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1. Úvod 

Město Olomouc vyniká svým historickým a společenským významem pro okolní region, 
Moravu i celou Českou republiku. K významu města, jeho metropolitnímu charakteru a 
k ochraně jeho historického jádra před nežádoucím vlivy dopravy přispívá též provozovaná 
tramvajová doprava a záměr na její postupné rozšiřování. Provoz tramvají dodává svému 
okolí garanci velmi dobré dostupnosti centra s  vysokým standardem komfortu dopravy, 
zajištěným krátkým intervalem mezi spoji s rozsahem provozu 20 hodin denně. Silně tak 
motivuje obyvatele a návštěvníky k využívání hromadné dopravy, vedení oblíbených a 
využívaných tramvají do cenného historického centra účinně omezuje tlak na využívání 
automobilů pro cesty do středu města.  

Vývoj osídlení města Olomouce ve druhé polovině 20. století šel pro tu dobu obvyklou cestou 
průmyslově budované obytné výstavby, zde na dosud nevyužitých pozemcích dřívějšího 
předpolí pevnosti Olomouc. Vznikly tak v nevelké, pro pěší docházku však již v nevhodné, 
vzdálenosti od historického centra osídlené oblasti s vysokou koncentrací bydlení a to i mimo 
kapacitní tramvajovou dopravu. K největším z nich patří sídliště Nové Sady a Povel. Dnes jsou 
tato dvě sídliště odkázána na autobusy či stále oblíbenější pohodlnou dojížďku vlastními 
automobily, která však prostředí města škodí. Autobusy poskytují pokud možno přímé spojení 
do často poptávaných cílů. Rozsahem provozu vycházejí z výše poptávky po cestách 
k danému cíli. Tento způsob provozování autobusů vyhovuje pravidelným uživatelům, avšak 
nepřitahuje nové ani nepravidelné cestující, ti, pokud mohou, využívají raději vlastní 
automobily. Rozšíření tramvajové dopravy do velkého Olomouckého sídliště poskytne oblasti 
významného osídlení velmi vysoký standard dostupnosti s minimalizovanými vlivy na životní 
prostředí a vytvoří tak trvale udržitelnou záruku velmi dobré  dostupnosti důležitých cílů i bez 
použití osobního automobilu. Podpoří se tak využívání ekologické hromadné dopravy a omezí 
se tendence k suburbanizaci spojené s opouštěním bydlení ve vícepodlažních domech málo 
atraktivních pro bydlení i z důvodu omezené dostupnosti z centra města (špatné parkování a 
málo a atraktivní autobusová doprava).   

Tramvajová trať Olomouc – Nové Sady doplní olomouckou síť elektrických drah o čtvrté 
radiální rameno, které napojí největší sídliště města na centrum  kapacitní dopravou s nižšími 
negativními vlivy na životní prostředí, než má dnešní  spojení s městem autobusy IDSOK. 
Spolehlivá taktová doprava kapacitními tramvajemi povede k vyšší dělbě přepravní práce ve 
prospěch hromadné dopravy. Pro příměstské  autobusové linky IDSOK ve směrech od  
Bystročic a Kožušan-Tážal vzniknou nové možnosti jejich vazby na MHD spojené 
s postupující integrací hromadné dopravy, i bez zajíždění autobusů do centra města.    
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2. Dopravní vztahy 

2. 1 Současné dopravní vztahy 

Podle výsledků průzkumů z demografických dat byly  vypočteny dopravní vztahy z obytných 
zón Nové Sady a Povel a externích zón Bystročice a Kožušany za den a ve špičkové hodině 
k významným cílům ve vnitřní Olomouci a byla zjištěna  stávající časová dostupnost 
významných cílů v centru z lokalit Nové Sady a Povel a z příměstských obcí. 

Podle demografických údajů z registru obyvatel k 17.6.2010 jsou počty domů a obyvatel, kteří 
budou přímo obslouženi  plánovanou tramvajovou tratí, následující:      

 

I. etapa - konečná u ul. Trnkova:     112 domů:  2 558 obyvatel  

II. etapa – konečná u ul. Jižní: celkem 312 domů:   9 901 obyvatel  

 

Oblast sídlišť Nové Sady a Povel je součástí zóny 710 IDSOK a dnes je obsluhována 
autobusovými linkami,  které využívají ulice Schweitzerovu, Střední Novosadskou, 
Rooseveltovu, Zikovu a Slavonínskou takto:  

 

Linky MHD: 

Spojení Nové Sady – Povel, škola – Tržnice:  

Linka 16, interval ve špičce 10 min., linka je ukončena objezdem ulicemi Zikova, Střední 
Novosadská, Slavonínská a Schweitzerova, zajišťuje většinu obsluhy sídlišť Nové Sady a 
Povel v relaci k Tržnici a do centra a zpět do sídliště Nová Ulice a na Tabulový Vrch 

Linka 17, interval ve špičce 30 min., linka přijíždí z Nemilan a jede Schweitzerovou ulicí 
k Tržnici a do centra a přes Lazce k závodu Farmak 

Spojení Povel, Nové  Sady – Hlavní nádraží: 

Linka 19, interval ve špičce 20 min., linka jede Velkomoravskou ulicí a obsluhuje severní část 
obou sídlišť v relaci k Hlavnímu nádraží a Holici (v opačném směru k sídlišti Nová Ulice). 

Ostatní linky MHD nemají celodenní provoz v krátkém taktu. 

Linky MHD nejsou vzájemně časově koordinovány (proložením jízdních řádů) ani mezi sebou 
ani s příměstskými linkami, pro obsluhu sídliště je nejvíce využívána linka 16, provozovaná 
v krátkém taktu, ostatní linky jsou využity příležitostně nebo pro přímé spojení do cílů dále za 
centrem, linka 19 pro přímé  jízdy k Hlavnímu nádraží a do Holice v malém objemu přepravy 

 

Příměstské linky: 

Od Kožušan,  Tážal – Rooseveltovu ulicí, obsluhuje  zastávku U Učiliště linka  

890704 Kroměříž – Tovačov – Tržnice – Hlavní nádraží – Autobusové nádraží 

 

 

Od Bystročic – Schweitzerovou ulicí, obsluhuje zastávku Povel, škola linka 

890728 Lutín – Olomouc, Tržnice  - Příkazy  

 

Linka 770230  z Kroměříže  zastavuje v zastávce U učiliště, není však zahrnuta do IDSOK.  

Příměstské linky obsluhují jen vybrané zastávky a jsou využívány výhradně pro cesty mimo 
území města, pro vnitroměstské cesty v zanedbatelné míře.  

