchodním domČ TESCO. Celkové
parkování je Ĝešeno v místČ stávajícího parkovištČ. Menší parkovištČ obchodního domu z ulice Dornych
realizací zámČru zaniká. Dojde ke kompletní rekonstrukci parkovacích ploch pĜi ulici Uzká. V tomto místČ
bude také vybudována doþasná stavba parkovacích teras. Parkovací terasy jsou navrženy jako doþasné,
vzhledem k územnímu plánu mČsta Brna a plánovaným zmČnám jižního mČsta. Úpravy parkování podél
kolejového tČlesa stávajícího Hlavního vlakového nádraží budou realizovány až poté, co bude veĜejnČ
známo Ĝešení tohoto prostoru. V souþasnosti však koncepce prostoru souþasného vlakového nádraží je
zcela neznámá a rekonstrukcí této þásti parkovacího prostoru by se v budoucnu mohlo ukázat jako
kontraproduktivní.
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Kapacita zámČru:
2

Celková plocha území

cca 30 263 m

Celková plocha zastavČná objekty

stavající stav

cca 11 897 m

2

budoucí stav

cca 17 828 m

2

stávající stav

cca 363

budoucí stav

cca 494

Kapacita parkovacích stání

Z hlediska hluku na pozemních komunikací se realizací zámČru situace v okolí významnČ nezmČní.
Výstavbou zámČru nedojde k významnému navýšení daných hlukových pomČrĤ v lokalitČ.
Z hlediska zneþištČní ovzduší lze konstatovat, že realizací zámČru nebude zpĤsobena výraznČjší zmČna
imisní zátČže v dotþeném území.
Nároky na infrastrukturní zdroje (plyn, elektrická energie apod. nejsou niþím vyjímeþné, produkce odpadĤ
se nevymyká bČžné produkci, související se zámČrem.
Vzhledem k charakteru kanalizace (jednotná kanalizace) a také charakteru území, není možné využít
zasakování dešĢových vod v území. ZámČr Ĝeší vypouštČní splaškových vod vybudování retenþní nádrže
pro retenci splaškových vod po dobu trvání pĜepadu v odlehþovací komoĜe OK Uhelná nová. Tímto
opatĜení dojde k zamezení vypouštČní splaškových vod ze zámČru do Ĝeky Svratky.
ZámČr je umístČn do prostoru který nepodléhá z hlediska ochrany pĜírody a krajiny zvláštnímu režimu.
Dotþené území není souþástí žádného zvláštČ chránČného území. V dotþeném území se nenachází prvky
územního systému ekologické stability ani významné krajinné prvky. Dotþené území není souþástí
soustavy NATURA 2000.
Pro stavbu není nutný zábor zemČdČlské pĤdy.
Na dotþeném území se nenacházejí nemovité kulturní ani historické památky. Možnost archeologického
nálezu je v daném území velmi vysoká. V místČ zámČru bude proveden pĜedbČžný archeologický
prĤzkum.
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani obþasný povrchový tok a nenachází se
na nČm žádná vodní plocha, prameništČ þi mokĜad a rovnČž zde není žádné ochranné pásmo vodního
zdroje ve smyslu zákona þ. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znČní. Dotþené území není souþástí
1
chránČné oblasti pĜirozené akumulace vod (CHOPAV). Podle NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb. neleží
katastrální území Trnitá ve zranitelné oblasti. Posuzované území leží þásteþnČ v záplavovém území Ĝeky
Svratky.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, pĤda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina, pĜípadnČ jiné) jsou možné vlivy zámČru výstavby nové obchodní galerie pĜijatelnČ
nízké nebo žádné.
Za bČžného provozu zámČr nevyvolává žádné významné nepĜíznivé vlivy, které by bylo nutno
kompenzovat. Prevence, þi vylouþení nepĜíznivých vlivĤ z provozu zámČru vyplývá zejména z dĤsledného
dodržování platných zákonných norem, pĜedpisĤ a schválených provozních a havarijních ĜádĤ.

1

NaĜízení vlády þ. 103/2003 Sb, o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových
hnojiv, stĜídání plodin a provádČní protierozních opatĜení v tČchto oblastech
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základČ objednávky fy. Chapman Taylor International Services,
s.r.o., jako pĜíloha oznámení zámČru podle § 6 zákona þ. 100/2001 Sb., v platném znČní.
VýpoþtovČ je hodnocen pĜíspČvek ke stávající imisní zátČži NO2 a PM10 z provozu oznamovaného zámČru
„TESCO BRNO DORNYCH“. ZámČrem je rekonstrukce a pĜístavba stávajícího obchodního domu TESCO
pĜi ulicích Dornych a Úzká ve mČstČ BrnČ. V rámci tohoto zámČru dojde k rekonstrukci stávající budovy
obchodního domu a také k vybudování parkovacích stání v místČ souþasného parkovištČ a to ve formČ
pĜístavby dvou teras venkovního parkovištČ. Na východních pozemcích sousedících se stávajícím
obchodním domem (v souþasnosti DĤm dČtí a mládeže, stánkový prodej, parkovištČ, lékárna) bude
vystavČna nová obchodní galerie. ObČ stavby budou spojeny v jeden funkþní celek. Vzhledem k k využití
CZT pro vytápČní je uvažovaným zdrojem zneþišĢování ovzduší pouze automobilová doprava vyvolaná
provozem zámČru na parkovištích a okolních komunikacích.
Stávající úroveĖ imisní zátČže v hodnoceném území je vyhodnocena na základČ výsledkĤ rozptylové
studie mČsta Brna pro rok 2010 a mČĜení na stanici imisního monitoringu Brno – ZvonaĜka.

2. Charakteristika území
Dotþené území se nachází v mČstské þásti Brno - Trnitá v bezprostĜední blízkosti hlavního vlakového
nádraží mČsta. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází pĜi ulici Spálená a Dornych. UmístČní zámČru
je zĜejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Schéma umístČní zámČru a referenþních bodĤ v dotþeném území (bez mČĜítka)

Terén zájmového území je stejnČ tak jako terén v místČ samotného zámČru rovinatý.
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3. Metoda výpoþtu oþekávaného zneþištČní
3.1. Použitá metodika
Výpoþet imisní zátČže škodlivinami byl provádČn, s ohledem na stávající imisní limity, podle metodiky
SYMOS ve formČ výpoþtového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.o.), kdy výsledkem
výpoþtu byly prĤmČrné roþní koncentrace a maximální krátkodobé koncentrace oxidu dusiþitého resp.
tuhých látek. Výsledky výpoþtu byly porovnávány se stávajícími platnými imisními limity.

3.2. Použité imisní limity
Pro vyhodnocení výsledkĤ výpoþtu byly použity imisní limity uvedené v naĜízení vlády þ. 597/2006 Sb., v
aktuálním znČní:
ZneþišĢující látka
Oxid dusiþitý
Oxid dusiþitý
PM10
PM10

Doba prĤmČrování

Imisní limit

1 hodina
1 kalendáĜní rok
24 hodin
1 kalendáĜní rok

200 ȝg.m
-3
40 ȝg.m
-3
50 ȝg.m
-3
40 ȝg.m

-3

PĜípustná þetnost pĜekroþení
za kalendáĜní rok
18
35
-

4. Vstupní data
4.1. Definice zájmového území
Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozmČrech 1800 x 1600 m orientovaným podle zemČpisných
souĜadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálnČ dotþenou þást mČsta Brna. PodrobnČji je vymezení
zájmového území zĜejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Vymezení zájmového území vþetnČ umístČní posuzovaného zámČru
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4.2. Data o zdrojích zneþišĢování ovzduší
Hodnocený zámČr zahrnuje jak automobilovou dopravu na navrhovaných úþelových komunikacích a
parkovištích, tak dopravní provoz na navazující komunikaþní síti mČsta Brna. Vzhledem k faktu, že znaþná
þást vyvolané dopravy stávajícím obchodním domem je již souþástí dopravních intenzit na tČchto
komunikacích, byl hodnocen rozdíl mezi stávající vyvolanou dopravou a budoucím stavem po navrhované
pĜístavbČ.
Stávající obchodní dĤm i DĤm dČtí a mládeže disponuje napojením na centrální zdroj tepla. Plynovod dnes
slouží pouze pro zásobování plynem závodní kuchynČ ve 3.NP a kuchynČ asijského bistra v 1.NP. Asijské
bistro bude zrušeno, v navrhované pĜístavbČ se s plynofikací nepoþítá, tzn. že bude zásobena plynem
pouze závodní kuchynČ. Vzhledem k minimální zmČnČ spotĜeby plynu byly do výpoþtu zahrnuty pouze
zdroje vyvolané automobilové dopravy (stávající i budoucí stav).
Dopravní zdroje
Navržené komunikaþní Ĝešení respektuje stávající dispoziþní Ĝešení areálu a sbČrných pĜípadnČ
obslužných komunikací v rámci mČstského dopravního systému.
Komunikaþní pĜipojení areálu bude realizováno pomocí stávajících vjezdĤ/výjezdĤ do ulice Dornych, Úzká
naproti ulici Trnitá a do ulice Úzká v blízkosti železniþního mostu.
Stávající stav
Za stávajícího stavu je pro zákazníky Tesco Brno Trnitá využíváno 363 parkovacích stání na terénu. Tato
parkovací stání zahrnují jednak parkovištČ na stranČ východní a jednak velké parkovištČ na stranČ
západní. V souþasné dobČ je z hlediska intenzit dopravy stav následující:
Výjezd u železniþního mostu dosahuje intenzit vjezd – 1056 voz/24h, výjezd 1200 voz/24h.
Výjezd smČr ulice Trnitá dosahuje intenzit vjezd – 837 voz/24h, výjezd 598 voz/24h.
Výjezd ulice Dornych dosahuje intenzit vjezd – cca 300 voz/24 h, výjezd cca 300 voz/24h.
Uvedené intenzity jsou uvádČny na základČ vypracovaného prĤzkumu dopravy provedeným BrnČnskými
komunikacemi a.s.v roce 2010. Z výše uvedených hodnot vyplývá, že areál v souþasnosti generuje 2100
pohybĤ v jednom smČru za 24h. Nákladní doprava generovaná areálem je vyþíslena na max. 60 obratĤ
nákladních vozidel. Jedná se pĜevážnČ o lehké nákladní automobily a max. 2 kamiony dennČ. Pro
informaci uvádíme celkové poþty automobilĤ v posuzované oblasti:
Obr. Celkové intenzity dopravy pro komunikace v posuzované oblasti (BrnČnské komunikacemi a.s., 2010)
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Stav po pĜístavbČ
Navýšením prodejní plochy dojde k zvýšení provozu. ZároveĖ dojde ke zrušení východního parkovištČ, na
jeho místČ bude pouze vjezd zásobování. Celkový nárĤst parkovacích míst bude þinit cca 130 míst.
PĜedpokládané intenzity dopravy generované areálem TESCO budou po realizaci zámČru následující.
Obr. Doprava generovaná areálem TESCO

Parkování osobních automobilĤ je umožnČno ve tĜech úrovních. Celkový poþet parkovacích stání bude cca
494. Poþet parkovacích míst v rámci 0.np je 289 parkovacích míst, z toho 20 míst je navrženo pro osoby
se sníženou schopností pohybu. V rámci rekonstrukce areálu a pro zajištČní bilance dopravy v klidu je
navržena parkovací terasa, která je pĜístupná pomocí obousmČrné rampy navržené v souladu s pĜíslušnou
ýSN. V rámci 1np. je zajištČno 77 parkovacích míst a v rámci 2.np 128 parkovacích míst. Nákladní
doprava bude v budoucnu navýšena o max. 10 lehkých nákladních automobilĤ dennČ. Navýšení nákladní
dopravy nebude významné.
Použité emisní faktory
Pro výpoþet emisí NOx a PM10 produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané pomocí
programu MEFA 06 doporuþeného ministerstvem životního prostĜedí.
Parametry výpoþtu emisí:
rychlost vozidel veĜejné komunikace
40 km/hod
rychlost vozidel parkovištČ
20 km/hod
skladba vozidel stávající stav (EURO1/2/3/4)
10%/20%/50%/20%
skladba vozidel budoucí stav (EURO1/2/3/4)
5%/15%/50%/30%
podíl diesel
40%
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4.3. Poloha výpoþtových bodĤ
Výpoþet byl proveden pro pravidelnou síĢ referenþních bodĤ vzdálených od sebe 50 m. Poloha
referenþních bodĤ je graficky znázornČna na následujícím obrázku.
Obr.: RozmístČní výpoþtových bodĤ v Ĝešeném území

Ve všech bodech pravidelné sítČ byl výpoþet provádČn ve výšce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologická data
Pro výpoþet byla použita podrobná vČtrná rĤžice vytvoĜená ýHMÚ Praha, oddČlením modelování a
expertíz.
Souhrn této rĤžice je uveden v následující tabulce:
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

9,10

14,60

10,00

10,90

11,59

7,20

12,09

15,90

8,62
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5. Analýza a zhodnocení modelové imisní situace
Výpoþty jsou zpracovány pro oxid dusiþitý NO2 a tuhé látky frakce PM10 které jsou, s ohledem na množství
emisí produkovaných uvažovanými zdroji a úrovní stávající imisní zátČže, rozhodnou škodlivinou, u níž
mĤže nejdĜíve nastat dosažení þi pĜekroþení imisního limitu.
PĜedmČtem výpoþtu této rozptylové studie bylo zjištČní pĜíspČvku imisní zátČže v dĤsledku realizace
posuzovaného zámČru. Byl tedy hodnocen rozdíl mezi zámČrem vyvolané automobilové dopravy vþetnČ
provozu parkovišĢ za stávajícího a budoucího stavu po pĜístavbČ. V rámci konzervativního pĜístupu není
zahrnut úbytek emisí ze spalování zemního plynu (zrušení bistra).
Vyhodnocení celkové imisní zátČže hodnoceného území je provedeno v další þásti této studie.

