Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

Železni3ní infrastruktura a provoz je p5í3inou vzniku zne1išt8ní p7dy a dalších externalit. Železni3ní doprava je na území m4sta Brna provozována již více než 170 let. Za tu dobu byly dopravním provozem a
ošet5ováním souprav, d5íve parní a následn4 dieselové trakce, zatíženy palivy a provozními kapalinami
drážní plochy a p5ilehlé okolí. Zárove1 byly v minulosti v provozu nyní
již zrušené, 3i neprovozované vle3kové areály, zásobovací kolejišt4,
spojovací koleje, apod. V n4kterých
p5ípadech se škody ze zne3išt4ní
území poda5ilo odstranit, ovšem
5ada drážních ploch z7stává stále
zatížena ekologickými škodami. P5i
návrhu 5ešení ŽUB je nutné posoudit pot5ebnost drážních ploch a
objekt7 pro železni3ní provoz. Nevyužívané a nepot5ebné drážní
objekty je nutné odstranit a spolu
s tím je nutné odstranit v minulosti
Obrázek 42 - Neprovozovaná kolej na náspu
vzniklé ekologické škody.

Dopady dopravy na životní prost6edí a zdraví obyvatel
P5i železni3ním provozu vzniká hluk, který p7sobí negativn4 na zdraví obyvatel. Železni3ní trat4 prochází
na území m4sta Brna zastav4ným územím, v jejich blízkosti se nachází také plochy bydlení - proto je hluková zát4ž zp7sobená železni3ní dopravou jedním z problém7, které je nutné 5ešit. K výrazným problém7m dochází zejména u provozu
nákladní dopravy a u železni3ního provozu v no3ních hodinách.
Špatný technický stav infrastruktury, absence protihlukových
opat5ení a zastaralý vozový park
jsou p5í3inami sou3asného špatného stavu. V sou3asnosti dochází k postupnému snižování
hluku z provozu železnice nap5.
použitím moderních vlakových
souprav, ale pro výrazn4jší snížení hladiny hluku je nutné p5istoupit ke stavebním úpravám
infrastruktury, kdy by m4la být
realizována vhodná protihluková
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opat5ení a odstran4n špatný
technický stav infrastruktury.
Obrázek 40 Vý5ez hlukové mapy m4sta Brna

Požadavky na 6ešení projektu spojené s ochranou životního prost6edí a zdraví obyvatel
A Realizovat protihluková opat6ení a odstranit nevyhovující technický stav infrastruktury. D7raz na
dostate3nou ochranu území p5ed hlukem z železni3ní dopravy je nutné klást zejména v oblastech stávající
i plánované bytové zástavby a v oblastech, kde bude docházet k navýšení po3tu provozovaných železni3ních spoj7 vyvolaných zvýšenou poptávkou po nákladní a osobní železni3ní doprav4.

Dopravní provoz ovliv1uje i kvalitu ovzduší. Podstatná 3ást železni3ní dopravy na území m4sta Brna je
provozována v elektrické trakci. Provoz vlak7 v dieselové trakci je zap5í3in4n chyb4jící elektrizací železni3ních tratí v okolí Brna. Ve výhledu je uvažováno s elektrizacemi všech tratí ústících do ŽUB, což se následn4 projeví nasazováním vozidel pohán4ných elektrickou trakcí. Dominantním zdrojem zne3išt4ní
ovzduší je však silni3ní doprava. Území m4sta Brna je zna3n4 zatíženo silni3ní dopravou, což je spojeno s
3astými kongescemi na dopravní
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dopravy doprovázené kongescemi na dopravní síti jsou jednou
z p5í3in zne3išt4ní ovzduší na
území m4sta Brna. V p5ípad4
zvýšení kvality nabídky železni3ní
osobní dopravy a její vazby na
systém MHD lze vytvo5it potenciál
pro p5esun cestujících ze silni3ní
dopravy. Vhodným opat5ením pro
vyšší využití železni3ní dopravy je
rovn4ž realizace záchytných parkoviš8 u železni3ních stanic a
zastávek v okolí m4sta Brna
umož1ující kombinaci cest automobilem a železni3ní dopravou.
Obrázek 41 Hodnota zatížení benzenem z Rozptylové studie Brno 2016

A Modernizovat vozový park v železni1ní osobní a nákladní doprav8. Ve výhledu je nutné uvažovat
s modernizací vozového parku, p5i jehož provozu budou vznikat nižší hladiny hluku. Tento požadavek se
týká zejména kvality pohon7 a brzdových systém7 železni3ních vozidel.
A Maximalizovat podíl provozu železni1ní dopravy v elektrické trakci. Úpravy linkového vedení a nasazovaných vozidel osobní železni3ní dopravy musí být navrženy tak, aby byl maximáln4 využit potenciál
elektrizace železni3ních tratí v okolí Brna. Zvyšováním podílu železni3ního provozu v elektrické trakci dojde ke zvýšení kvality ovzduší na území m4sta Brna a v jeho okolí.
A Zvýšit úroveB dopravní nabídky železni1ní osobní dopravy. Území m4sta Brna je negativn4 zatíženo
intenzivní automobilovou dopravou. Kvalitní dopravní nabídkou železni3ní dopravy s dobrými vazbami na
systém MHD je možné dosáhnout vyšší atraktivity železni3ní dopravy a následného p5esunu cestujících ze
silni3ní dopravy do dopravy železni3ní, což p5inese zvýšení kvality ovzduší.
A Vytvo6it podmínky pro realizaci záchytných parkoviš5 v blízkosti železni1ních stanic a zastávek.
Realizací záchytných parkoviš8 ve vhodných lokalitách obsluhovaných regionální železni3ní dopravou dojde ke zvýšení atraktivity železni3ní dopravy pro kombinaci cest automobilem a železni3ní dopravou.
A Odstranit starou ekologickou zát8ž ze železni1ní dopravy. Technické 5ešení železni3ní infrastruktury
je nutné navrhovat p5im45en4 kapacitním a provozním pot5ebám. Zbytné a do budoucna nepot5ebné objekty drážní dopravy je nutné odstranit a vytvo5it podmínky pro lepší využití opušt4ných ploch.
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