Podle výsledků sčítání dopravy poskytnutých dopravci (v příloze) jsou počty cestujících na 
linkách MHD následující: 

• Linka 16 nástup/výstup cca po 3600 cestujících směr k Tržnici za den 

• Linka 17 nástup/výstup 500/570 cestujících směr k Tržnici za den 

• Linka 19 nástup/výstup cca 600/800  cestujících směr k Hlavnímu nádraží za den 

Příměstské linky IDSOK  využije minimum cestujících, oblastí ale projíždí cca 1100 
příměstských cestujících: 

• Linka 704 IDSOK z Kroměříže a Tovačova ve směru z Kožušan – Tážal  

o výstup/nástup  4/3 osoby, projíždí  cca 700 osob  

• Linka 728 IDSOK z Lutína, ve směru od Bystročic a  Nedvězí   

o nástup/výstup 150/90 osob, projíždí cca 450 do centra/250 z centra (vyšší 
nástup a výstup souvisí zřejmě s cestami dále do směru Křelov – Příkazy) 

Celkem  

Denně vyjíždí 4800 osob hromadnou dopravou, ve špičce 500 osob 

Projíždí  cca 1100 osob 

Hodnoty z průzkumů potvrzují a doplňují  odhady z demografických podkladů 
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Linka 16

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob směřující 

do dalšího úseku 
trati

Tržnice 1010 631 3285
Smetanovy sady 111 240 3156
 U Botanické zahrady 107 259 3004
Povel,škola 288 932 2360
Zikova 560 1145 1778
U Rybářského stavu 238 298 1718
Nové Sady, žel. Zast. 253 355 1616
Slavonínská 535 449 1702
Jižní 267 209 1760
Ukapličky 758 164 2354
Povel,škola 1000 245 3109
U Botanické zahrady 192 117 3184
Smetanovy sady 294 128 3350
Tržnice 865 1305 2910
Celkem 6478 6477

Celkem za linku v daném směru 

Tabulový vrch - Nové Sady

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Linka 19

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob směřující 

do dalšího úseku 
trati

Zenit 365 161 1712
Velkomoravská 316 124 1904
U Teplárny 94 176 1822
Vejdovského 102 418 1506
Hlavní nádraží 883 907 1482
Celkem 1760 1786

Celkem za linku v daném směru 

Tabulový vrch - Průmyslová

Celkový počet cestujících na úseku linky
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2. 2 Protokoly průzkumů 
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Linka 17

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob směřující 

do dalšího úseku 
trati

Tržnice 253 184 989
Smetanovy Sady 54 99 944
U Botanické zahrady 32 77 899
Povel škola 140 252 787
U Kapličky 84 170 701
U Kříže 35 82 654
Slavonín křižovatka 65 214 505
Celkem 663 1078

Celkem za linku v daném směru 

Farmak - Olomouc, tržnice - Nemilany

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Linka 19

0 0
Počet osob 

směřující do dalšího 
úseku trati

Hlavní nádraží 804 645 1415
 (Na Špici) 0 1 0
 (Na Střelnici) 0 0 0
 (Ladova) 0 0 0
Kosmonautů 151 48 1517
Vejdovského 277 90 1704
U Teplárny 121 127 1698
Velkomoravská 151 443 1406
Zenit 232 351 1287
Celkem 1736 1705

Průmyslová - Tabulový vrch

Celkem za linku v daném směru 

Celkový počet cestujících na úseku linky

1287

0

1415

0 0

1517

1704 1698

1406

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Hla
vn

í n
ád

ra
ží

 (N
a 

Špic
i)

 (L
ado

va
)

Vej
dovs

ké
ho

U T
ep

lá
rn

y

Vel
ko

m
ora

vs
ká

Zen
it

p
o

če
t 

o
s

o
b

počet cestujících na úseku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Zastávky Na Špici, Na Střelnici, Ladova obsluhovány jen při zajíždění do vozovny 
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Linka 17

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob 

směřující do dalšího 
úseku trati

Slavonín křižovatka 232 44 860
U Kříže 63 32 891
U Kapličky 168 79 980
Povel škola 340 163 1157
U Botanické zahrady 60 42 1175
Smetanovy sady 95 70 1200
Tržnice 301 396 1105
Celkem 1259 826

Nemilany - Olomouc, tržnice - Farmak

Celkem za linku v daném směru 

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Linka 890704

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob směřující 

do dalšího úseku 
trati

Olomouc, tržnice 485 0 619
Olomouc,Učiliště DS 60 0 679

Olomouc, Nové Sady,U kostela 12 4 687
Kožušany-Tážaly, křižovatka 5 96 596

Celkem 562 100

Celkem za linku v daném směru 

Olomouc , tržnice - Tovačov

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Linka 890704

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob 

směřující do dalšího 
úseku trati

Kožušany-Tážaly,křiž. 104 12 724
Olomouc, Nové Sady,U kostela 3 11 716

Olomouc,Učiliště DS 0 71 645
Olomouc, tržnice 1 467 179

Celkem 108 561

Tovačov - Olomouc , tržnice 

Celkem za linku v daném směru 

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Linka 890728

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob směřující 

do dalšího úseku 
trati

Tržnice 197 17 234
Smetanovy sday 8 8 234
U botanické zahrady 18 12 240
Povel, škola 62 55 247
U kapličky 28 26 249
U kříže 3 19 233
Slavonín, křižovatka 31 50 214
Celkem 347 187

Celkem za linku v daném směru 

Příkazy - Olomouc - Lutín

Celkový počet cestujících na úseku linky
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Pozn.: Zastávka U Kříže byla přejmenována na Jižní 
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Linka 890728

Celk. nás. Cel. výs.
Počet osob 

směřující do dalšího 
úseku trati

Slavonín, křižovatka 83 36 434
U kříže 18 3 448
U kapličky 63 3 476
Povel, škola 88 126 463
U botanické zahrady 13 199 466
Smetanovy sday 23 0 476
Tržnice 129 0 326
Celkem 417 367

Lutín - Olomouc - Příkazy

Celkem za linku v daném směru 

Celkový počet cestujících na úseku linky
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2. 3 I. etapa 

V I. etapě bude vyjíždět z oblasti budoucí obsluhy tramvajovou tratí do centra: 

Celkový počet cest při hybnosti 2,2 je 5 600 cest, z toho 2 800 do centra 

Odhad dnešní dělby přepravní práce IAD:HD =  55:45 

Počet cest IAD do centra denně 1530 osob, tj. 1100 vozidel, z toho ve špičkové hodině 85 
vozidel   

Počet cest MHD do centra denně 1300, z toho ve špičkové hodině 330 cest 

Počet cest převedených z příměstských linek 500 

Podíl tramvajové dopravy 100 %, tj. 1300 cest, z toho ve špičkové hodině 330 cest  

Předpoklad dělby přepravní práce po zavedení tramvaje 40:60 

Počet cest tramvají denně/ve špičce 1730/450 

Návrh nejdelšího možného taktu tramvajové dopravy při obsaditelnosti 279 cestujících a 
ponechání 75 % kapacitní rezervy pro cesty z areálu Šantovka – 9 min.  

2. 4 II. etapa 

Ve II. etapě bude vyjíždět z oblasti budoucí obsluhy tramvajovou tratí do centra: 

Celkový počet cest při hybnosti 2,2 je 22 000 cest, z toho 11 000 do centra 

Odhad dělby přepravní práce IAD:HD =  55:45 

Počet cest IAD do centra denně 6000,  tj. 4400 voz., z toho ve špičkové hodině 330 voz.   