5.1. PĜíspČvek k imisní zátČži oxidem dusiþitým
5.1.1. Roþní prĤmČrné koncentrace
Nejvyšší vypoþtený pĜíspČvek k prĤmČrné roþní imisní koncentraci NO2 zpĤsobený realizací pĜístavby
-3
-3
dosahuje 0,5 µg.m , tedy cca 1,25 % imisního limitu (40 µg.m ). Nejvyšší pĜíspČvky jsou dosahovány
v prostoru tĜíúrovĖového parkování, v ostatních þástech zájmového území vychází pĜíspČvky prĤmČrné
roþní koncentrace nižší. V prostoru souþasného východního parkovištČ bude naopak docházet ke snížení
imisních koncentrací
Ve všech pĜípadech jde o pomČrnČ nízký pĜíspČvek, hluboko pod hodnotu imisního limitu pro prĤmČrné
-3
roþní koncentrace (LV=40 µg.m ). Provoz zdrojĤ tedy závažnČjším zpĤsobem neovlivní stávající imisní
-3
situaci v hodnoceném území. Pole rozložení zmČn koncentrací [µg.m ] je zĜejmé z pĜiloženého obrázku:
Obr.: PĜedpokládaná zmČna imisní situace v Ĝešeném území
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5.1.2. Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace
Nejvyšší vypoþtený pĜíspČvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO2 zpĤsobený realizací pĜístavby
-3
-3
dosahuje do 2 µg.m , tedy do 1 % imisního limitu (LV=200 µg.m ). Toto maximum je dosahováno v
prostoru dopravního napojení na ulici Úzká. V ostatních þástech zájmového území je pĜíspČvek maximální
hodinové koncentrace nižší. V prostoru napojení souþasného východního parkovištČ na ulici Dornych bude
naopak docházet ke snížení imisních koncentrací.
Také v pĜípadČ maximálních hodinových koncentrací z výpoþtu vyplývá, že provoz pĜedmČtných zdrojĤ
nezpĤsobí významnou zmČnu stávající imisní zátČže hodnoceného území. Pole rozložení zmČn
-3
koncentrací [µg.m ] je zĜejmé z pĜiloženého obrázku:
Obr.: PĜedpokládaná zmČna imisní situace v Ĝešeném území
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5.2. PĜíspČvek k imisní zátČži tuhými látkami
5.2.1. Roþní prĤmČrné koncentrace
Nejvyšší vypoþtený pĜíspČvek k prĤmČrné roþní imisní koncentraci PM10 zpĤsobený realizací pĜístavby
-3
-3
dosahuje 0,3 µg.m , tedy cca 0,75 % imisního limitu (40 µg.m ). Nejvyšší pĜíspČvek je dosahován
v prostoru tĜíúrovĖového parkování, v ostatních þástech zájmového území vychází pĜíspČvky prĤmČrné
roþní koncentrace nižší. V prostoru souþasného východního parkovištČ bude naopak docházet ke snížení
imisních koncentrací
Ve všech pĜípadech jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisního limitu pro prĤmČrné roþní koncentrace
-3
(LV=40 µg.m ). Provoz zdrojĤ tedy významnČji neovlivní stávající imisní situaci v hodnoceném území.
-3
Pole rozložení zmČn koncentrací [µg.m ] je zĜejmé z pĜiloženého obrázku:
Obr.: PĜedpokládaná zmČna imisní situace v Ĝešeném území
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5.2.2. Maximální (24hodinové) koncentrace
Nejvyšší vypoþtený pĜíspČvek k prĤmČrné 24hodinové imisní koncentraci PM10 zpĤsobený realizací
-3
-3
pĜístavby dosahuje cca 0,3 µg.m , tedy cca 2 % imisního limitu (LV=50 µg.m ). Toto maximum je
dosahováno v prostoru dopravního napojení na ulici Úzká. V ostatních þástech zájmového území je
pĜíspČvek maximální 24hodinové koncentrace nižší. V severní þásti posuzovaného areálu bude naopak
docházet ke snížení imisních koncentrací
Také v pĜípadČ maximálních 24hodinových koncentrací z výpoþtu vyplývá, že provoz zdrojĤ nezpĤsobí
-3
významnou zmČnu stávající imisní zátČže hodnoceného území. Pole rozložení zmČn koncentrací [µg.m ]
je zĜejmé z pĜiloženého obrázku:
Obr.: PĜedpokládaná zmČna imisní situace v Ĝešeném území
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6. Analýza a zhodnocení reálné imisní situace
Pro úþely celkového zhodnocení imisní zátČže zájmového území uvažujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zámČru, se stávající zátČží oxidem dusiþitým NO2 a tuhými látkami frakce PM10.
V hodnoceném území se provádí soustavné sledování kvality ovzduší. Pro informaci zde uvádíme stávající
imisní zátČže z nejbližší stanice imisního monitoringu SMBRNO þ. 1637 Brno-ZvonaĜka (BBMZA),
vzdálené od místa zámČru do 400m jižním smČrem - viz následující tabulka.
tab.: Imisní zátČž v roce 2009, stanice imisního monitoringu SMBRNO þ. 1637 Brno-ZvonaĜka (BBMZA)

-3

prĤmČrná roþní koncentrace (µg.m )
hodnota roþního imisního limitu IHr (µg.m-3)

NO2

PM10

35,9

35,0

40

40

maximální namČĜená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

93,3

152,8

datum namČĜení maxima v daném roce

15.1.

10.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

50

poþet pĜekroþení limitní hodnoty (pĜípadĤ za rok)

-

68

povolený poþet pĜekroþení limitní hodnoty

-

35

247,9

188,0

datum namČĜení maxima v daném roce

6.3.

15.1.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

200

-

poþet pĜekroþení limitní hodnoty (pĜípadĤ za rok)

18

-

povolený poþet pĜekroþení limitní hodnoty

2

-

-3

maximální namČĜená hodinová koncentrace (µg.m-3)

Jak je z výše uvádČných hodnot zĜejmé, u oxidu dusiþitého bylo na uvedené stanici zaznamenáno
pĜekroþení hodnoty maximální hodinové koncentrace, avšak s podlimitní þetností. U tuhých látek bylo na
uvedené stanici zaznamenáno pĜekroþení imisních limitĤ. NamČĜená 24hodinová maxima dosahovala
nadlimitních hodnoty s þetností 68 pĜípadĤ za rok.
S ohledem na polohu citované stanice je zĜejmé že situace v místČ zámČru mĤže být odlišná, proto pĜi
popisu stávajícího stavu imisní zátČže okolí zámČru vycházíme z rozptylové studie Brna - stav k roku 2010
(J.Bucek, Brno).
Oxid dusiþitý (NO2)
obr.: PrĤmČrné roþní koncentrace NO2
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obr.: Maximální hodinová koncentrace NO2

Z výsledkĤ rozptylové studie mČsta Brna je zĜejmé, že v místČ nejvyššího pĜíspČvku zámČru bude
dosahovat prĤmČrná roþní koncentrace NO2 na hranici imisního limitu a maximální hodinové pozaćové
-3
koncentrace NO2 121-160 ȝg.m . Rozhodující roli pro imisní zátČž v území pĜitom hraje provoz na
významných komunikacích v bezprostĜední blízkosti Ĝešeného území.
PĜírĤstek prĤmČrné roþní koncentrace NO2 vlivem realizace pĜístavby bude v nejvíce dotþených místech
-3
dosahovat max. 0,5 µg.m . PĜírĤstek maximální hodinové koncentrace NO2 vlivem realizace zámČru bude
-3
v nejvíce dotþených místech dosahovat maximálnČ 2 µg.m . V širším území jsou dosahovány pĜíspČvky
ještČ nižší nebo dokonce zlepšení imisní situace.
PĜi uvažování pozaćové imisní zátČže v tomto prostoru na stejné úrovni jako za souþasného stavu tedy
vlivem realizace pĜístavby nepĜedpokládáme významnou zmČnu stávající imisní zátČže NO2.
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Tuhé zneþišĢující látky frakce PM10
obr.: PrĤmČrné roþní koncentrace PM10

obr.: ýetnost pĜekroþení imisního limitu pro 24hodinové koncentrace PM10

Z obrázku je zĜejmé, v dotþeném území se prĤmČrné roþní koncentrace PM10 pohybují na nadlimitní úrovni
-3
41-100 ȝg.m . Z obrázku pro þetnost pĜekroþení imisního limitu PM10 je patrné, že v místČ zámČru budou
maximální 24hodinové pozaćové koncentrace PM10 pĜekraþovány s nadlimitní þetností 36-40 pĜípadĤ za
rok.
PĜírĤstek prĤmČrné roþní koncentrace PM10 vlivem realizace pĜístavby bude v nejvíce dotþených místech
-3
-3
dosahovat max. 0,3 µg.m , pĜírĤstek k maximální hodinové koncentrace PM10 max. 0,3 µg.m . V širším
okolí zámČru jsou pĜírĤstky koncentrací k pozaćové imisní zátČži ještČ nižší nebo bude naopak docházet
ke zlepšení imisní situace. Vlivem realizace zámČru tedy nepĜedpokládáme významnou zmČnu stávající
imisní zátČže tuhými látkami v dotþeném území ani navýšení þetnosti pĜekraþování imisního limitu pro
24hodinové koncentrace PM10 oproti stávajícímu stavu.
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7. ZávČr
Provoz zámČru „TESCO BRNO DORNYCH“ zásadním zpĤsobem neovlivní stávající imisní zatížení
hodnoceného území. Nejvyšší pĜírĤstky imisních koncentrací þiní do 2% platných imisních limitĤ a budou
dosaženy v prostoru pĜíjezdových komunikací a tĜíúrovĖového parkování. Naopak v blízkosti stávajícího
východního parkovištČ lze po jeho zrušení oþekávat zlepšení imisní situace.
Vypoþtené pĜíspČvky k prĤmČrné roþní imisní koncentraci oxidu dusiþitého, vþetnČ zapoþtené
pĜedpokládané stávající imisní zátČže, nebudou dosahovat hodnoty imisního limitu pro prĤmČrnou roþní
koncentraci NO2. Vypoþtené pĜíspČvky ke krátkodobé imisní koncentraci oxidu dusiþitého jsou nízké a
nedosahují hodnoty imisního limitu, ani se k ní významnČji neblíží.
PĜíspČvek nových zdrojĤ zneþišĢování ke stávající imisní zátČži oxidem dusiþitým je málo významný a
nezpĤsobí významnČjší zmČnu stávajícího stavu.
Vypoþtené pĜíspČvky k prĤmČrné roþní imisní koncentraci tuhých zneþišĢujících látek frakce PM10, vþetnČ
zapoþtené pĜedpokládané stávající imisní zátČže, nebudou dosahovat hodnoty imisního limitu pro
prĤmČrnou roþní koncentraci PM10. Vypoþtené maximální pĜíspČvky k prĤmČrné 24hodinové imisní
koncentraci PM10 jsou nízké a nedosahují hodnoty imisního limitu, ani se k ní významnČji neblíží.
PĜíspČvek nových zdrojĤ zneþišĢování ke stávající imisní zátČži tuhými zneþišĢujícími látkami frakce PM10
je málo významný a nezpĤsobí významnČjší zmČnu stávajícího stavu.
ZávČrem tedy lze konstatovat, že hodnocené zdroje zneþišĢování ovzduší nebudou zpĤsobovat
výraznČjší zmČnu imisní zátČže v dotþeném území.
Na základČ provedených výpoþtĤ a posouzení doporuþuji pĜíslušnému orgánu státní správy
posuzovaný zámČr „TESCO BRNO DORNYCH“ povolit.

