Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

Specifický vztah stávajícího 5ešení ŽUB s možností rozvoje m4sta Brna je v p5ípad4 možností rozvoje
lokality Trnitá - Heršpická. Tato lokalita zaujímá významnou 3ást území m4sta Brna vymezenou stávajícím železni3ním pr7tahem pro osobní dopravu a stávajícím železni3ním pr7tahem pro nákladní dopravu.
Stávající uspo5ádání železni3ní a silni3ní infrastruktury v tomto území jsou významným limitem pro jeho
budoucí rozvoj. P5estože prost5ední 3ást tohoto území není železni3ní infrastrukturou dot3ena, je p5esto
její budoucí potenciální využití ovlivn4no napojením na okolí, které již železni3ní infrastruktura výrazn4
ovliv1uje. Okrajová 3ást území je pak p5ímo ovlivn4na železni3ní infrastrukturou negativními jevy popsanými v p5edcházejícím odstavci. Návrhy projektu je tak nutné posuzovat dle možností rozvoje území Trnitá
- Heršpická a konkrétním technickým 5ešením umožnit dostate3nou prostupnost drážní infrastruktury.

Územní rozvoj m8sta Brna
Na území m4sta Brna bude ve výhledu docházet k územnímu rozvoji, kdy vyšší budoucí využití území
bude generovat vyšší poptávku po doprav4. Tento rozvoj se týká i oblastí, kde je vedena stávající železni3ní infrastruktura. U t4chto lokalit je vhodné zvážit možnost z5ízení železni3ních zastávek a posoudit jejich p5epravní potenciál pro obsluhu regionálními
vlaky. P5i posuzování p5epravního potenciálu
t4chto zastávek je nutné zohlednit i po3ty projížd4jících cestujících a 3asové ztráty, které jim
vzniknou v d7sledku zastavení vlaku pro výstup
a nástup cestujících na uvažované konkrétní
zastávce. Ur3itý potenciál lze o3ekávat zejména
v oblasti Víde1ské a Heršpické ulice, 6ernovické
Terasy a lokalit v blízkosti Letišt4 Tu5any. V n4kterých oblastech m4sta Brna bude však docházet ke stagnaci využití území a v t4chto p5ípadech je vhodné zvážit p5epravní opodstatn4nost
stávajících málo zatížených zastávek. V tomto
ohledu se jedná zejména o zastávky Brno6ernovice a Brno-Horní Heršpice. Posouzení
možnosti z5ízení nové železni3ní zastávky je
nutné u3init i v p5ípad4 nov4 navrhovaných železni3ních tratí v ŽUB. P5i posuzování musí být
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vždy váženy p5ínosy i náklady, které budou
Obrázek 37 - Rozvojová lokalita 6ernovická terasa
s realizací nových zastávek spojeny.
Železni3ní infrastruktura svým liniovým charakterem
vytvá5í bariéry v území, které jsou p5ekážkou prostupnosti p5ilehlých lokalit. Zárove1 n4které již nevyužívané drážní objekty jsou ve velmi špatném, až havarijním stavu a p5edstavují tzv. lokality brownfields.
Bariérový efekt železni3ní infrastruktury spolu
s drážními i mimodrážními areály brownfields vytvá5í
vnit5ní periferii uvnit5 m4sta. Charakter ne/využití t4chto ploch neodpovídá jejich poloze v centrální 3ásti
m4sta. Využití t4chto území je mnohdy omezeno i
negativními vlivy spojenými s provozem železnice, a8
se již jedná o hluk nebo staré ekologické zát4že. Faktický stav t4chto území pak umož1uje vznik sociáln4
vylou3ených lokalit. Tyto lokality jsou zatíženy odpadky, porostlé náletovými d5evinami a plevelem 3i zasaženy jinými ekologickými zát4žemi. Z p5iloženého obrázku je z5ejmé umíst4ní a rozsah jednotlivých lokalit
brownfields, kdy významnou 3ást tvo5í drážní objekty
a plochy, 3i objekty a plochy p5ímo sousedící s drážní
infrastrukturou. Návrhy 5ešení ŽUB by m4ly být vytvá5et potenciál pro lepší využití t4chto ploch.

Obrázek 39 - Panoramatický snímek území Trnitá - Heršpická

Požadavky územního rozvoje na 6ešení projektu
A Ve vhodných p6ípadech zajistit dopravní obsluhu rozvojových lokalit m8sta Brna železni1ní dopravou. V p5ípad4 zjišt4ní dostate3né p5epravní poptávky pro z5ízení nových železni3ních zastávek
v rozvojových lokalitách na území m4sta Brna je pot5eba navrhnout technické 5ešení ŽUB umož1ující jejich
realizaci a jejich obsluhu regionální železni3ní dopravou. Dopravní obsluha t4chto zastávek železni3ní dopravou musí být zajišt4na ve vhodných intervalech spoj7 a musí být zajišt4na vhodná návaznost na systém MHD.
A Odstranit p6epravn8 nedostate1n8 vytížené železni1ní zastávky. V p5ípad4 zjišt4ní nedostate3né
p5epravní poptávky u stávajících železni3ních zastávek je pot5eba navrhnout jejich zrušení a vhodn4 p5izp7sobit navrhované 5ešení železni3ní infrastruktury.
A Vytvo6it vhodné podmínky pro kvalitní rozvoj ploch v okolí železni1ní infrastruktury. Technické
5ešení železni3ní infrastruktury je nutné navrhovat tak, aby bylo umožn4no maximáln4 kvalitní a dostate3n4 flexibilní využití ploch p5ilehlých k železni3ní infrastruktu5e. Je pot5eba navrhnout dostate3ná protihluková opat5ení a minimalizovat pot5ebné zábory ploch pro železni3ní dopravu.
A Vytvo6it vhodné podmínky pro rozvoj území Trnitá - Heršpická. P5i návrhu vedení tras železni3ní
infrastruktury v centrální 3ásti uzlu je nutné v4novat pozornost dopad7m t4chto návrh7 na možnosti rozvoje území Trnitá - Heršpická. P5i návrhu 5ešení je nutné klást d7raz zajišt4ní dostate3né prostupnosti infrastruktury a eliminovat vznik vnit5ních periférií v tomto území, které by p5edstavovaly riziko vzniku sociáln4 vylou3ených lokalit a s tím spojených ekologických zát4ží.
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Obrázek 38 - Lokality brownfields

35