Počet cest MHD do centra denně 5000, z toho ve špičkové hodině 1300 cest 

Počet cest převedených z příměstských linek 700 

Podíl tramvajové dopravy na MHD 85 %, tj.  5000 cest, ve špičkové hodině 1300 cest  

Předpoklad dělby přepravní práce po zavedení tramvaje 40:60 

Návrh nejdelšího možného taktu tramvajové dopravy při obsaditelnosti 279 cestujících a 
ponechání 50% kapacitní rezervy pro cesty z areálu Šatovka – 6 min. 

 

Použitá vstupní data:  

• demografická data pro dotčené dopravní okrsky 

• výsledky dopravních průzkumů autobusových linek MHD 

Jižní 
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3. Tramvajová trať Nové Sady 

3. 1 I. etapa 

Nová tramvajová trať je budována jako odbočná trať z dnešní tratě v ulici 17. listopadu, vede 
podél Mlýnského náhonu v souběhu s ulicemi Domovina a Rokycanova (cca 100 m 
východně), přes areál Šantovka  vede dále k Velkomoravské, kterou po krátkém souběhu 
překročí západně od Rooseveltovy a podél Rooseveltovy vede do dočasné konečné na úrovni 
Trnkovy  ulice.  

V termínu 08/2010 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR na připravovanou 
akci: „Olomouc, Tramvajová trať Tržnice - ul. Trnkova“. 

Jedná se o I. etapu připravované stavby, ukončenou koncovou zastávkou výstupní a nástupní 
vpravo v prostoru mezi stávající komunikací v ulici Rooseveltova a stávající parkovací plochou 
mezi úrovňovou křižovatkou  Rooseveltova – Velkomoravská a boční ulicí Trnkovou. 

  Cílem I. etapy stavby je vybudování nové dvoukolejné tramvajové trati z ulice 17. 
listopadu přes multifunkční objekt Galerie Šatovka, podél vodoteče Mlýnský potok 
s umístěním tramvajové trati doprostřed nové komunikace tzv. jižní spojky a jejího dalšího 
vedení podél stávajících komunikací na ul. Velkomoravské  a Rooseveltově. 

  Aby mohlo dojít k plnému využití navrhované přepravní kapacity této nové 
tramvajové trati, bude třeba v návaznosti na ukončenou I. etapu provést její prodloužení 
ve směru dále do sídliště Nové Sady Jih.  

Možnosti prodloužení I. etapy tramvajové trati jsou rozpracovány v  této studii. 

3. 2 II. etapa 

Začátek II. etapy výstavby navazuje na konec I. etapy. Oproti návrhu ukončení I. etapy ve 
zpracované dokumentaci DÚR se však možnost řešení rozšiřuje i o umístění tramvajové trati 
do komunikace v ulici Rooseveltova. Řešení II. etapy dále pokračuje variantními možnostmi 
umístění tramvajové trati v prostoru celé délky ulice Zikova. II. etapa výstavby je ukončena 
koncovou zastávkou v prostoru vpravo podél stávající komunikace Schweitzerova, těsně před 
vyústěním z levé strany boční ulice Voskovcovy. 

 V zakončení II. etapy stavby je ve výhledu uvažováno s možností jejího dalšího 
prodloužení v rámci III. etapy stavby, až do prostoru přiléhajícího ke stávající komunikaci ul. 
Jižní, procházející městskou částí Slavonín. V případě prodloužení v následné III. etapě 
výstavby, by bylo možno realizovat ještě jednu tramvajovou zastávku, umístěnou před ulicí 
Jižní, což je plně v souladu s  územním plánem statutárního města Olomouc. 

 Celá trasa II. etapy stavby je rozdělena do tří samostatných na sebe navazujících 
úseků : 

úsek A, zahrnující variantní řešení pro ulici Rooseveltovu 

úsek B, zahrnující variantní řešení v celé délce ulice Zikova 

úsek C, zahrnující umístění tramvajové tratě podél ulice Schweitzerova 

 Pro poslední úsek C je řešení společné, variantně je řešena jen křižovatka 
Schweitzerova – Zikova – Jeremiášova s ohledem na umístění tramvajové trati v  ulicí Zikově 
(varianty ve stávající komunikaci, mimo stávající komunikaci). 

 Pro celý úsek jsou navrženy (mimo koncovou zastávku I. etapy) další tři tramvajové 
zastávky, vybavené plně inteligentními označníky. První zastávka je umístěna v prostoru mezi 
stávajícími příjezdovými bočními komunikacemi k oběma parkovacím plochám 
u supermarketů PENNY a ALBERT. Druhá zastávka je umístěna v prostoru těsně za stávající 
křižovatkou Zikova – Rožňavská – Trnkova. Poslední tramvajovou zastávkou je koncová 
zastávka ve II. etapě s umístěním vpravo podél stávající komunikace Schweitzerova 
v prostoru vyústění ulice Družební, která tvoří hlavní přístupovou cestu ke stávajícímu sídlišti. 
Provedení dvou zastávek v ulici Zikova je navrženo ve dvou rozdílných variantách, a to 
pomocí postranních nástupních a výstupních ploch (u tohoto řešení cestující nemusejí 
přecházet stávající pojížděnou komunikaci) a ve druhém případě s ostrůvky (u této varianty je 
výhodou to, že dopravní prostor mezi nástupními hranami zastávky slouží jen dopravním 
prostředkům MHD (TRAM + BUS), kdy silniční doprava není stáním v zastávce ovlivňována. 
U většiny variantních řešení bude nástupiště zastávek sloužit jako sdružené pro obě dopravy 
MHD (TRAM + BUS). 

 Měnírna je vždy situována v blízkosti křižovatky Rooseveltova – Zikova, přístupná z ul. 
Trnkovy. Toto zařízení bude společné pro obě etapy tramvajové trati na Nové Sady. Mobilní 
zařízení měnírny pro I. etapu bude na toto místo přemístěno. 

 

Variantní řešení pro jednotlivé úseky A, B. C 

Úsek A – ulice Rooseveltova 

� A1 Tramvajová trať vpravo podél komunikace Rooseveltova 

Toto variantní řešení se napojuje přímo na zakončení I. etapy výstavby, které je řešeno v  již 
zpracované projektové dokumentaci ve stupni DÚR „Tramvajová trať Tržnice – Trnkova“. 
Tramvajová trať v I. etapě je ukončena kolejnicovými zarážedly umístěnými těsně před boční 
ulicí Trnkovou. Trať je uložena na samostatném tělese, které přiléhá ke 
stávajícímu pravostrannému chodníku podél komunikace v ul. Rooseveltova. Trať je 
ukončena samostatnou zastávkou výstupní a samostatnou zastávkou nástupní, která bude 
sloužit i pro autobusovou zastávku ve směru od centra města. Variantní řešení je zpracováno 
jako prodloužení I. etapy, s vedením přejezdem přes ulici Trnkovu, s pokračováním podél 
ulice Rooseveltova na samostatném tělese až po napojení do ulice Zikovy. Základním 
požadavkem pro toto umístění tramvajové trati je provedení demolice stávajícího 
jednopatrového objektu za ulicí Trnkovou a vykoupení všech pozemků, které nejsou majetkem 
statutárního města Olomouc. Křížení tramvajové trati s ul. Trnkovou bude vyžadovat zařízení 
SSZ. 