V BrnČ 31.8.2010

Zpracoval:
………………………………………………….
RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D.
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií
dle zákona. þ. 86/2002 Sb.
MŽP þ.j. 39445/ENV/10
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1 Zadání a cíl studie
PĜedkládaná studie je vypracována na základČ objednávky spoleþnosti Chapman Taylor International
Services, s.r.o., pro posouzení hluku ze zámČru:
TESCO BRNO DORNYCH
PĜedmČtem a cílem této studie je posouzení vlivu zámČru na hlukovou situaci v území. To jmenovitČ
znamená:
• dokladovat údaje o nejbližším (resp. nejvíce dotþeném) chránČném venkovním prostoru ev. prostorech
• vyhodnotit vliv hluku dopravy související s provozem zámČru
• vyhodnotit vliv hluku z instalovaných technologických zaĜízení
• navrhnout pĜípadná opatĜení pro splnČní požadovaných limitĤ
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2 Vstupní údaje

2.1 Popis dotþeného území a zámČru
Všeobecné údaje
ZámČrem je rekonstrukce a pĜístavba stávajícího obchodního domu TESCO pĜi ulicích Dornych a Úzká ve
mČstČ BrnČ. V rámci tohoto zámČru dojde k rekonstrukci stávající budovy obchodního domu a také
k vybudování parkovacích stání v místČ souþasného parkovištČ a to ve formČ pĜístavby dvou teras
venkovního parkovištČ. Na východních pozemcích sousedících se stávajícím obchodním domem (v
souþasnosti DĤm dČtí a mládeže, parkovištČ, lékárna) bude vystavČna nové obchodní galerie. ObČ stavby
budou spojeny v jeden funkþní celek.
Dotþené území se nachází v mČstské þásti Brno - Trnitá v bezprostĜední blízkosti hlavního vlakového
nádraží mČsta. Nejbližší trvale obytná zástavba se nachází pĜi ulici Dornych.
Nejbližší hlukovČ chránČný venkovní prostor staveb a chránČný venkovní prostor se nachází v pĜibližné
vzdálenosti 300 m od stĜedu posuzovaného zámČru. Jedná se o obytné objekty na ulici Spálená a Mlýnská
dále o obytné objekty na ulici PĜízová a o objekt StĜední školy potravináĜské a služeb na ulici Trnitá.
1 ... chránČný venkovní prostor - StĜední škola potravináĜská a služeb, Brno-Trnitá
2 ... chránČný venkovní prostor - obytný dĤm - PĜízová, Brno - Trnitá
3 ... chránČný venkovní prostor - bytový dĤm Spálená, Brno-Trnitá - jižní strana
4 ... chránČný venkovní prostor - bytový dĤm Spálená, Brno-Trnitá - severní strana
5 ... chránČný venkovní prostor - obytný dĤm - Mlýnská, Brno - Trnitá

UmístČní zámČru a referenþních bodĤ je zĜejmé z následujícího obrázku:
Obr.: Schéma umístČní zámČru a referenþních bodĤ v dotþeném území (bez mČĜítka)
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Dopravní napojení, intenzity dopravy
Navržené komunikaþní Ĝešení respektuje stávající dispoziþní Ĝešení areálu a sbČrných pĜípadnČ
obslužných komunikací v rámci mČstského dopravního systému.
Komunikaþní pĜipojení areálu je realizováno pomocí stávajících vjezdĤ/výjezdĤ do ulice Dornych, Úzká a
do ulice Úzká v blízkosti železniþního mostu.
Stávající stav
Osobní doprava
Za stávajícího stavu je pro zákazníky Tesco Brno Dornych využíváno 363 parkovacích stání na terénu.
Tato parkovací stání zahrnují jednak parkovištČ na stranČ východnía ajednak velké parkovištČ na stranČ
západní.
V souþasné dobČ je z hlediska intenzit dopravy stav následující:
Výjezd u železniþního mostu dosahuje intenzit vjezd – 1056 voz/24h, výjezd 1200 voz/24h.
Výjezd ulice Trnitá dosahuje intenzit vjezd – 837 voz/24h, výjezd 598 voz/24h.
Výjezd ulice Dornych dosahuje intenzit vjezd - 300 voz/24 h, výjezd 300 voz/24h.
Uvedené intenzity jsou uvádČny na základČ vypracovaného prĤzkumu dopravy provedeným BrnČnskými
komunikacemi a.s.v roce 2010.
Z výše uvedených hodnot vyplývá, že areál v souþasnosti generuje 2100 pohybĤ v jednom smČru za 24h.
Pro informaci uvádíme celkové poþty automobilĤ v posuzované oblasti:
Obr. Celkové intenzity dopravy pro komunikace v posuzované oblasti (BrnČnské komunikacemi a.s., 2010)
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Nákladní doprava
Nákladní doprava generovaná areálem je vyþíslena na max. 60 obratĤ nákladních vozidel. Jedná se
pĜevážnČ o lehké nákladní automobily a max. 2 kamiony dennČ.
Tramvajová doprava
PrĤmČr denních intenzit pro tramvajovou komunikaci Dornych byl stanoven dle jízdního Ĝádu mČsta Brna.
Tab.: PrĤmČr denních intenzit tramvajové dopravy - www.dpmb.cz

silnice

tramvaje

Dornych /Plotní

340

Výhledový stav
Osobní doprava
Výhledové intenzity dopravy pro posuzovanou oblast po realizaci pĜístavby byly zpracovány projektantem
zámČru a jsou následující:
Obr.: Výhledové intenzity dopravy v dobČ po realizaci pĜístavby
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Navýšením prodejní plochy dojde k zvýšení provozu. Intenzity dopravy generované areálem TESCO jsou
následující.
Obr. Doprava generovaná areálem TESCO

Parkování osobních automobilĤ je umožnČno ve tĜech úrovních. Celkový poþet parkovacích stání je cca
494. Poþet parkovacích míst v rámci 0.np je 289 parkovacích míst, z toho 20 míst je navrženo pro osoby
se sníženou schopností pohybu. V rámci rekonstrukce areálu a pro zajištČní bilance dopravy v klidu je
navržena hromadná garáž, která je pĜístupná pomocí obousmČrné rampy navržené v souladu s pĜíslušnou
ýSN. V rámci 1np. hromadné garáže je zajištČno 75 parkovacích míst a v rámci 2.np 127 parkovacích
míst.
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Nákladní doprava
Nákladní doprava bude v budoucnu navýšena o max. 10 lehkých nákladních automobilĤ dennČ. Navýšení
nákladní dopravy nebude významné.
Tramvajová doprava
Jelikož zámČr svým provozem nevyvolává žádné nároky na tuto dopravu. Je zde reálný pĜedpoklad, že
železniþní tramvajová doprava v dobČ pĜed zprovoznČním zámČru bude shodná s dopravou po
zprovoznČní zámČru.
Výstavba:
intenzita dopravy:
druh vozidel:

variabilní (desítky vozidel za den)
pĜevážnČ nákladní

Stavební doprava v období výstavby bude variabilní v závislosti na provádČných pracích a bude se
pohybovat v Ĝádu nejvýše desítek nákladních vozidel za den.

Stacionární zdroje hluku
Stacionární zdroje hluku do venkovního prostoru jsou v této studii modelovány jako stálé pĤsobení
prĤmyslových zdrojĤ hluku (VZT, vČtrání,...). Akustické charakteristiky stacionárních zdrojĤ hluku byly
poskytnuty projektantem zámČru. Veškeré stacionární zdroje hluku jsou navrženy tak, aby pĜi jejich
soubČžném provozu na maximální výkon byly dodržovány stanovené hygienické limity u nejbližších
hlukovČ chránČných prostor.
Tab. : Zdroje hluku a jejich akustické charakteristiky
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zaĜízení-charakteristika
Stávající

LA,W(dB)

P 1, 2

VZT
Budoucí

75.0

P 3, 4

chladící jednotky

96.0

P5-8

vČtrání obchodních ploch

74.0

P9

vČtrání restauraþního zázemí

69.0

P 10, 11

vČtrání pasáže

71.0
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Obr. : UmístČní zdrojĤ hluku

2.2 Použité podklady
[1] Sþítání dopravy v roce 2005 – ěeditelství silnic a dálnic ýR
[2] NaĜízení vlády þ. 148/2006 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací
[3] Zákon þ. 258/2000, o ochranČ veĜejného zdraví
[4] mapové podklady (www.mapy.cz)

2.3 Použitá metodika
Výpoþet dopravního hluku je proveden ve smyslu Metodických pokynĤ pro výpoþet hladin hluku z dopravy
(RNDr. Miloš Liberko, VÚVA Praha, pracovištČ Brno, I. vydání 1991), novela 1996 (Novela metodiky pro
výpoþet hluku ze silniþní dopravy, Ing. Jan Kozák, CSc., RNDr. Miloš Liberko, publikováno v pĜíloze
Zpravodaje Ministerstva životního prostĜedí þ. 3/1996), novela 2004 (Novela metodiky výpoþtu hluku
silniþní dopravy, RNDr. Miloš Liberko, publikováno v þasopisu Ministerstva životního prostĜedí Planeta
þ. 2/2005).
Vliv hluku technologie je vyhodnocen na základČ ýSN ISO 9613-2 Akustika – Útlum pĜi šíĜení zvuku ve
venkovním prostoru (ýást 2 Obecná metoda výpoþtu) a dle bČžných postupĤ technické a akustické praxe.
Výpoþetní postup je aplikován v programu HLUK+ verze 8.13 dxf8, nejistota metodiky se pohybuje v
pásmu ±2 dB.
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2.4 Hygienické limity
Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku v chránČném venkovním
prostoru a v chránČném venkovním prostoru staveb.
Hygienické limity hluku v chránČném venkovním prostoru staveb a v chránČném venkovním prostoru jsou
dány naĜízením vlády þ. 148/2006 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a vibrací, takto:
Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvoĜeného impulsy ve venkovním
prostoru vznikajícími pĜi stĜelbČ z tČžkých zbraní, pĜi explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a pĜi sonickém tĜesku, se vyjadĜují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní dobČ se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhluþnČjších hodin (LAeq,8h), v
noþní dobČ pro nejhluþnČjší 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
úþelových 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 noþní dobu (LAeq,8h).
Hygienický limit v ekvivalentní hladinČ akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví souþtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se
rovná 50 dB a korekcí pĜihlížejících ke druhu chránČného prostoru a denní a noþní dobČ podle pĜílohy þ. 3
k naĜízení vlády. Pro vysoce impulsní hluk se pĜiþte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky
nebo má-li výraznČ informaþní charakter, jako napĜíklad Ĝeþ, pĜiþte se další korekce -5 dB.
Korekce jsou následující:
ZpĤsob využití území

ChránČný venkovní prostor staveb lĤžkových zdravotnických zaĜízení vþetnČ lázní
ChránČný venkovní prostor lĤžkových zdravotnických zaĜízení vþetnČ lázní
ChránČný venkovní prostor ostatních staveb a chránČný ostatní venkovní prostor

