Studie proveditelnosti železni1ního uzlu Brno

Návrh potenciálního urbanistického rozvoje území v oblasti Trnitá – Heršpická

4ešení VRT

Hlavní p5edstava rozvoje území je zakotvena v platném ÚPmB. V okolí 5eky a 5í3ních b5eh7 jsou
soust5ed4ny souvislé pásy zelen4. 2eka p5edstavuje již tradi3ní p5írodní symbol, kolem kterého se
historicky formují m4sta a vyzna3uje se soust5e9ováním významného sociálního d4ní. Tento motiv je
v ÚPmB patrný. Pomocí lineárního zeleného pásu park7 jsou zde propojena dv4 velmi výrazná m4stská
centra – sou3asné historické jádro m4sta spole3n4 s budoucím atraktivním prostorem 5í3ních b5eh7.
Oblasti Trnité dominují p5edevším smíšené plochy obchodu a služeb, v jádrové 3ásti Trnité jsou navrženy
smíšené plochy centrálního charakteru (p5edevším ke z5ízení ob3anských staveb pro správu, hospodá5ství
3i kulturu). 2í3ním b5eh7m dominuje rekrea3ní funkce zelen4 – a to formou krajinné rekrea3ní zelen4 nebo
m4stské rekrea3ní zelen4. Na rekrea3ní zele1 v okolí 5eky navazuje souvislý pás lineárního parku vedoucí
až k samému historickému jádru m4sta. Tento pás je po svém obvodu lemován jednotlivými funk3ními
plochami ur3enými vesm4s pro bydlení a pro kulturu. Tato urbánní idea promítá do územního plánu vizi
bezpe3né a atraktivní cesty spojující dva významné m4stské prvky – 5eku a historické jádro. V oblasti
p5ímo navazující 3i související s drážním t4lesem jsou vy3len4ny plochy pro stavby sloužící pro dopravu,
p5ípadn4 pro technické zázemí sloužící pro hromadnou osobní dopravu. Oproti stávajícímu stavu dochází
ke zna3né plošné redukci funk3ních drážních ploch ve vymezené oblasti. Z hlediska možností rozvoje
bydlení jsou plochy pro bydlení soust5ed4ny p5edevším podél pásu zelen4, který tvo5í v rozvojových zónách Nové sady a Jižní centrum zelenou páte5 území Významný potenciál reziden3ních ploch byl identifikován
v rozvojovém
území Štý5ice – Voda5ská v kontaktu s pob5ežním pásem zelen4
5eky Svratky. Reziden3ní
soubory navazují na
atraktivní zónu historického centra m4sta, se
kterou jsou spojeny lineárním pásem zelen4.
Ten zde zastupuje jednak rekrea3ní funkci a
také reprezentuje bezpe3né prostory atraktivní
pro r7zné v4kové skupiny obyvatelstva. Je zde
vytvo5en ideální potenciál ve5ejného d4ní pro
ve5ejná prostranství a
shromaž9ovací prostory.
V zón4 Kolišt4 – Nová
m4stská t5ída lze p5edevším využít prost5edí
Zdroj: Studie „Prov45ení územních dopad7
podél Nové m4stské
variant p5estavby železni3ního uzlu Brno“,
t5ídy se zázemím doprozpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKvodné zelen4, revitalizoTURA, DESIGN – STUDIO, spol. s r.o.
vaného toku Ponávky.

Navržené 5ešení VRT zahrnuje návrh zaúst4ní VRT od Prahy, B5eclavi a Ostravy, v3etn4 pot5ebných úprav
hlavního nádraží a p5ípadn4 jiných 3ástí konven3ní infrastruktury. V p5ípad4 zaúst4ní VRT od Prahy je
navrženo vedení p5ibližn4 v koridoru stávající dálnice D1. Navržené 5ešení VRT v oblasti 5ešení ŽUB zahrnuje dv4 koleje VRT od Prahy zaúst4né do ŽUB od jihu, odkud s využitím již vybudovaných kolejí, 3i nových kolejí, jsou zaúst4ny do východní 3ásti hlavního nádraží. Hlavní nádraží bude v souvislosti
s výstavbou VRT rozší5eno o další nástupišt4 a dv4 stani3ní koleje. Tyto nové koleje budou zapojeny do
severního zhlaví, které z tohoto d7vodu bude nutné 3áste3n4 upravit. Vysokorychlostní tra8 od Vranovic
p5ichází do 5ešeného území v soub4hu s tratí B5eclav-Brno a dále jsou prost5ednictvím mimoúrov1ových
k5ížení ob4 tra8ové koleje napojeny do východní kolejové skupiny obvodu osobního nádraží. V p5ípad4
zaúst4ní VRT od Ostravy je uvažováno s využitím již modernizované
3ásti ŽUB, která se prokázala jako
kapacitn4 vyhovující. Konec trasy
této VRT se územn4 nachází mimo
oblast technického 5ešení ŽUB a její
p5ípadná realizace bude navazovat
na ŽUB v oblasti Pon4tovic. Varianta
A – 2eka nevyžaduje pro pot5eby
budoucího zaúst4ní tratí VRT do
uzlu žádné prvky stavební p5ipravenosti, které by bylo nutno budovat
v p5edstihu n4kolika let, ani nebude
nutná zásadní p5estavba již vybudované infrastruktury, vyjma díl3í úpravy severního zhlaví hlavního nádraží. Provozn4 je vedení VRT vlak7
p5es ŽUB bezúvra8ové ve sm4ru
Praha – Brno – Ostrava a s úvratí ve
sm4ru Praha – Brno – B5eclav.
Obrázek 75 - Linkové vedení železni3ní dálkové dopravy na VRT

Obrázek 76 - Koncepce zapojení vysokorychlostních tratí do ŽUB ve variant4 A

Obrázek 74 - Hypotéza rozvoje území Trnitá-Heršpická ve variant4 A
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