� A2  Tramvajová trať středem ulice Rooseveltova s napojením na 
stávající ulice Trnkova a Jeronýmova 

Jedná se nové řešení, kdy tramvajové těleso jde stávající komunikací a podél tramvajového 
tělesa jsou umístěny silniční jízdní pruhy. Osová vzdálenost tramvajových kolejí je navržena 
3,0 m. Čelo tramvajových ostrůvků s úrovňovým přechodem  je umístěno v prodloužení 
stávající ulice Skupova. Vlivem vložených tramvajových ostrůvků dochází k rozšíření nového 
uličního profilu ve směru jízdy doprava. Zásah do stávajících parkovacích ploch, způsobený 
vloženou autobusovou zastávkou, je minimální. Autobusová zastávka na pravé straně je 
oproti dnešnímu stavu posunuta blíže k ulici Velkomoravské a je navržena  jako autobusový 
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záliv. Autobusová zastávka v opačném směru (do centra) zůstává v nezměněné poloze. 
Stávající dva přechody jsou oproti dnešnímu stavu mírně posunuty, bezpečnost chodců je 
zajišťována pomocí vložených  dopravních ostrůvků po obou stranách tramvajové tratě. 
Napojení obou bočních ulic Trnkovy a Jeronýmovy je provedeno na stávající stav. 

� A3  Tramvajová trať středem ulice Rooseveltova s novou vstřícnou 
křižovatkou ulic Rooseveltova – Trnkova – Jeronýmova 

Alternativní řešení je obdobné jako v případě A2. Rozdílné je však řešení napojení obou 
bočních ulic Trnkovy a Jeronýmovy. Zde se navrhuje úprava nové vstřícné křižovatky, 
posunuté do místa dnešního vyústění ulice Jeronýmovy. Toto řešení umožní prodloužení 
samostatného odbočovacího pruhu do ulice Trnkovy a jeho oddělení od nového zálivu pro 
autobusovou zastávku. Dalším zlepšením je odstranění nevýhodné polohy autobusové 
zastávky na levé straně, která je dnes umístěna přímo proti výjezdu z ulice Trnkova. Dochází 
k nahrazení dvou blízkých protisměrných stykových křižovatek jednou průsečnou křižovatkou. 
Přínosem tohoto řešení  je i zvýšení bezpečnosti provozu. 

� A4  Tramvajová trať se středem v ulici  Rooseveltova trvale po ulici 
Trnkovu, za ulicí Trnkovou přechodné napojení na stávající stav 

Toto variantní řešení je zpracováno pro případ, kdy bude upřednostněno variantní řešení 
s umístěním tramvajové trati do komunikace Rooseveltova a na I. etapu výstavby nebude 
z časového hlediska přímo navazovat pokračování II. etapy výstavby. Variantní řešení 
předpokládá, že úsek tramvajové tratě za ulicí Trnkovou bude řešen jako přechodový mezi 
dvěma etapami. Tramvajová trasa bude řešena tak, aby levá kolej byla již osazena 
v definitivní poloze a v rámci II. etapy by k ní stavebně realizována souběžná pravá kolej (není 
tedy nutno odstranit objekty při Rooseveltově ul. v I. etapě). Je zajištěno provizorní ukončení 
kolejiště a umožnění bezpečného pohybu řidičů oboustranných tramvají podél soupravy i 
kolejová rezerva pro odstavení vozidel.  

Úsek B – ulice Zikova 

� B1  Tramvajová trať vlevo  podél stávající komunikace Zikova 

Toto variantní řešení je z hlediska technické náročnosti v současné době obtížné a 
představuje umístění tramvajové trati mimo stávající vozovku a to vlevo do stávajícího 
zeleného pásu.(tento zelený pás je dle územního plánu vyčleněn jako rezerva pro možnost 
realizace tramvajové trati).  Toto řešení je obtížné zejména z důvodu  křížení nové tramvajové 
tratě se stávajícími příjezdy k plochám parkovišť u nových supermarketů a křižuje rovněž i 
stávající boční ulice Werichovu a Rožňavskou.  

 Zajistit bezpečnost na všech těchto nových přejezdech a splnit všechny 
podmínky současné drážní legislativy pro tato nově budovaná úrovňová křížení by bylo 
velmi náročné, jak po stránce technické tak i investiční. 

 Z téhož důvodu je toto variantní řešení zpracováno pro možnost svého posouzení jen 
jako doplňkové a s možností jeho výběru (na základě uskutečněných dosavadních jednání) se 
příliš neuvažuje.  

� B2  Tramvajová trať  ve stávající komunikaci, s pojezdem silniční 
dopravou, s postranními zastávkovými plochami 

Toto variantní řešení v maximální možné míře zužuje dopravní prostor v celé délce ulice 
Zikova a minimalizuje počet přechodů přes tramvajovou trať. Tramvajové těleso je využito i 
pro pojezd všemi silničními prostředky. Obě tramvajové zastávky jsou řešeny pomocí 

přiléhajících bočních ploch v celkové šířce 3,0 m. Osová vzdálenost tramvajových kolejí 
v místě zastávek je rozšířena na 4,30 m, mezi  nástupními hranami zastávek je navržena 
vzdálenost 7,0 m. Obě zastávky budou sloužit jako sdružené pro TRAM i BUS. Rozšířené 
osové vzdálenosti v zastávkách je dosaženo pomocí plynulých přechodů s velkými poloměry 
oblouků (nad 500 m). Určitou nevýhodou pro silniční dopravu je její omezování během 
výstupu a nástupu cestujících z tramvajové soupravy. U autobusové dopravy bude umožněn 
během stání v zastávce objezd vlevo kolem stojícího autobusu. Pro možnost stání, parkování 
a zásobování jsou navrženy jednotlivé zálivy, umístěné po stranách  společného dopravního 
prostoru, oddělené zelenými ostrůvky s možností výsadby nové stromové zeleně. Pro nové 
zastávky se uvažuje s osazením nových přístřešků pro cestující. 

� B3  Tramvajová trať ve stávající komunikaci, s pojezdem silniční 
dopravou, se zastávkovými ostrůvky 

Vše co bylo uvedeno pro předcházející variantní řešení B2 platí i pro toto variantní řešení.  
Rozdíl v řešení je v místě obou zastávek, které jsou navrženy jako ostrůvky s možností jejich 
lokálního objezdu silniční dopravou. Tak nedojde k ovlivňování silniční dopravy během 
výstupu cestujících z dopravních prostředků MHD (TRAM+BUS). 

� B4  Tramvajová trať ve stávající komunikaci,se samostatnými silničními 
pruhy po stranách, s postranními zastávkovými plochami 

Toto variantní řešení zachovává tramvajové těleso pro provoz tramvají v obou směrech 
s osovou vzdáleností 3,0 m a pro silniční dopravu jsou navrženy postranní jízdní pruhy v šířce 
3,25 m s vodícím postranním proužkem 0,25 m. Podél těchto pruhů je řešena možnost stání, 
parkování a zásobování rovněž pomocí jednotlivých samostatných zálivů, oddělených od sebe 
zelenými ostrůvky s možností výsadby stromové zeleně. V místě obou zastávek je osová 
vzdálenost rozšířena na hodnotu 3,80 m, mezi nástupními hranami bočních zastávek je tedy 
vzdálenost 7,50 m, což umožňuje dodržet dostatečnou šířku pro možnost objezdu vyznačené 
autobusové zastávky. 