1)
-5
0
0

Korekce
dB
2)
3)
0
+5
0
+5
+5
+10

4)
+15
+15
+20

Korekce uvedené v tabulce se nesþítají.
Pro noþní dobu se pro chránČný venkovní prostor staveb pĜiþítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železniþních drahách, kde se použije korekce -5 dB.
1)Použije se pro hluk z veĜejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojĤ hluku 6), s výjimkou letišĢ,
pozemních komunikací, nejde-li o úþelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniþní stanice zajišĢující
vlakotvorné práce, zejména rozĜaćování a sestavu nákladních vlakĤ, prohlídku vlakĤ a opravy vozĤ.
2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou úþelových komunikací, a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na tČchto komunikacích
je pĜevažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v
ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v pĜípadČ staré hlukové zátČže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátČží
se rozumí stav hluþnosti pĤsobený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chránČných venkovních
prostorech staveb a v chránČném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zĤstává zachována i po
položení nového povrchu vozovky, výmČnČ kolejového svršku, popĜípadČ rozšíĜení vozovek pĜi zachování smČrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, pĜi které nesmí dojít ke zhoršení stávající hluþnosti v chránČném
venkovním prostoru staveb a v chránČném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Korekce pro stanovení hygienických limitĤ hluku v chránČném venkovním prostoru staveb a v chránČném
venkovním prostoru pro hluk ze stavební þinnosti 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 pĜípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru
následovnČ:
Pro hluk technologických zaĜízení a provozu parkovištČ a hluk z provozovny je použita korekce +0 dB a
nejvyšší pĜípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chránČný venkovní prostor je tak uvažována
hodnotami:
LAeq,T = 50/40 dB denní/noþní doba
Závazné stanovení limitĤ je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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Pro hluk z dopravy na veĜejné pozemní komunikaci je použita korekce +5 dB, pro hluk na hlavních
komunikacích je použita korekce +10dB a pro starou hlukovou zátČž je použita korekce +20 dB (viz výše)
a nejvyšší pĜípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chránČný venkovní prostor je tak
uvažována hodnotou:
LAeq,T = 55/45 dB denní/noþní doba ...hluk z dopravy na pozemních komunikacích
LAeq,T = 60/50 dB denní/noþní doba ...hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
LAeq,T = 70/60 dB denní/noþní doba ...hluk z dopravy - stará hluková zátČž
Závazné stanovení limitĤ je v kompetenci Krajské hygienické stanice.
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3 Hluk z dopravy

3.1 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Výsledky výpoþtu hluku z dopravy na všech veĜejných komunikacích a parkovištích pĜiléhajících k zámČru
1
a spojených se zámČrem jsou uvedeny v následující tabulce .
Tab.: Hluk z dopravy - den

1

Bod

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Den

Souþasný stav
Den
LAeq [dB]

Budoucí stav
Den
LAeq [dB]

rozdíl

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

60.8
61.4
62.4
62.9
63.3
61.5
62.5
63.6
64.1
64.5
39.8
41.5
44.4
47.3
51.9
49.3
50.4
51.7
52.4
54.3
54.9
56.0
57.2
57.8
58.8

60.8
61.4
62.4
62.9
63.3
61.7
62.7
63.8
64.3
64.8
40.0
41.7
44.7
47.6
52.2
49.6
50.7
52.0
52.7
54.6
55.2
56.3
57.5
58.1
59.1

+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.3
+0.2
+0.2
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3

Protokoly z výpoþtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - hluk z pozemních komunikací -stávající stav - znázornČní pásem
izofon1
DEN

Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - hluk z pozemních komunikací - budoucí stav - znázornČní pásem
izofon1
DEN

1

Izofony jsou napoþteny ve výšce 5m.
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Tab.: Hluk z dopravy - noc
Bod

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB] - Noc

Souþasný stav
Noc
LAeq [dB]

Budoucí stav
Noc
LAeq [dB]

rozdíl

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

52.4
53.0
54.0
54.5
54.9
55.1
56.1
57.2
57.7
58.1
33.3
35.0
38.0
40.9
45.3
43.2
44.3
45.5
46.3
48.0
48.6
49.7
50.8
51.4
52.4

52.4
53.0
54.0
54.5
54.9
55.3
56.3
57.4
57.9
58.3
33.5
35.2
38.2
41.1
45.5
43.4
44.5
45.8
46.5
48.2
48.9
50.0
51.1
51.7
52.7

+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.2
+0.3
+0.2
+0.2
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3

Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - hluk z pozemních komunikací -stávající stav - znázornČní pásem
izofon1
NOC

1

Izofony jsou napoþteny ve výšce 5m.
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Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - hluk z pozemních komunikací - budoucí stav - znázornČní pásem
izofon1
NOC

Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích jsou za souþasného stavu plnČny stanovené
hygienické limity pro dobu denní i noþní a to ve všech výpoþtových bodech.
Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích se realizací zámČru situace v okolí významnČ
nezmČní. Po vybudování zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k akusticky nevýznamnému
nárĤstu ekvivalentní hladiny hluku, a to díky odrazu hlukových emisí od novČ vzniklé budovy galerie. Toto
navýšení ale nebude subjektivnČ vnímatelné.
Ve všech sledovaných referenþních bodech budou v budoucím stavu v dobČ denní i noþní dobČ u
všech hlukovČ chránČných prostor plnČny stanovené hygienické limity pro dobu denní.

1

Izofony jsou napoþteny ve výšce 5m.
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4 Hluk z provozu zámČru

4.1 Hluk z provozu na úþelových komunikacích a parkovištích
V následující tabulce jsou uvedeny výsledky výpoþtového modelu pro hluk z dopravy na pĜilehlých
1
úþelových komunikacích a parkovištích , a to jak pro stav stávající, tak pro stav budoucí.
Tab.: Situace lokality – provoz na úþelových komunikacích- den

1

Bod

Výška
[m]

Limit
Den
LAeq [dB]

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

den
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Stávající stav
Den
LAeq
[dB]
den
42.2
42.5
42.6
42.6
42.8
32.1
33.1
34.3
34.9
35.9
16.0
17.8
21.0
24.2
29.2
30.9
32.0
33.2
33.8
34.9
40.5
41.0
41.3
41.4
41.6

Budoucí stav
Den
LAeq
[dB]
den
44.9
45.2
45.2
45.1
45.2
16.3
17.5
18.7
19.4
20.9
12.2
13.6
15.4
16.6
18.4
11.7
13.0
14.7
15.8
17.4
16.1
17.3
18.7
19.6
20.8

Protokoly z výpoþtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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Tab.: Situace lokality – provoz na úþelových komunikacích- noc

Bod

Výška
[m]

Limit
Noc
LAeq [dB]

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

noc
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Stávající stav
Noc
LAeq
[dB]
noc
27.2
28.0
28.9
29.4
30.3
25.7
26.7
27.9
28.5
29.5
9.9
11.6
14.8
18.0
23.0
24.9
25.9
27.0
27.6
28.6
33.1
33.6
34.1
34.3
34.6

Budoucí stav
Noc
LAeq
[dB]
noc
29.6
30.0
30.4
30.5
31.1
4.7
5.9
7.2
7.9
9.3
5.3
6.6
8.1
9.1
10.4
5.7
6.7
8.0
8.9
10.1
8.5
9.7
11.0
11.9
12.9

Za stávajícího stavu jsou spolehlivČ plnČny limity pro hluk z dopravy na úþelových komunikacích a
parkovištích.
Z hodnot uvedených v tabulce je zĜejmé, že po zprovoznČní zámČru, hladiny hluku z dopravního provozu
(pohyb vozidel po úþelových komunikacích a parkovištích) nebudou prokazatelnČ v nejbližším, resp.
nejvíce dotþeném chránČném venkovním prostoru pĜesahovat definované hygienické limity v denní dobČ a
ni noþní dobČ. A to ani po pĜiþtení standardní nejistoty metodiky výpoþtu ±2 dB. U obytných objektĤ pĜi
komunikaci Dornych dojde k odlehþení hlukových emisí, díky pĜemístČní a zastavČní východního
parkovištČ novČ na stranu západní.
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4.2 Hluk z provozu technologie
Do výpoþtového modelu hluku z provozu stacionárních technologických zdrojĤ byly zadány akustické
výkony všech zdrojĤ hluku umístČných na objektu zámČru a byl modelován jejich nepĜetržitý soubČžný
provoz na 100% výkon. Je tak modelován nejnepĜíznivČjší stav, který mĤže provozem popisovaných
technologií nastat. Model je vypracován jak pro stávající stav, tak pro stav budoucí po zprovoznČní
uvažovaného zámČru.
1

V následující tabulce uvádíme výsledky tohoto modelu u nejbližších hlukovČ chránČných prostor :
Tab.: Budoucí situace lokality – provoz technologie (nejnepĜíznivČjší stav)

Bod

Výška
[m]

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

Limit
LAeq [dB]

Limit
LAeq [dB]

den
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

noc
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Stávající stav
LAeq
[dB]
den
noc
36.9
36.7
36.7
36.7
36.7
23.0
23.0
23.0
23.0
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
19.8
19.8
19.8
19.8
19.8

Budoucí stav
LAeq
[dB]
den
noc
36.9
37.0
37.0
37.0
37.0
30.6
31.0
32.6
35.5
37.0
17.3
18.9
23.0
29.8
36.0
19.0
20.9
25.2
29.0
36.0
33.9
32.8
34.9
35.9
36.0

V souþasnosti jsou pĜi provozu technologických zdrojĤ hluku na objektu zámČru plnČny stanovené
hygienické limity pro dobu denní i noþní.
Po uvedení zámČru do provozu dojde vlivem nových technologických zaĜízení na objektu zámČru k
mírnému navýšení ekvivalentní hladiny hluku. Toto navýšení však nebude mít vliv na vznik nových
nadlimitních stavĤ v posuzovaném území. Jak je zĜejmé z uvedených výsledkĤ, pĜi plném výkonu všech
zdrojĤ hluku na objektu zámČru budou ve všech referenþních bodech prokazatelnČ plnČny definované
hygienické limity jak pro denní, tak i noþní dobu a to i po pĜiþtení standardní nejistoty metodiky výpoþtu
±2dB.

2

Protokoly z výpoþtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.
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4.3 Souhrnné hodnocení hluku ze zámČru
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem zámČru se rozumí výpoþet výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku jednak ze související dopravy na pĜilehlých úþelových komunikacích
a parkovištích a z instalovaných technologických zdrojĤ. ModelovČ je vyhodnocen a srovnáván stávající
stav se stavem budoucím.
1

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty vypoþtené ve sledovaných referenþních bodech :
Tab.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení -- den

1

Bod

Výška
[m]

Limit
LAeq [dB]
Noc

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

den
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Stávající stav
Den
LAeq
[dB]
den
43.3
43.5
43.6
43.6
43.7
32.6
33.5
34.6
35.2
36.1
16.0
17.8
21.0
24.2
29.2
30.9
32.0
33.2
33.8
34.9
40.5
41.0
41.3
41.4
41.6

Budoucí stav
Den
LAeq
[dB]
den
45.5
45.8
45.8
45.7
45.8
30.8
31.1
32.8
35.6
37.1
18.5
20.0
23.6
30.0
36.1
19.8
21.5
25.6
29.2
36.1
34.0
33.0
35.0
36.0
36.1

Protokoly z výpoþtu jsou archivovány u zpracovatele hlukové studie.

FileName:
SaveDate:

Nove Tesco Brno_HS.doc
26.8.2010

Zakázka/Dokument:C929-10-0/Z01
Vydání: 01

Strana: 20 z 25

TESCO BRNO DONRYCH
HLUKOVÁ STUDIE

Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - stávající provoz zámČru DEN - znázornČní pásem izofon 1

Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - budoucí provoz zámČru DEN - znázornČní pásem izofon 1

1

Izofony jsou napoþteny ve výšce 5m.
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Tab.: Budoucí situace lokality – souhrnné hodnocení -- noc

Bod

Výška
[m]

Limit
Noc
LAeq [dB]

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5

3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

noc
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Stávající stav
Noc
LAeq
[dB]
noc
37.3
37.3
37.4
37.4
37.6
27.6
28.3
29.1
29.6
30.4
9.9
11.6
14.8
18.0
23.0
24.9
25.9
27.0
27.6
28.6
33.3
33.8
34.2
34.4
34.7

Budoucí stav
Noc
LAeq
[dB]
noc
37.6
37.8
37.9
37.9
38.0
30.6
31.0
32.7
35.5
37.0
17.6
19.1
23.1
29.9
36.0
19.2
21.0
25.3
29.0
36.0
33.9
32.8
34.9
35.9
36.0

Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - stávající provoz zámČru NOC - znázornČní pásem izofon 1
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Obr.: Grafické znázornČní výpoþtového modelu - budoucí provoz zámČru NOC - znázornČní pásem izofon 1

Z uvedených výsledkĤ vyplývá, že za stávajícího stavu je u nejbližších hlukovČ chránČných prostor
prokazatelnČ plnČn stanovený hygienický limit jak pro dobu denní, tak pro dobu noþní.
Po zprovoznČní zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k poklesu ekvivalentní hladiny hluku. Tento
pokles je dán jednak bariérovým úþinkem nové budovy vznikajícího zámČru a jednak pĜesunutím
východního parkovištČ na stranu západní. V bodech, kde dojde navýšení ekvivalentní hladiny hluku je toto
navýšení zpĤsobeno jednak mírným nárĤstem dopravního provozu a jednak novČ vzniklými
technologickými zdroji na objektu zámČru. Toto navýšení však nebude mít vliv na vznik nových
nadlimitních stavĤ v území a v budoucnosti budou plnČny stanovené hygienické limity z provozu zámČru
jak pro dobu denní, tak pro dobu noþní.
K pĜekraþování stanovených hygienických limitĤ prokazatelnČ nebude docházet ani po pĜiþtení standardní
nejistoty metodiky výpoþtu ±2dB.
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5 Hluk z výstavby
Okolí stavby bude v prĤbČhu provádČní stavebních prací zatíženo hlukovými emisemi zemních a
stavebních strojĤ a mechanismĤ, vþetnČ obsluhující nákladní automobilové dopravy. Jejich poloha ani
þasový harmonogram nasazení však nelze pĜesnČ kvantifikovat. ObecnČ lze Ĝíci, že výraznČjší hlukové
zatížení bude na poþátku výstavby, a to v dobČ provádČní zemních prací. Ekvivalentní hladiny akustického
tlaku korigované charakteristikou A budou u zemních strojĤ (rypadla, nakladaþe) dosahovat hodnot až do
90 dB ve vzdálenosti 5 až 10 m, u tČžkých nákladních vozidel se tyto hladiny pohybují v prĤmČru v okolí
hodnoty 80 dB v téže vzdálenosti. Celkové hladiny hluku budou záviset mj. i na kvalitČ a údržbČ strojového
parku a budou dány energetickým souþtem všech spolupĤsobících zdrojĤ, tj. budou závislé na poþtu
zdrojĤ hluku a jejich þasovém nasazení v prĤbČhu dne.
Hygienické limity platné pro období výstavby jsou splnitelné za použití pĜíslušných organizaþních opatĜení
(vhodné umístČní zdrojĤ hluku, omezení doby provádČní prací).
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6 ZávČry a doporuþení
V této hlukové studii je výpoþtovČ hodnocen vliv zámČru TESCO BRNO DORNYCH na hlukovou situaci
v území.
Jako dominantní zdroj hlukových emisí v posuzované oblasti se jeví být provoz na pozemních
komunikacích Dornych a Úzká.
Z výsledkĤ je patrné, že z dopravnČ hlukového hlediska jsou za souþasného stavu plnČny stanovené
hygienické limity pro dobu denní i noþní a to ve všech výpoþtových bodech.
Z hlediska hluku z dopravy na pozemních komunikacích se realizací zámČru situace v okolí významnČ
nezmČní. Po vybudování zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k akusticky nevýznamnému
nárĤstu ekvivalentní hladiny hluku, a to díky odrazu hlukových emisí vznikajících provozem na pozemní
komunikaci Dornych od novČ vzniklé budovy galerie. Toto navýšení ale nebude subjektivnČ vnímatelné.
Ve všech sledovaných referenþních bodech budou v budoucím stavu v dobČ denní i noþní dobČ u
všech hlukovČ chránČných prostor plnČny stanovené hygienické limity pro dobu denní.
Co se týká hluku z provozu zámČru (tj. z instalovaných technologických zaĜízení na objektu zámČru a
z provozu na úþelových komunikacích a parkovištích), tak v souþasném stavu jsou u nejbližších hlukovČ
chránČných prostor prokazatelnČ plnČny stanovené hygienické limity jak pro dobu denní, tak pro dobu
noþní.
Po zprovoznČní zámČru dojde v nČkterých výpoþtových bodech k poklesu ekvivalentní hladiny hluku. Tento
pokles je dán jednak bariérovým úþinkem nové budovy vznikajícího zámČru a jednak pĜesunutím
východního parkovištČ na stranu západní. V bodech, kde dojde navýšení ekvivalentní hladiny hluku je toto
navýšení zpĤsobeno jednak mírným nárĤstem dopravního provozu a jednak novČ vzniklými
technologickými zdroji na objektu zámČru. Toto navýšení však nebude mít vliv na vznik nových
nadlimitních stavĤ v území a v budoucnosti budou plnČny stanovené hygienické limity z provozu zámČru
jak pro dobu denní, tak pro dobu noþní.
Hluk ze zámČru (tj. z instalovaných technologických zaĜízení na objektu zámČru a z provozu na
úþelových komunikacích a parkovištích) v budoucím stavu prokazatelnČ splĖuje definované
hygienické limity jak pro denní, tak pro noþní dobu.
Hluk v prĤbČhu výstavby je Ĝešitelný, ve špiþkových obdobích (zejména pĜi pracích na poþátku výstavby)
však nelze vylouþit rušivé vlivy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby je tedy nutné omezit práce
produkující nadmČrný hluk pouze na denní období s vylouþením brzkých ranních a pozdních veþerních
hodin (tedy na období mezi 7.00 až 19.00).
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I. ÚVOD
Pro úþely oznámČní zámČru "TESCO BRNO DORNYCH" dle zákona 100/2001 Sb. V platném znČní, byla
v srpnu 2010 vypracována tato pĜedbČžná inventarizace zelenČ. Inventarizace byla zpracována v rozsahu
vymezení dotþeného území.
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II. TERÉNNÍ PRģZKUM LOKALITY, VLASTNÍ INVENTARIZACE

2.1 Terénní prĤzkum, celková charakteristika dotþeného území
Terénní prĤzkum byl proveden dne 19.8. 2010. ŠetĜené území tvoĜí území obchodního domu TESCO
s pĜilehlými parkovišti a pČším prĤchodem spojujícím centrum mČsta Brna a hlavní vlakové nádraží
s obchodní galerií VaĖkovka a autobusovým nádražím ZvonaĜka.

2.2 Inventarizace dĜevin
PĜevážnou þást hodnocených dĜevin v rámci dotþeného prostoru areálu pĜedstavují pajasany, dále pak
javory (jasanolisté a kult.) a akáty. DĜeviny v rámci zájmového prostoru a na jeho obvodu, jsou rĤzného
stáĜí a pĜevážnČ pĜedstavují porosty ve vysokém stupni celkové degradace. Je zde možné nalézt,
pĜedevším ze východní þásti zámČru, skupiny náletových dĜevin. ýást dĜevin, pĜedevším javory a akáty
v místČ západního parkovištČ pĜedstavují cílenou výsadbu dĜevin. NicménČ celkovČ je zde patrná absence
soustavnČjších výchovných zásahĤ v minulosti (narušený habitus korun, prosychání vČtví, výskyt jedincĤ s
víceþetným zakmenČním, napadením rĤznými chorobami apod.) a celkovČ snížená vitalita dĜevin. Z
vizuálního hlediska se jevil celkový stav uspokojivý u mladých akátĤ okolo souþasného západního
parkovištČ.
Tab. Soupis inventarizace dĜevin v místČ zámČru
þ.

þ. název taxonu

lat. název taxonu

Ø kmene
(cm)

výška
taxon/šíĜka
koruny (m)

tvar
kmene

sad.
Hodnota

stanovištČ
S-solitera
Z-zápoj
A-alej

1 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

4

Z

2 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

4

Z

3 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

4

Z

4 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

3

Z

5 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

2

Z

6 borovice þerná

Pinus nigra

10

3/1

ýk

3

Z

7 borovice þerná

Pinus nigra

20

5/2

Ck

4

Z

8 borovice þerná

Pinus nigra

20

5/2

Ck

4

Z

9 borovice þerná

zdravotní stav,
poznámky

prosychající vČtve

Pinus nigra

20

5/2

Ck

3

Z

10 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

30

10/5

Vk

1

Z

prosychající vČtve

11 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

20

8/3

Vk

1

Z

prosychající vČtve

12 vrba jíva

Salix caprea

5

4/3

KĜstr

3

Z

13 jalovec chvojka

Juniperus sabina

10

1/3

KĜstr

2

Z

14 jírovec maćal

Juglans regia

10

3/3

KĜstr

4

S

15 rĤže šípková

Rosa canina

5

3/7

KĜ

3

S

16 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

60

17/12

Vk

5

S

17 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

30

8/6

Vk

4

Z

18 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

30

8/5

Vk

4

Z

19 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

15

10/5

Vk

4

S

20 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima.

15

7/3

Vk

3

S

21 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

15

13/8

Vk

3

S

22 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

15

9/3

Vkm

3

Z

23 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

15

9/3

Vkm

3

Z
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þ. název taxonu

lat. název taxonu

Ø kmene
(cm)

výška
taxon/šíĜka
koruny (m)

tvar
kmene

sad.
Hodnota

stanovištČ
S-solitera
Z-zápoj
A-alej

24 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

10

8/2

Vkm

3

Z

25 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

10

7/2

Vkm

3

Z

26 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

10

7/3

Vk

3

Z

27 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

10

6/2

Vkm

3

Z

28 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

10

5/2

Vk

2

Z

29 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

8/2

Vkm

3

Z

30 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

8/2

Vkm

3

Z

31 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

8/2

Vk

3

Z

32 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

8/1

Vk

3

Z

33 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

7/2

Vkm

2

Z

34 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

7/2

Vk

2

Z

35 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

6/2

Vkm

2

Z

36 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

6/2

Vkm

1

Z

nálet

37 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

5/1,5

Vk

1

Z

nálet

38 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

3/1

Vk

1

Z

nálet

39 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

2/1

Vk

1

Z

nálet

40 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

2/1

Vk

1

Z

nálet

41 pajasan žláznatý

Ailanthus altissima

5

1/1

KĜstr

1

Z

nálet

42 lípa srdþitá

Tilia cordata

40

7/4

Vk

5

S

43 javor kult.

Acer cult.

20

8/4

Vk

2

A

prosychající vČtve

44 javor kult.

Acer cult.

30

8/9

Vk

2

A

prosychající vČtve

45 javor kult.

Acer cult.

20

9/6

Vk

2

A

prosychající vČtve

46 javor kult.

Acer cult.

25

5/4

Vk

1

A

47 javor kult.

Acer cult.

30

10/8

Vk

4

A

48 javor kult.

Acer cult.

25

8/8

Vk

3

A

49 javor kult.

Acer cult.

20

8/5

Vk

3

A

50 javor kult.

Acer cult.

40

10/8

Vk

4

A

51 javor kult.

Acer cult.

25

8/4

Vk

2

A

52 javor kult.

Acer cult.

35

8/5

Vk

1

A

53 javor jasanolistý

Acer negundo

30

8/6

Vk

3

A

54 javor jasanolistý

Acer negundo

40

9/8

Vk

3

A

55 javor jasanolistý

Acer negundo

40

10/6

Vk

4

A

56 javor jasanolistý

Acer negundo

45

11/6

Vk

3

A

57 javor jasanolistý

Acer negundo

50

11/6

Vk

4

A

58 javor jasanolistý

Acer negundo

45

9/7

Vk

3

A

59 pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

60

14/12

Vk

4

Z

60 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

3/3

Vk

5

Z

61 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

3/3

Vk

5

Z

62 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

3/3

Vk

5

Z

63 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

3/3

Vk

5

Z

64 pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

50

22/8

Vk

4

Z

65 pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

70

24/11

Vk

4

Z

66 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

15

5/4

Vk

5

Z

þ.
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þ.