� B5  Tramvajová trať ve stávající komunikaci,se samostatnými silničními 
pruhy po stranách, se zastávkovými ostrůvky 

Variantní řešení je zcela obdobné jako u předcházejícího variantního řešení a liší se v místě 
stávajících zastávek. Ty jsou řešeny pomocí přiléhajících nástupních a výstupních ostrůvků 
v navržené šířce 2,50 m. Ostrůvky budou sloužit jako sdružené pro TRAM i BUS a 
předpokládá se, že budou opatřeny bezpečnostním zábradlím podél jízdních silničních pruhů 
a rovněž opatřeny přístřešky pro cestující. Další variantní možností, která se nabízí, je 
ponechat osovou vzdálenost tramvajových kolejí u 1. zastávky 3,0 m a v tomto případě by 
ostrůvky sloužily pouze pro tramvajovou dopravu. Pro autobusovou dopravu by sloužil na 
pravé straně stávající  funkční záliv a na levé straně by byl realizován nový bočně posunutý 
záliv v místě stávajícího zálivu. Pro druhou zastávku (Rožňavská) by byla realizována 
sdružená zastávka beze změny. 
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Úsek C – ulice Schweitzerova 

� C1  Tramvajová trať vpravo podél ulice Schweitzerova, s křižovatkou 
ulic Schweitzerova – Zikova – Jeremiášova, při umístění tramvaje vlevo 

podél  ulice Zikova 

Řešení tramvajové trati je pro tento úsek jednotné pro obě varianty s umístěním trati po pravé 
straně stávající komunikace Schweitzerova. Mezi tramvajovou tratí a stávající komunikací je 
navržena trasa budoucí cyklistické stezky. Nová tramvajová zastávka je umístěna v prostoru 
stávajícího dopravního ostrůvku v úrovňovém přechodu přes ulici Schweitzerovu,  v těsné 
blízkosti vyústění stávající ulice Družební.  

� C2  Tramvajová trať vpravo podél ulice Schweitzerova, s křižovatkou 
ulic Schweitzerova – Zikova – Jeremiášova, při umístění tramvaje ve 

středu ulice Zikova 

Řešení tramvajové trati je pro tento úsek jednotné pro obě varianry s umístěním trati po pravé 
straně stávající komunikace Schweitzerova. Mezi tramvajovou tratí a stávající komunikací je 
navržena trasa budoucí cyklistické stezky. Nová tramvajová zastávka je umístěna v prostoru 
stávajícího dopravního ostrůvku v úrovňovém přechodu přes ulici Schweitzerovu v těsné 
blízkosti vyústění stávající ulice Družební. Liší se od  C1 pouze v řešení křižovatky 
Schweitzerova – Zikova – Jeremiášova, z důvodu odlišného umístění tramvajové trati v ulici 
Zikova. 

3. 3 III. etapa 

Z dlouhodobějšího hlediska lze v případě zástavby přilehlých volných území předpokládat 
potřebu prodloužit tramvajovou trať po ul. Jižní. Tato možnost je již zahrnuta v ÚPnSÚ města 
Olomouce. Studie polohově řeší předpokládané prodloužení tramvajové trati podél ul. 
Schweitzerovy se zakončením zastávkou  a kolejovou spojkou při ul. Jižní. Návrh řešení je 
označen jako III. etapa. 
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4. Optimalizace MHD v úseku Nové Sady - centrum 

Pro provoz linek MHD a příměstských linek IDSOK pro stav po dokončení I. etapy a následně 
II. etapy je v dopravní špičce navržen takt a jsou navrženy přestupní vazby. Je vypočteno 
zatížení spojů nově trasovaných linek a zatížení ulic města Olomouce autobusovou dopravou 
ve stavu bez projektu a pro variantu se silnou preferencí šetrné tramvajové  dopravy a pro 
variantu s využitím obou druhů dopravy. Je též navržen možný příčný profil ulic Rooseveltova, 
Schweitzerova a Zikova s podporou jejich využívání vozidly hromadné dopravy před 
individuální automobilovou dopravou.       

4. 1 Návrh nového linkového vedení MHD a IDSOK pro I. a II. etapu  

Na základě zjištěných dopravně inženýrských podkladů jsou navrženy dvě varianty linkového 
vedení tramvají a autobusů obsahujících sídliště Nové Sady. Účelem návrhu není definovat 
přesně budoucího linkové vedení, které bude jistě předmětem diskuse a budou zadány 
dopravně politické zásady pro úpravu. Cílem návrhu je ukázat možnosti snížení počtu jízd 
autobusů do centra města pro účely výpočtu ekologizace dopravy po zprovoznění tramvajové 
tratě.       

I. etapa 

maximálně šetrná k životnímu prostředí 

• Tramvajové linky v intervalu  6 min. 

• Linka 16  vedena Schweitzerovou a ukončena v zastávce Jižní 

• Linka 17 vedena Slavonínskou do Rooseveltovy v intervalu 18 min. 

• Linka 704 ukončena objezdem Zikovou  

kombinovaná s  se preferencí  šetrné tramvajové dopravy 

• Tramvajové linky v intervalu  9 min. (příp. 6 min. pro kvalitu obsluhy Šantovky) 

• Linka 704 vedena přímo na autobusové nádraží  

II.etapa 

maximálně šetrná k životnímu prostředí 

• Tramvajové linky v intervalu  6 min. 

• Linka 16 zrušena 

• Linka 17 vedena z Nemilan přes Zikovu do Nových Sadů, Ahold v intervalu 18 min., 
rameno k Farmaku nahrazeno novou/jinou  linkou z náměstí Hrdinů 

• Linka 704 ukončena objezdem Zikovou  

kombinovaná s  preferencí  šetrné tramvajové dopravy 

• Tramvajové linky v intervalu   6 min. 

• Linka 16 zrušena 

• Linka 17 vedena Slavonínskou do Rooseveltovy v intervalu 18 min. 

• Linka 704 vedena přímo na autobusové nádraží  

4. 2 Poznámky k uspořádání komunikací Rooseveltova, Zikova a 
Schweitzerova 

Ulice Rooseveltova, Schweitzerova a Zikova mají v uliční sítě města Olomouce různý význam. 
Rooseveltova ulice je radiální sběrná komunikace, po které je vedena též sinice II/435 
z Tovarová, napojená na R35, komunikace je v majetku a správě Olomouckého kraje. 
Schweitzerova ulice je místní sběrná komunikace v majetku města. Zatížení obou komunikací 
bylo podle sčítání ŘSD ČR z r. 2005 cca 10 tis. voz/den. Zikova ulice je sběrná městská 
komunikace s převažující obslužnou funkcí, propojuje obě radiály a zpřístupňuje sídliště  Nové 
Sady.  