þ. název taxonu

lat. název taxonu

Ø kmene
(cm)

výška
taxon/šíĜka
koruny (m)

tvar
kmene

sad.
Hodnota

stanovištČ
S-solitera
Z-zápoj
A-alej

67 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/3

Vk

3

Z

68 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/3

Vk

5

Z

69 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/3

Vk

5

Z

70 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/3

Vk

5

Z

71 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/2

Vk

3

Z

72 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/2

Vk

5

Z

73 trnovník akát

Robinia
pseudoacacia

10

4/2

Vk

5

Z

74 pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

50

20/5

Vk

1

Z

75 pajasan žlaznatý

Ailanthus altissima

50

20/8

Vk

2

Z

76 jírovec maćal

Juglans regia

45

8/6

Vk

1

S

77 Habr obecný

Carpinus betulus

10

5/2

Pk

5

S

78 habr obecný

Carpinus betulus

10

3/2

Pk

3

S

zdravotní stav,
poznámky

prosychající vČtve

V inventarizaþní tabulce jsou uvedeny následující údaje:
poĜadové þíslo - þíslo dĜeviny
název taxonu - název taxonu þeský a latinský
prĤmČr kmene - v cm ve výšce 1,2 m nad zemí (cca)
tvar kmene - Vk - vysokokmen, Zk - zákrsek, ýk - þtvrtkmen, Pk - polokmen, KĜstr - keĜostrom, KĜ - keĜ, Vkm - vícekmen
výška - v m (cca)
výška taxonu /šíĜka koruny - v m (cca)
sadovnická hodnota - (hodnocení rĤstových kvalit dĜevin, bonifikace 1-5 bodĤ, Machovec 1979, Pejchal 1995)
5 - dĜeviny dokonale zavČtvené a zdravé, s dlouhodobým výhledem existence
4 - dĜeviny dobĜe zavČtvené a zdravé, jen s menšími nepravidelnostmi ve tvaru a zavČtvení koruny, s dlouhodobým vývojem
existence
3 - dĜeviny zdravé, avšak tvarovČ znaþnČ narušené (napĜ. vysoko vyvČtvené), nebo dĜeviny dosud mladé, nedostateþnČ vzrostlé, ale
vždy s dlouhodobým výhledem existence
2 - dĜeviny poškozené, v poþáteþním stadiu nemoci, pĜestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, urþené nČkdy na dožití a k
postupné likvidaci, i novČ dosazené velmi nekvalitní stromy s nedostateþnČ zapČstovanou nebo témČĜ žádnou korunou, které je
možno vhodným výchovným Ĝezem zachovat
1 - dĜeviny silnČ napadené chorobami, témČĜ suché, hrozící zĜícením, nebo dĜeviny bránící výraznČ rĤstu dĜevin vzácnČjších, urþené
k neprodlené likvidaci

2.3 Celkové zhodnocení
Hodnocené porosty mají rĤznou kvalitu. Mladší výsadby dĜevin, zejména porosty akátĤ a dále pak vzrostlé
pajasany okolo souþasného parkovištČ, lze hodnotit jako dĜeviny pomČrnČ kvalitní, pĜi zbČžné prohlídce
jevící se v relativnČ dobrém zdravotním stavu, s potenciální perspektivou dlouhodobého vývoje. VČtšina
porostĤ, pĜedevším vČtšina dĜevin ve východní þásti území zámČru lze hodnotit jako silnČ degradované,
neudržované, tvarovČ znaþnČ narušené, se sníženou vitalitou i estetickou kvalitou a celkovČ bez výhledu
dlouhodobé existence.
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III. PěÍLOHY
PĜíloha 1 Inventarizace zelenČ - pĜehledná situace (bez mČĜítka)

Pozn. k pĜíloze þ. 1:
V grafické pĜíloze þ. 1 je oranžovou zakresleno území ve vlastnictví investora zámČru. V rámci inventarizace byly
hodnoceny jednotlivé dĜeviny – viz tabulka v textu. NicménČ v grafické podobČ bylo velmi obtížné jasnČ zakreslit
skupiny náletových dĜevin v jednotlivých kusech. Bylo tedy zvoleno Ĝešení zakreslení skupiny dĜevin jako jednoho bodu
pĜiþemž je k tomuto bodu pĜiĜazeno nČkolik þísel z tabulky v textu patĜících jednotlivým stromĤm.
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Příloha č. 6
Archeologické posouzení území
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Úvod a Metodika

Úvod
Následující studie má za úkol posoudit vliv zámČru stavby „TESCO BRNO DORNYCH“ na archeologické
památky. PĜedmČtná stavba je situována v severozápadní þásti katastrálního území Trnitá a je rámcovČ
vymezena na jihu ulicí Úzká, na východČ ulicí Dornych a na severu a západČ komplexem železniþní
stanice Brno hlavní nádraží.

Metodika
Na základČ nálezových zpráv uložených v archivech Archeologického ústavu Akademie vČd ýeské
republiky, Brno, v.v.i., Ústavu archeologické památkové péþe Brno, v.v.i., spoleþnosti Archaia Brno, o.p.s.,
a OddČlení archeologie Muzea mČsta Brna, p.o., informaþního systému Státní archeologický seznam
ýeské republiky Národního památkového ústavu a odborné literatury byl vypracován soupis všech
známých archeologických nálezĤ, které byly uþinČny buć pĜímo v prostoru plánované stavby, nebo v jejím
bezprostĜedním sousedství. Poloha nalezišĢ s þísly odpovídajícími soupisu byla zakreslena do ZM ýR 1:10
000.
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Historie archeologických výzkumĤ v zájmovém území
V prostoru zájmové lokality a jejím bezprostĜedním okolí bylo uskuteþnČno nČkolik archeologických
výzkumĤ již v 80. a 90. letech 20. století. Obvykle se ovšem jednalo jen o menší záchranné akce vyvolané
stavbami nevelkého rozsahu (stavba teplovodního potrubí v ulici Spálená, podchodu pod železniþní stanicí
Brno hlavní nádraží, kanalizaþního sbČraþe Uhelná - KolištČ). Výjimku pĜedstavuje plošný výzkum v roce
1997 v prostoru po zbouraném hotelu Metropol, jehož výsledky však nejsou dosud k dispozici. Kvantitativní
i kvalitativní rozmnožení poznatkĤ pĜineslo uplynulé desetiletí, kdy se sledovanou oblastí zaþala
systematicky zabývat spoleþnost Archaia Brno. Její pracovníci zde vedle Ĝady drobných akcí provedli také
nČkolik plošných odkryvĤ (stavba kolektorĤ v ulicích Dornych a Spálená, bytového domu v ulici PĜízova,
administrativní budovy Katastrálního úĜadu Brno-venkov þi Obchodní galerie VaĖkovka).
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Struþný nástin osídlení zájmového území v pravČku a stĜedovČku
Sledovaný prostor leží v severozápadní þásti rovinatého inundaþního terénu, který se rozkládá mezi Ĝekou
Svratkou na západČ a Ponávkou, respektive Svitavou na východČ. Ve stĜedovČku zde byl navíc vybudován
Svratecký mlýnský náhon, jenž byl veden ve smČru od západu k východu napĜíþ tímto územím a ústil do
Ponávky. Využíval patrnČ prĤbČh nČkterého z pĜedpokládaných slepých ramen Svratky.
Podle souþasných znalostí spadají poþátky osídlení uvedeného místa spadají do kultury s moravskou
malovanou keramikou z poþátku pozdní doby kamenné (cca 4200/4000-3700/3500 pĜ. n. l.). O nČco
pozdČji, v závČru pozdní doby kamenné (cca 2300-2000 pĜ. n. l.), zde pĤsobili také nositelé kultury se
zvoncovitými poháry. Po dalším hiátu byla severozápadní þást dnešní Trnité víceménČ kontinuálnČ
okupována tvĤrci kultury stĜedodunajských popelnicových polí v mladší a pozdní dobČ bronzové (1300-750
pĜ. n. l.), horákovské kultury ve starší dobČ železné (750-450/370 pĜ. n. l.) a laténské kultury v mladší dobČ
železné (450/370 pĜ. n. l.-0). Na poþátku raného stĜedovČku se v této oblasti usazují první Slované
s keramikou tzv. pražského typu (7. století). Plynule pak navazuje osídlení ve starší, stĜední i mladší dobČ
hradištní (8.-12. století, jednotlivá literatura viz soupis níže).
Na poþátku 13. století vzniká a postupnČ se rozvíjí v prostoru severnČ a východnČ Petrova stĜedovČké
mČsto Brno. Z písemných pramenĤ vyplývá, že plánovanou stavbou zasažené území bylo ve 14. století
souþástí jeho I. pĜedmČstské þtvrtČ, nazývané PĜed židovskou bránou (Extra Judeorum) nebo Sladovnická
(Quartale Braseatorum). Archeologicky je tu ale doložena zástavba již od pĜelomu 12. a 13. století. V dobČ
okolo poloviny 14. století zahrnovala tato þtvrĢ asi 127 domĤ. Sídlili zde mimo jiné bednáĜi, sladovníci,
koželuzi, rybáĜi, koláþníci, kováĜi, nacházela se zde jatka, cihelny, láznČ, mlýny, židovský hĜbitov a
ponČkud severnČji i kostelík sv. Martina s pĜilehlou osadou (Viþar 1966, 229-230). Území spadalo pod
pravomoc mČstské rady. Z této doby pochází také základní komunikaþní osnova. Z cesty pod petrskou
ostrožnou, která vedla kolem severní strany náhonu ze Starého Brna k brnČnské Židovské bránČ, bylo
území jihovýchodnČ od mČsta pĜístupné dvČma mosty. ZápadnČjší most vedl do Trnité, Sladovnický most
byl na cestČ zatáþející za vodou na Dornych a do Komárova. PĜímá cesta za vodou tvoĜila spojku do Trnité
(dnešní Úzká ulice, Kuþa 2000, 461).
Po vypovČzení židĤ z Brna roku 1454 došlo k likvidaci hĜbitova rozkládajícího se v místČ dnešního
podchodu pod hlavním nádražím a þást jeho plochy zabrala nová pĜedmČstská zástavba (Kuþa 2000, 633;
Procházka 2000, 87-88), která byla až do poþátku 18. století velmi promČnlivá v dĤsledku opakovaných
váleþných destrukcí. Pevnou souþástí byl jen mlýn (pozdČji HázĤv) pĜi severní stranČ náhonu v polovinČ
vzdálenosti mezi obČma mosty. V jeho sousedství existovala rozvolnČná zástavba, podobnČ jako na
východní stranČ tehdejší Malé ulice (severní úsek dnešní ulice Dornych). PravobĜežní jižní þást nebyla
zastavČna vĤbec. VytvoĜení barokního bastionového opevnČní mČsta pĜerušilo prĤbČh starobrnČnské
cesty, která musela po zmínČném západním mostČ pĜejít na druhou stranu náhonu a zpČt se vracela až za
Novosady, procházejíc vnČjším bastionem s vodárnou. Zdejší zástavba nebyla budováním fortifikace
ovšem výraznČji dotþena. V polovinČ 18. století již existovala souvislá jednostranná ulicová zástavba pĜi
pravém bĜehu náhonu (na místČ severního kĜídla pozdČjší Offermannovy továrny). Nová vlna urbanizace
postihla území v 80. letech 18. století, avšak již prakticky nevedla k rozšíĜení obytných objektĤ. Stavba
nové továrny na vojenská sukna Johanna Heinricha Offermanna, tehdy nejvČtší svého druhu v BrnČ,
založená roku 1786, jejíž komplex vyplnil témČĜ celou pravobĜežní þást pĜedmČstí, vedla naopak k zániku
západní poloviny zástavby pĜi náhonu. ZĤstaly jen domy mezi mlýnským a Sladovnickým mostem. Domy a
továrny vyrostly také na protČjším levém bĜehu. Na východní stranČ Sladovnického mostu byla postavena
roku 1794 továrna na hedvábné látky T. Lewinského a další objekty, podél nichž byla vytyþena dnešní
Spálená ulice. Krátce pĜed rokem 1843 bylo pak urbanizováno i území východnČ odtud (smČrem k soutoku
Svrateckého náhonu a Ponávky), když zde byla vytyþena ulice PĜízova tvoĜící spojku z Malé KĜenové
(Mlýnské) na Dornych po novém mostČ. Jedním z prvních objektĤ se vedle nového mlýna pĜi mostČ stala i
první novodobá brnČnská synagoga, vybudovaná na severní stranČ nároží Spálené a PĜízovy ulice
v letech 1853-1855. Ve 2. polovinČ 19. století byl zbytek PĜízovy ulice obestavČn historizujícími þinžovními
domy. NepĜekonatelnou pĜekážku velkomČstské urbanizace celého území, které jinak leží v tČsné blízkosti
mČstského jádra, tvoĜil v podstatČ od roku 1839 areál brnČnského hlavního nádraží. V letech 1868-1870
navíc proĢala území železniþní spojka mezi Rosickým a hlavním nádražím, vybudovaná na vysokém
náspu. Již na konci 19. století bylo celé území kompaktnČ zastavČno.
Od 2. poloviny 18. století býval zájmový prostor oznaþován jako Náhon (Mühlgraben), který byl po roce
1843 vyþlenČn dokonce jako samostatné katastrální území. Roku 1940 se Náhon stal souþástí katastru
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Trnitá, pĜi nČmž zĤstal i po reformČ v letech 1966-1969. Novodobá devastace a rozrušování urbanistické
struktury zaþaly již roku 1939, kdy nČmeþtí nacisté vypálili synagogu. Do poloviny 50. let byl zboĜen celý
architektonicky hodnotný areál Offermannovy továrny. Zanedbávaná údržba a preference dopravy vedly
v 60.-80. letech 20. století k dalším demolicím. Železniþní spojka byla zrušena a její tČleso bylo severnČ od
ulice Úzké sneseno. V 80. letech byl na prázdné ploše Offermannovy továrny vybudován obchodní dĤm
PRIOR (dnešní TESCO) a v trase Úzké ulice byl vystavČn provizorní vnitĜní mČstský okruh z Hybešovy a
Husovy ulice na Dornych a KĜenovou (Kuþa 2000, 461-462).
S popsanou þástí I. pĜedmČstské þtvrtČ bezprostĜednČ územnČ souvisely ještČ samostatné vsi Dornych,
Trnitá a Petrovská Ulice. PĤda podél Svrateckého náhonu od dnešní PĜízové ulice patĜila ještČ pĜed
vznikem mČsta panovníkovi, který pozdČji pĜenechal vČtšinu pozemkĤ nejmenovanému brnČnskému
mČšĢanovi. Ten zĜídil na soutoku náhonu s Ponávkou mlýn zvaný Dornych. Jméno bylo odvozeno od
nČmeckého názvu pro „trní“. U mlýna vyrostla stejnojmenná ves, která byla spravována vlastním rychtáĜem
a nepodléhala pravomoci mČstské jurisdikce.
RovnČž prostor Trnité byl zemČpanský a nČjaké pozemky zde ještČ pĜed vznikem mČsta získal
benediktinský klášter v TĜebíþi. Ty pak koncem 12. století pĜipadly novČ založenému benediktinskému
proboštství v KomárovČ. Po vzniku mČsta zde na zemČpanské pĤdČ zásluhou brnČnských mČšĢanĤ vznikl
statek Trnitá, u nČhož postupnČ vyrostlo osídlení. Správu Trnité vedl rychtáĜ a konšelé dosazovaní
vrchností. Ve 14. století koupil moravský markrabČ Jan JindĜich osady Dornych a Trnitá a roku 1375 je obČ
daroval novČ založenému kartuziánskému klášteru v KrálovČ Poli.
Po husitských válkách koupili mlýn Dornych s nejbližším okolím augustiniáni u sv. Tomáše, ale vlastní ves
zĤstala kartuziánĤm. Díky dobré pĤdČ a dostatku vody tvoĜila Trnitá spolu s Dornychem až do 19. století
ovocnáĜsko-zelináĜské zázemí mČsta Brna.
Nebývalý, bohužel ovšem neblahý vliv mČly na tyto pĜedmČstské vesnice váleþné události pozdního
stĜedovČku, hlavnČ však potom v 17. století. BČhem tĜicetileté války došlo ke zniþení osídlení v tČchto
místech, a to jak ze strany nepĜátel, tak i obráncĤ, kteĜí tím chtČli zamezit snadnému pĜístupu obléhatelĤ
k mČstu. Obnova byla pomalá a nČkde jen þásteþná. Po roce 1687 postavila brnČnská kapitula sv. Petra
v severozápadním cípu Dornychu 5 domĤ (severní þást dnešní ulice Dornych v místech, kde do ní ústí
ulice PĜízova a Plotní). Ty pak držela až do roku 1748, kdy je prodala. Skupina domĤ získala podle
vrchnosti jméno Petrovská Ulice a tvoĜila samostatnou obec s rychtáĜem a purkmistrem.
VýraznČjší rozvoj území nastal až s pĜíchodem prĤmyslové revoluce v 18. a 19. století. Ve þtvrtinČ 19.
století existovala již v Petrovské Ulici kompaktní a oboustranná zástavba. Šlo vesmČs o textilní továrny,
které tu vznikaly od konce 18. století. V letech 1854-1856 bylo na jižním konci ul. Trnité vybudováno
Rosické (též dolní) nádraží. Novodobý vývoj již v 19. století pĜevrstvil pĤvodní zástavbu Petrovské Ulice
továrními objekty a také v jižní tĜetinČ Trnité byla roku 1864 založena zprvu malá strojírna BedĜicha
Wanniecka. Do 1. svČtové války vesnickou zástavbu Trnité vystĜídaly menší pĜedmČstské þinžovní domy,
nadále však vzrĤstal podíl prĤmyslových objektĤ, pĜedevším vlivem výraznČ rozšíĜené VaĖkovky, která se
v letech 1900-1902 stala souþástí První brnČnské strojírenské spoleþnosti. Ve 20. století starší zástavba
zchátrala a zþásti byla zboĜena (Kuþa 2000, 339-341, 484-485, 556-561).
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Soupis archeologických lokalit
V prostoru plánované stavby a jejím bezprostĜedním okolí registrujeme následující archeologická
nalezištČ:
1. parkovištČ mezi ul. Uhelná a Úzká (u OD TESCO)
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Trnitá
z. þást plánované stavby
novovČk
suĢové a navážkové vrstvy
V roce 2000 byly záchranným výzkumem Ústavu archeologické památkové péþe
Brno (vedoucí M. Geisler) pĜi úpravČ parkovištČ, hloubení liniových výkopĤ pro
kanalizaþní potrubí a dešĢové vpusti a stavební jámy pro odluþovaþ ropných látek
na západní stranČ OD TESCO zjištČny novovČké sutČ a navážky.