Níže uvedené řešení se může týkat všech tří sběrných komunikací. Pro Zikovu ulici je řešení 
s maximálním omezením automobilové dopravy možné silně doporučit. Pokud bude schválen 
v konceptu Územního plánu navržený námět na propojení Okružní – Jeremiášova – Zikova – 
Přichystalova, jednalo by se o velmi vhodné opatření ke snížení atraktivity tohoto nového 
okruhu ve srovnání s R35 a Velkomoravskou při zachování jeho celistvosti a dostatečné 
kapacity. Pro Schweitzerovu by připadal návrh v úvahu, pokud by došlo ke změně umístění 
tramvajové tratě do středu vozovky (navrženo je umístění tratě západně od Schweitzerovy ve 
všech variantách). Pro Rooseveltovu by návrh kapacitně vyhověl, vzhledem k významu 
komunikace a její zařazení mezi silnice II. třídy by však takový záměr vyžadoval širší diskusi a 
posouzení samospráv i zainteresovaných orgánů statní správy.       

Návrh spočívá v realizaci minimálního příčného profilu podle ČSN 73 6110 

• Tramvajový pás pro provoz autobusů – šířka 7,5 m (osový odstup kolejí min. 3,5m) 

• Bezpečnostní odstup 0,25 m 

• Jízdní pruh 3,25 m 

• Celkem mezi obrubníky 14,5 m ( s bezpečnostními odstupy  - šířková kategorie15,5) 

• Parkování v jízdním pruhu povoleno dopravní značkou B28 s časovým vymezením 
(např. 8 – 17 hod) 

Tramvajový pás může být zvýšený o max. 7 cm se zkosenou obrubou (čl. 8.3.1. ČSN 73 
6110), potom se považuje pro provoz za nezvýšený, návrh: 2 – 5  cm vysoká zkosená obruba, 
od 19 do 5 hodin bude provoz všech vozidel veden po kolejích. 

Autobusy budou jezdit po kolejích v celé délce komunikace, zastávky budou řešeny 
zastávkovými mysem a budou společné s tramvajovými.   

Posouzení možných míst zastávek, resp. komunikací v místě zastávky, při provedení s 
mysem (ne tedy tzv. vídeňská, ale s rozšířením chodníku až ke tramvajovému pásu).   

Zastávka Trnkova  - I. etapa: 
Hodinové intenzity obousměrně:  

• IAD           825 voz. 
• Tramvaj            20 souprav – 6 min. 
• Bus                  9 vozidel (varianta kombinovaná) 

Ve II. etapě bude autobusů méně  
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Zastávka Voskovcova – II. etapa: 
Hodinové intenzity obousměrně:  

• IAD          750 voz. 
• Tramvaj            20 souprav – 6 min. 
• Bus                  4 vozidla (varianta kombinovaná) 
 

Trnkova: 
Obsazenost zastávky v jednom směru: 
15 voz x 30 s = 7,5 min., tj. 12,5 %  času, volná kapacita zastávky je z 87,5 %, vozidlo HD 
přijíždí průměrně jednou za 4 min.  
Kapacita pro ostatní vozidla: 

• Základní kapacita pro požadovanou ÚKD D  = 1300 voz/hod. 
• Zastávka blokována 12,5 % z hodiny, včetně rozjezdů a zpomalování cca 19 % 
• 0,81 * 1300 = 1050 voz/hod. v jednom směru 
• Profil kapacitně vyhoví  pro ÚKD D  

 

Voskovcova: 
 Obsazenost zastávky v jednom směru: 
11 voz x 30 s = 5,5 min., tj. 9 %  času 
Kapacita pro ostatní vozidla, volná kapacita zastávky je z 91 %.  
Vozidlo HD přijíždí průměrně jednou za 5,5 min.  
Kapacita pro ostatní vozidla: 

• Základní kapacita pro ÚKD D = 1300 voz/hod. 
• Zastávka blokována 9 % z hodiny, včetně rozjezdů a zpomalování cca 13,5 % 
• 0,86 * 1300 = 1120 voz/hod. v jednom směru  
• Profil kapacitně vyhoví  pro ÚKD D  

Posouzení je provedeno na nejnepříznivější hodnoty z návrhu linkového vedení. Z hlediska 
kapacit je možné zastávky v ulicích Rooseveltova a Schweitzerova využívat společně pro 
tramvaje a autobusy i v případě uspořádání zastávek jako zastávkový mys s jediným jízdním 
pruhem pro tramvaje, autobusy i IAD (se znemožněným předjížděním)  profil vyhoví 
s kapacitní rezervou min. 59 %.  

Využití návrhu v Zikově ulice je vzhledem k výrazně nižším intenzitám dopravy z hlediska 
kapacity komunikace bezproblémové. 

4. 3 Dimenzování linek, podklady pro hlukovou a imisní studii   

Provozní parametry tramvajové linky – interval 6 min (příp. 9 min ve variantě I., kombinovaná). 

Intenzity provozu v relaci Nové Sady – Centrum počtech vozidel v obou směrech za 24 hod. 
(zahrnuty tramvajová linka, linka 16, linka 17, linka 704 a osobní automobily). 

Dnes 

Autobusy MHD 240 voz/den 

Příměstské autobusy  30 voz/den 

Automobily – oblast i. etapy 2200 voz/den 

Automobily oblast I.- a II. etapy  8800 voz./den 

  

I. etapa 

I.šetrná 

Tramvaj 300 voz/den 

Autobusy MHD 90 voz/den 

Příměstské autobusy 0 voz/den  

Automobily 1600 voz/den 

 

I.kombinovaná 

Tramvaj 200 voz./den 

Autobusy MHD 240 voz/den   

Příměstské autobusy 0 voz/den 

Automobily 1600 voz/den 

 

II. etapa 

II.šetrná 

Tramvaj 300 voz/den 

Autobusy MHD 0 voz/den 

Příměstské autobusy 0 voz/den  

Automobily 6400 voz/den 

 

II. kombinovaná 

Tramvaj 300 voz/den 

Autobusy MHD 0 voz/den 

Příměstské autobusy 0 voz/den  

Automobily 6400 voz/den 
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5. Posouzení realizace tramvajové trati z hlediska hluku a emisí  

V rámci studie byl posuzován vliv realizace nové tramvajové trati z centra města Olomouce, 
přes ulici Velkomoravská, Rooseveltova, Zikova a Schweitzerova z hlediska hluku a emisí – 
tedy jakým způsobem se realizace tramvajové trati projeví na hlukové a rozptylové situaci 
v širším okolí.  

První etapa plánované tramvajové trati tramvajové trati odbočuje z dnešní tratě v ulici 17. 
listopadu, vede podél Mlýnského náhonu v souběhu s ulicemi Domovina a Rokycanova (cca 
100 m východně), přes areál Šantovka vede k ulici Velkomoravské. Tu po krátkém souběhu 
překročí západně od Rooseveltovy a podél Rooseveltovy vede do dočasné konečné na úrovni 
Trnkovy ulice.  

Ve druhé etapě bude tramvajová trať prodloužena dále podél ulice Rooseveltovy ke křížení s 
komunikací Zikova. Zde odbočí  do ulice Zikova a v její ose bude pokračovat k ulici 
Schweitzerova, kterou překročí a dále v jejím souběhu bude pokračovat do úrovně ulice 
Voskovcova. Zde bude prozatímně ukončena úvratí (tj. bez smyčky). Provoz je tedy 
uvažován, tak jako v první etapě, za pomoci tramvajových souprav s dvěma koncovými 
stanovišti řidiče tramvaje.  

Tramvajová trať má propojit centrum města Olomouce s hustě osídleným sídlištěm Nové Sady 
a Povel.  

Z hlediska životního prostředí jsou sledovány zejména vlivy týkající se zdraví obyvatelstva, 
které vyplývají zejména z ovlivnění obyvatel hlukem a emisemi. V rámci studie byla 
vyhodnocována druhá etapa provozu tramvajové tratě. 

5. 1 Vyhodnocení vlivu realizace stavebního záměru z hlediska 
emisní situace 

� Vstupní údaje 

Z hlediska vlivu stavebního záměru na znečištění ovzduší byl vyhodnocován stav v roce 2020 
pro variantu bez realizace tramvajové trati a po realizaci tramvajové trati. Byly sledovány 
všechny podstatné škodliviny, které v současnosti mají platný imisní limit dle nařízení vlády 
597/2006 Sb. pro ochranu zdraví obyvatelstva (tab. 1). Jedná se o suspendované částice 
PM10, NO2, benzenu a benzo(a)pyren. Byla vyhodnocena situace na významných 
komunikacích v okolí stavebního záměru, které budou realizací tramvajové trati dotčeny 
(Střední Novosadská, Rooseveltova, Polská, Schweitzerova, Zikova a Velkomoravská). 

V Olomouci jsou v současné době překračovány imisní limity pro průměrnou denní 
koncentraci suspendovaných částic PM10 a průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu. 
V rámci studie byl na základě dat z automatického imisního monitoringu jednotlivých imisních 
stanic v Olomouci proveden odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 a byl stanoven 
následovně: 

PM10 (průměrná denní koncentrace): < 60 µg.m-3 (stagnující tendence) 

PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující) 

NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 100 µg.m-3 (klesající tendence)  

NO2 (průměrná roční koncentrace): < 35 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující) 

benzen (průměrná roční koncentrace): < 2,8 µg.m-3 (mírně stoupající) 

benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 0,0015 µg.m-3 (mírně klesající) 

Následující tabulka zachycuje imisní limity uvedené v nařízení vlády 597/2006 Sb. 

 

Tab. 1.  Imisní limity uvedené v nařízení vlády 597/2006 Sb. pro sledované škodliviny (NO2, PM10, 
benzen a benzo(a)pyren) 

Ochrana zdraví lidí 

aritmetický průměr [µg.m-3] Znečišťující látka 

roční denní hodinový osmihodinový 

suspendované částice (PM10) 40 50 - - 

oxid dusičitý (NO2) 40  - 200 - 

benzen 5 - - - 

benzo(a)pyren 0,001 - - - 

 

Uvažované intenzity dopravy byly převzaty jednak ze sčítání ŘSD z roku 2005 a jednak 
z vlastního sčítání v místech, kde ŘSD sčítání neprovádělo. Naměřené intenzity dopravy byly 
navýšeny koeficientem růstu dopravních výkonů pro rok 2020. Pro emisní model byly brány 
v úvahu následující intenzity dopravy pro jednotlivé úseky (tab. 2). Uvažované úseky 
komunikací ukazuje obr. 1. Emise z dopravy byly počítány programem Mefa 06. 

 

Tab. 2.  Uvažované intenzity dopravy pro rok 2020 bez realizace tramvajové trati (intenzity zadávané 
do výpočetního programu Mefa 06) v jednotlivých uvažovaných úsecích, intenzita dopravy je 
udávána jako pojezdy za 24 hodin 

úsek osobní automobily 
nákladní 
automobily autobusy 

U1 (ul. Polská – úsek 17.listopadu 
– Rooseveltova) 

17272 964 158 

U2 (ul. Polská, Schweitzerova) 6909 309 140 

U3 (ul. Rooseveltova – úsek 
Polská – Velkomoravská) 

10364 655 18 

U4 (ul. Velkomoravská) 35755 9228 97 

U5 (ul. Schweitzerova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

11830 1214 144 

U6 (ul. Rooseveltova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

11451 2127 28 

U7 (ul. Zikova) 3920 65 106 

U8 (ul. Schweitzerova – úsek 
Zikova – Slavonínská) 

11830 1218 140 

U9 (ul. Střední Novosadská) 11451 2042 113 
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Obr. 1.   Uvažované úseky posuzovaných komunikací 

 Výhledové intenzity dopravy pro rok 2020 po realizaci II. etapy tramvajové tratě byly 
uvažovány pro tzv. kombinovanou variantu s preferencí  tramvajové dopravy. Ta vychází 
z předpokladu, že po realizaci tramvajové tratě bude tramvajová linka jezdit v intervalu 6 
minut, autobusová linka č. 16 bude zrušena a autobusová linka 17 bude přesunuta na ulici 
Slavonínskou a Rooseveltovu. Dále bylo uvažováno, že dojde k poklesu intenzity osobní 
automobilové dopravy v oblasti z 8800 vozidel za den na cca 6400 vozidel za den, což 
znamená pokles o cca 25 %. V rámci emisního modelu bylo počítáno s poklesem individuální 
automobilové dopravy cca o 20 %. Výhledové intenzity dopravy pro variantu po realizaci 
tramvajové tratě jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Tab. 3.  Uvažované intenzity dopravy pro rok 2020 po realizaci tramvajové trati (intenzity zadávané 
do výpočetního programu Mefa 06) v jednotlivých uvažovaných úsecích, intenzita dopravy je 
udávána jako pojezdy za 24 hodin 

úsek osobní automobily 
nákladní 
automobily 

autobusy 

U1 (ul. Polská – úsek 17.listopadu 
– Rooseveltova) 

13738 964 73 

U2 (ul. Polská, Schweitzerova) 5495 309 25 

U3 (ul. Rooseveltova – úsek 
Polská – Velkomoravská) 

8243 655 48 

úsek osobní automobily 
nákladní 
automobily 

autobusy 

U4 (ul. Velkomoravská) 28533 9228 97 

U5 (ul. Schweitzerova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

9441 1214 29 

U6 (ul. Rooseveltova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

9113 2127 58 

U7 (ul. Zikova) 3136 65 21 

U8 (ul. Schweitzerova – úsek 
Zikova – Slavonínská) 

9441 1218 25 

U9 (ul. Střední Novosadská) 9113 2042 58 

� Výsledky výpočtu 

V programu Mefa 06 byly spočteny předpokládané emise z dopravy pro rok 2020 – jednak pro 
variantu bez realizace tramvajové tratě a jednak pro variantu s realizací tramvajové tratě. 
Výsledky jsou shrnuty v tab. 4 a 5 a na obr. 2, 3, 4 a 5. 