Prameny a literatura:

nálezová zpráva þ.j. 77/00 v archivu ÚAPP Brno.

2. ul. Dornych, KolištČ a Uhelná
Katastrální území:
Lokalizace: sv.
Datace:

Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
okraj plánované stavby
pozdní doba kamenná – kultura se zvoncovitými poháry; pozdní doba bronzová –
podolská fáze kultury stĜedodunajských popelnicových polí; starší doba železná –
horákovská kultura; mladší doba železná – laténská kultura; raný stĜedovČk –
stĜední a mladší doba hradištní; vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní vrstvy a jámy, židovský hĜbitov
V roce 1995 byla záchranným výzkumem Ústavu archeologické památkové péþe
Brno (vedoucí K. Geislerová a R. Procházka) pĜi stavbČ kanalizaþního sbČraþe
Uhelná - KolištČ zjištČna vrstva se zlomky keramiky kultury se zvoncovitými poháry
z pozdní doby kamenné. Dále bylo doloženo osídlení místa podolskou fází kultury
stĜedodunajských popelnicových polí z pozdní doby bronzové, horákovskou
kulturou ze starší doby železné a laténskou kulturou z mladší doby železné.
Následné sídlištní aktivity byly datovány do stĜední a mladší doby hradištní.
Vrcholnému stĜedovČku patĜily kromČ sídlištních vrstev i odpadní jímka a osamČlý
hrob související patrnČ se zdejším židovským hĜbitovem. Doloženo bylo i následné
osídlení z raného novovČku (rané 16. století a mladší).
nálezová zpráva þ.j. 129/96 v archivu ÚAPP Brno; ýižmáĜ – Geislerová – Unger
eds. 2000, 146; Procházka 2000, 89.

3. podchod mezi ul. Uhelná a Nádražní
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:
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MČsto Brno
pĜi s. okraji plánované stavby
pozdní doba bronzová – podolská fáze kultury stĜedodunajských popelnicových
polí; raný stĜedovČk – mladší doba hradištní; vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní jámy, židovský hĜbitov, domovní zástavba
V letech 1984, 1987 a 1988 byly záchranným výzkumem brnČnské poboþky
Archeologického ústavu ýSAV (vedoucí R. Procházka) pĜi stavbČ podchodu pod
železniþní stanicí Brno hlavní nádraží a stanovišti tramvají zjištČny sídlištní objekty
podolské fáze kultury stĜedodunajských popelnicových polí z pozdní doby
bronzové, z mladší doby hradištní a ze 14. (?) a 16. století. Vedle toho se zde ve
13. – 15. století nacházel židovský hĜbitov, z nČhož bylo zachyceno 25 kostrových
hrobĤ, pĜiþemž 4 nejménČ porušené hroby se podaĜilo vypreparovat i se zbytky
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Prameny a literatura:

dĜevČných rakví. Nejmladší horizont pĜedstavovaly trosky novovČkých cihlových
staveb a zhruba souþasná odpadní jáma.
Procházka 1991, 67; 2000, 87-88.

4. roh ul. Dornych a Mlýnská (bývalý hotel Metropol)
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 40 m V od sv. okraje plánované stavby
pravČk; mladší doba železná – laténská kultura; stĜedovČk
sídlištní vrstvy
V roce 1997 byly záchranným výzkumem Moravského zemského muzea (vedoucí
L. Belcredi) v prostoru zbouraného hotelu Metropol zjištČny pravČké a stĜedovČké
vrstvy. KonkrétnČ je uvádČna pouze kulturní vrstva laténské kultury z mladší doby
železné s bohatými nálezy keramiky.
ýižmáĜová 2004, 152-153; Procházka 2000, 89; Sedláþková 2007, 23-24.

5. ul. Spálená
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:

Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:
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Trnitá
cca 70 m V od v. okraje plánované stavby
pozdní doba bronzová – podolská fáze kultury stĜedodunajských popelnicových
polí; starší doba železná – horákovská kultura; mladší doba železná – laténská
kultura; raný stĜedovČk – þasnČ slovanské období až pozdní doba hradištní;
vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní vrstvy a jámy
V roce 1983 byla záchranným výzkumem brnČnské poboþky Archeologického
ústavu ýSAV (vedoucí R. Procházka) pĜi hloubení liniového výkopu pro teplovodní
potrubí zjištČna v hloubce 1,6–2 m sídlištní vrstva s keramikou hlásící se nejdĜíve
do 2. poloviny 13. století. Na rozhraní s podložním jílovito-hlinitým horizontem se
nacházely ojedinČle zlomky tuhové keramiky z pozdní doby hradištní.
V roce 1995 byly záchranným výzkumem Ústavu archeologické památkové péþe
Brno (vedoucí K. Geislerová a R. Procházka) pĜi stavbČ kanalizaþního sbČraþe
Uhelná - KolištČ zjištČny pozĤstatky sídlištČ horákovské kultury ze starší doby
železné a laténské kultury z mladší doby železné.
V roce 2001 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí A.
ZĤbek) pĜi stavbČ kolektoru zjištČny vrstvy podolské fáze kultury stĜedodunajských
popelnicových polí z pozdní doby bronzové, horákovské kultury ze starší doby
železné a laténské kultury z mladší doby železné. PravČkému osídlení patĜila také
1 sídlištní jáma. Další vrstvy a nČkolik sloupových þi kĤlových jam obsahovaly
keramický materiál z þasnČ slovanského období až mladší doby hradištní. Intenzita
osídlení vzrostla ve 13. století, což dokládá nejen mocná kulturní vrstva, ale i
sloupové jamky, jámy, 2 ohništČ (?), zbytek patrnČ výrobního objektu a studna,
která byla vyzdČna z nasucho kladených kamenĤ a zasypána nČkdy ve 14. þi 15.
století. Až na jednotlivé zlomky keramiky nebyly zaznamenány stopy aktivit ze 14.
a 15. století. Následovaly zde navážky a jímka z poþátku 17. století. V jímce byl
objeven mimo jiné odpad z kosĢaĜské dílny. Navyšování terénu pokraþovalo dále
v novovČku.
V roce 2008 bylo záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí D.
Zapletalová) pĜi stavbČ mČnírny DPMB v komunikaci Spálené ulice zjištČno
kulturní souvrství s materiálem pocházejícím z raného a vrcholného stĜedovČku.
nálezová zpráva þ.j. 308/97, 2340/01, 1660/04 a 4028/09 v archivu AÚ AV ýR,
Brno; nálezová zpráva þ.j. 129/96 v archivu ÚAPP Brno; nálezová zpráva þ.j. 01/02
a 19/08 v archivu Archaia Brno; ýižmáĜ – Geislerová – Unger eds. 2000, 146;
Holub et al. 2002, 105-107; 2009, 369-371; Procházka 1985, 70; 2000, 89;
Sedláþková 2007, 21-23; Zubalík 2008.
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6. ul. PĜízova 4-6
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 100 m V od v. okraje plánované stavby
mladší doba železná – laténská kultura; raný stĜedovČk – þasnČ slovanské období
až mladší doba hradištní; vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní vrstvy a jámy, domovní zástavba
V letech 2006-2007 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno
(vedoucí L. Sedláþková a A. ZĤbek) pĜi výstavbČ bytového domu na rohu ulic
PĜízova a Spálená zjištČny dvČ jámy z 9. a 10. století a soudobá sídlištní vrstva,
která obsahovala navíc pĜímČs zlomkĤ keramiky jednak laténské kultury z mladší
doby železné, jednak z þasnČ slovanského a starohradištního období. Tyto objekty
byly pĜekryty vrstvou z 11.-12. století. Rozvoj osídlení pĜineslo 13. století, kam byla
datována Ĝada kĤlových þi sloupových jamek, jam neznámé funkce a vrstev.
NejvýraznČjší situaci pĜedstavovalo pyrotechnologické zaĜízení. NČkolik dalších
zahloubených objektĤ pak náleželo 14. a 15. století. Zmínit je nutné pĜedevším
jámu s vsazeným dĜevČným sudem, sloužící patrnČ jako odpadní jímka.
Následující souvrství ze 16. století naznaþuje, že prostor byl nejspíše využíván jen
zemČdČlsky. V prĤbČhu 17.-18. století došlo k navýšení terénu o navážky, což
pokraþovala ještČ v 19. století, kdy zde byl vystavČn dĤm, asanovaný ve 20.
století.
nálezová zpráva þ.j. 3251/08 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
25/07 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2007, 448; 2008, 385; 2009, 368-369.

7. ul. Dornych, Spálená a Úzká
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:

Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 30 m V od v. okraje plánované stavby
mladší a pozdní doba bronzová - kultura stĜedodunajských popelnicových polí;
starší doba železná – horákovská kultura; mladší doba železná – laténská kultura;
raný stĜedovČk – starší až mladší doba hradištní; vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní vrstvy a jámy, domovní zástavba
V roce 2002 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí A.
ZĤbek) pĜi stavbČ kolektoru zjištČny doklady osídlení místa již nositeli kultury
stĜedodunajských popelnicových polí z mladší a pozdní doby bronzové,
horákovské kultury ze starší doby železné a laténské kultury z mladší doby
železné. Další kulturní vrstvy a jámy pak byly datovány do 8.-12. století. Intenzita
osídlení vzrĤstá ve 13. století. PodaĜilo se odkrýt pozĤstatky nadzemní dĜevohlinité
architektury, interpretované takĜka bezpochyby jako zástavba tzv. Sladovnického
pĜedmČstí mČsta Brna. Následné aktivity ve 14.-18. století zde zanechaly celou
Ĝadu zahloubených objektĤ. Zejména se jednalo o odpadní jámy, dále snad 2
výrobní objekty využívané pĜi zpracování kĤží, 2 vápenné jámy, 2 studny a jímku.
Z vlastní architektury byla dokumentována þást renesanþního zdČného sklepa.
Uvedené situace pĜekrývaly novovČké navážkové vrstvy s relikty staré asanované
domovní zástavby.
nálezová zpráva þ.j. 1880/04 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
47/03 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2003, 70; 2004, 41-45.

8. mezi ul. Dornych, Plotní, Trnitá a Úzká (areál bývalé továrny VaĖkovka)
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

FileName:
SaveDate:

Archeologie.doc
14.12.2010

Trnitá
cca 50 m J od j. okraje plánované stavby
pozdní doba kamenná – kultura s moravskou malovanou keramikou; doba
bronzová; vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní a navážkové vrstvy, jámy, domovní zástavba
V roce 2002 bylo záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí P.
Holub a D. Merta) pĜi statických sondách v rámci pĜedprojektové pĜípravy
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Prameny a literatura:

v prostoru bývalé jádrovny továrny VaĖkovka zjištČno mocné souvrství z doby
bronzové. Na uvedené souvrství pĜímo nasedal tzv. zahradní horizont ze 16.
století, do nČhož bylo založeno smíšené základové zdivo. Toto zdivo lze
interpretovat jako stavbu z pĜelomu 18. a 19. století, zbouranou v dĤsledku
výstavby Wannieckovy továrny.
V letech 2003-2004 byla záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno
(vedoucí A. ZĤbek) pĜi demoliþních a dekontaminaþních pracích v areálu
plánované Obchodní galerie VaĖkovka zjištČna kulturní vrstva z pozdní doby
kamenné. Na ni bezprostĜednČ dosedal zahradní horizont ze 16. století.
Následovaly již jen novovČké navážky a pozĤstatky staré asanované domovní
zástavby.
V roce 2004 bylo sondami spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí P. Holub a L.
Sedláþková) pĜed výstavbou Obchodní galerie VaĖkovka v pĜístupných þástech
areálu zjištČno 5 zahloubených objektĤ a mohutná kulturní vrstva náležející kultuĜe
s moravskou malovanou keramikou z poþátku pozdní doby kamenné. Dalších 6
sídlištních objektĤ bylo datováno až na pĜelom 13. a 14. století. Z 15. století
pocházely pozĤstatky snad odpadních jam. PlošnČ pak byla lokalita pĜekryta tzv.
zahradním horizontem 16.-18. století. Nad ním se již nacházely pouze navážky 19.
a 20. století, související již vČtšinou s provozem továrny.
V roce 2004 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí A.
ZĤbek) pĜi zemních pracích v areálu budované Obchodní galerie VaĖkovka
zjištČny náplavové vrstvy, z nichž jedna obsahovala keramický zlomek ze 13.
století. Na nČ dosedala novovČká navážková souvrství, pĜi ulici Trnitá dokonce
s pĜímČsí zlomkĤ stĜedovČkých keramických nádob. Dokumentovány byly také
relikty staré asanované domovní zástavby a starého železniþního náspu, který byl
vybudován v letech 1868-1870 jako spojka mezi nČkdejším rosickým nádražím a
Horním, dnes Hlavním nádražím.
nálezová zpráva þ.j. 179/04, 2438/05, 2484/05 a 2485/05 v archivu AÚ AV ýR,
Brno; nálezová zpráva þ.j. 10/04, 76/04 a 77/04 v archivu Archaia Brno; Holub et
al. 2003, 78; 2004, 61-64, 82; 2005, 138-140, 148.

9. ul. Hamburská, Trnitá a Úzká
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 50 m J od j. okraje plánované stavby
pozdní doba kamenná; raný stĜedovČk – mladší doba hradištní; vrcholný
stĜedovČk; novovČk
sídlištní vrstvy a jámy, domovní zástavba
V letech 2003-2004 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno
(vedoucí A. ZĤbek) pĜi stavbČ kolektoru v prostoru ulic Trnitá, Hamburská a Úzká
zjištČny 2 jámy a kulturní vrstva z pozdní doby kamenné. Do 13. století pak patĜily
výkop pĜíkopovitého charakteru a navážková vrstva. V prostoru ulice Úzká byl
navíc zachycen bĜeh vodoteþe, pravdČpodobnČ vedlejšího ramene Ĝeky Svratky,
kterou asi využíval ve stĜedovČku vybudovaný Svratecký mlýnský náhon. Z jejích
náplav byl získán materiál datovatelný ještČ do 12. století. V dalších obdobích bylo
místo využíváno jako zemČdČlské zázemí. Od 18. století dochází k navyšování
terénu navážkami. V úrovni tČchto navážek byly dokumentovány také relikty staré
zástavby.
nálezová zpráva þ.j. 2469/05 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
52/04 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2004, 79; 2005, 133-134.

10. mezi ul. Hamburská, Trnitá a Úzká
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
FileName:
SaveDate:
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Trnitá
cca 50 m J od j. okraje plánované stavby
?
sídlištní vrstva
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Popis:

Prameny a literatura:

V roce 2007 pĜi stavbČ polyfunkþního objektu Centrum Trnitá nedodržel investor
podmínky závazného stanoviska OPP MMB, neboĢ neoznámil v dostateþném
pĜedstihu stavební zámČr AÚ AV ýR a neumožnil na dotþeném území záchranný
archeologický výzkum. PozdČjší kontrolní prohlídka stavební jámy zaznamenala již
jen zbytky kulturní vrstvy ve východním profilu.
nepublikováno.

11. roh ul. Trnitá, Uhelná a Úzká
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 50 m J od j. okraje plánované stavby
pravČk (?); novovČk
sídlištní vrstvy a jámy, domovní zástavba
V roce 2003 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí A.
ZĤbek) pĜi stavbČ administrativní budovy Katastrálního úĜadu Brno-venkov pĜi
ulicích Trnitá, Uhelná a Úzká zjištČny pravČká (?) jáma a kulturní vrstva. Objekty
pĜekrývaly novovČké zahradní a navážkové vrstvy, do nichž byly zahloubeny jáma
neznámé funkce a vydĜevená jímka þi studna, zasypaná v 18.-19. století.
Dokumentovány byly i relikty asanované staré zástavby.
nálezová zpráva þ.j. 2454/05 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
30/04 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2004, 69; 2005, 123.

12. ul. Trnitá
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

Trnitá
cca 100 m J od j. okraje plánované stavby
pravČk (?); vrcholný stĜedovČk; novovČk
sídlištní a navážkové vrstvy
V roce 2003 byly záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno (vedoucí A.
ZĤbek) pĜi stavbČ kanalizace v severní þásti ulice Trnitá zjištČny pravČká (?)
kulturní vrstva, sídlištní vrstvy ze 13. století a novovČké navážky.
nálezová zpráva þ.j. 2434/05 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
14/03 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2004, 65; 2005, 118.

13. mezi ul. OpuštČná a Trnitá
Katastrální území:
Lokalizace:
Datace:
Druh nálezu:
Popis:

Prameny a literatura:

FileName:
SaveDate:
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Trnitá
cca 230 m J od j. okraje plánované stavby
pravČk (?); novovČk
sídlištní a navážkové vrstvy, jámy, domovní zástavba
V letech 2001-2003 byla záchranným výzkumem spoleþnosti Archaia Brno
(vedoucí A. ZĤbek) pĜi stavbČ kolektoru mezi ulicemi OpuštČná a Trnitá zjištČna
pravČká (?) kulturní vrstva. Jinak byly v dotþeném prostoru zaznamenány jen
novovČké výkopy, navážky a zahradní horizonty. PĜi ulici Trnitá pak byly sledovány
relikty zástavby, která byla asanována ve 2. polovinČ 20. století.
nálezová zpráva þ.j. 2470/05 v archivu AÚ AV ýR, Brno; nálezová zpráva þ.j.
53/04 v archivu Archaia Brno; Holub et al. 2003, 90; 2004, 59; 2005, 113-114.
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ZávČr
Plánovaná stavba „TESCO BRNO DORNYCH“ je situována prokazatelnČ do významného území
s archeologickými nálezy. Z tohoto dĤvodu upozorĖujeme, že dle § 22, odst. 2 zákona þ. 20/1987 Sb., o
státní památkové péþi, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, je stavebník, pokud staví na území s
archeologickými nálezy, povinen oznámit svĤj stavební zámČr Archeologickému ústavu AV ýR (k
oznámení lze použít formuláĜ na http://arub.public08.cz/clanek/informace-pro-stavebniky) a umožnit jemu,
nebo jiné oprávnČné organizaci provést na dotþeném území záchranný archeologický výzkum.
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PĜílohy
PĜíloha þ. 1 - VýĜez ze ZM ýR 1:10 000 list 24-34-05 s vyznaþeným prostorem plánované výstavby
(þervenČ s mĜížkováním) a archeologicky zkoumaných míst v okolí (s þísly odpovídajícími soupisu).
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PĜíloha þ. 1
VýĜez ze ZM ýR 1:10 000 list 24-34-05 s vyznaþeným prostorem plánované výstavby (þervenČ
s mĜížkováním) a archeologicky zkoumaných míst v okolí (s þísly odpovídajícími soupisu).
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Pøíloha 1. Výøez ze ZM ÈR 1:10 000 list 24-34-05 s vyznaèeným prostorem plánované stavby (èervenì s møížkováním) a archeologicky zkoumaných míst
v okolí (s èísly odpovídajícími soupisu).
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