 

Tab. 4.  Výsledné emise dopravy na jednotlivých sledovaných úsecích pro rok 2020 pro variantu bez 
realizace tramvajové trati  

emise (g.s-1.m-1)  

varianta bez realizace tram. trati úsek 

PM10 NO2 benzen benzo(a)pyren 

U1 (ul. Polská – úsek 
17.listopadu – Rooseveltova) 

0,00223506 0.00228111 0.00091486 0,12932 . 10-10 

U2 (ul. Polská, Schweitzerova) 0,0027916 0.0029274 0.00113475 0,05173 . 10-10 

U3 (ul. Rooseveltova – úsek 
Polská – Velkomoravská) 

0.00299087 0.0029961 0.00122993 0,07758 . 10-10 

U4 (ul. Velkomoravská) 0.02898154 0.02846691 0.00478913 0,54550 . 10-10 

U5 (ul. Schweitzerova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

0.00441571 0.0044547 0.00125643 0,11211 . 10-10 

U6 (ul. Rooseveltova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

0.00490014 0.00482906 0.00100279 0,14165 . 10-10 

U7 (ul. Zikova) 0.00093704 0.0010237 0.00047743 0,02614 . 10-10 

U8 (ul. Schweitzerova – úsek 
Zikova – Slavonínská) 

0.00642591 0.00647904 0.00182872 0,11212 . 10-10 

U9 (ul. Střední Novosadská) 0.00912601 0.00906818 0.00186368 0,14166 . 10-10 

 

Tab. 5.  Výsledné emise dopravy na jednotlivých sledovaných úsecích pro rok 2020 pro variantu po 
realizaci tramvajové trati  

emise (g.s-1.m-1)  

varianta po realizaci tram. trati úsek 

PM10 NO2 benzen benzo(a)pyren 

U1 (ul. Polská – úsek 0.00197202 0.00198562 0.00074086 0,10644 . 10-
10 
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emise (g.s-1.m-1)  

varianta po realizaci tram. trati úsek 

PM10 NO2 benzen benzo(a)pyren 

17.listopadu – Rooseveltova) 

U2 (ul. Polská, Schweitzerova) 0.00210137 0.00212326 0.00090489 0,03952 . 10-10 

U3 (ul. Rooseveltova – úsek 
Polská – Velkomoravská) 

0.00289968 0.00291436 0.00100633 0,06692 . 10-10 

U4 (ul. Velkomoravská) 0.02838621 0.02783968 0.00406752 0,50699 . 10-10 

U5 (ul. Schweitzerova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

0.00391977 0.00388537 0.0010245 0,09503 . 10-10 

U6 (ul. Rooseveltova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

0.00482842 0.00476275 0.00084295 0,12958 . 10-10 

U7 (ul. Zikova) 0.00057193 0.00059584 0.00037545 0,01816 . 10-10 

U8 (ul. Schweitzerova – úsek 
Zikova – Slavonínská) 

0.0057041 0.00565042 0.00149117 0,09503 . 10-10 

U9 (ul. Střední Novosadská) 0.00866904 0.00855577 0.00155394 0,12622 . 10-10 
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Obr. 2.  Porovnání emisí z dopravy v roce 2020 pro variantu bez realizace a s realizací tramvajové 
tratě pro PM10 
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Obr. 3.  Porovnání emisí z dopravy v roce 2020 pro variantu bez realizace a s realizací tramvajové 
tratě pro NO2 
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Obr. 4.  Porovnání emisí z dopravy v roce 2020 pro variantu bez realizace a s realizací tramvajové 
tratě pro benzen 
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Obr. 5.  Porovnání emisí z dopravy v roce 2020 pro variantu bez realizace a s realizací tramvajové 
tratě pro benzo(a)pyren (v 10-10) 

Z výsledků emisního modelu vyplývá, že na všech sledovaných úsecích dojde po realizaci 
tramvajové trati ke snížení emisí, a to zejména vlivem předpokládaného poklesu individuální 
automobilové dopravy a částečně také vlivem zrušení autobusové linky č. 16, která je 
v současnosti nejfrekventovanější linkou sledované lokality. Tab. 6. zachycuje rozdíl (pokles) 
jednotlivých emitovaných škodlivin mezi oběma variantami.  

 

Tab. 6.  Snížení emisí po realizaci tramvajové tratě v roce 2020 ve sledované lokalitě 

pokles emisí (g.s-1.m-1) po realizaci tram. trati 
úsek 

PM10 NO2 benzen benzo(a)pyren 

U1 (ul. Polská – úsek 
17.listopadu – Rooseveltova) 

0,0002 0,0003 0,0002 0,02 . 10-10 

U2 (ul. Polská, Schweitzerova) 0,0006 0,0008 0,0002 0,01 . 10-10 

U3 (ul. Rooseveltova – úsek 
Polská – Velkomoravská) 

0,0001 0,0008 0,0002 0,01 . 10-10 

U4 (ul. Velkomoravská) 0,0006 0,0006 0,0007 0,04 . 10-10 

U5 (ul. Schweitzerova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 0,0005 0,0006 0,0002 0,02 . 10-10 

U6 (ul. Rooseveltova – úsek 
Velkomoravská – Zikova) 

0,00007 0,00007 0,0002 0,01 . 10-10 

U7 (ul. Zikova) 0,0004 0,0004 0,0001 0,008 . 10-10 

U8 (ul. Schweitzerova – úsek 
Zikova – Slavonínská) 

0,0007 0,0008 0,0003 0,02 . 10-10 

U9 (ul. Střední Novosadská) 0,0005 0,0005 0,0003 0,02 . 10-10 

  

 Z uvedené tabulky je patrné, že u suspendovaných částic PM10 dojde k poklesu emisí 
po realizaci tramvajové tratě cca mezi 0,0001 a 0,0007 g.s-1.m-1, přičemž největší pokles 
můžeme očekávat na ulici Schweitzerova a nejmenší na ulici Rooseveltova. U NO2 můžeme 
očekávat pokles emisí cca mezi 0,0001 a 0,0008 g.s-1.m-1, kdy k největšímu úbytku emisí 
dojde na ulici Schweitzerova, Polská a Rooseveltova. Nejmenší pokles emisí NO2 můžeme 
očekávat na ulici Zikova a Polská v úseku 17. listopadu – Rooseveltova. U emisí benzenu lze 
předpokládat pokles mezi 0,0002 a 0,0007 g.s-1.m-1. K největšímu poklesu dojde na ulici 
Velkomoravská, nejmenší pokles emisí naopak lze očekávat na ulici Zikova, Polská, 
Rooseveltova a Schweitzerova. Pokles emisí benzo(a)pyrenu v lokalitě se bude pohybovat 
mezi 0,01 . 10-10 a 0,04 . 10-10, přičemž největší pokles lze očekávat na ulici Velkomoravská, 
nejmenší potom na ulici Zikova. 

 Celkově lze konstatovat, že se realizace I. i II. etapy tramvajové tratě z centra města 
Olomouce na sídliště Nové Sady projeví pozitivně z hlediska emisního zatížení sledované 
lokality a přilehlých ulic. Po realizaci tramvajové trati dojde ke snížení emisí všech 
sledovaných škodlivin (PM10, NO2, benzen a benzo(a)pyren). 

5. 2 Vyhodnocení vlivu realizace stavebního záměru z hlediska hluku 

Předmětem této studie je hlukové zhodnocení vlivu plánovaného prodloužení tramvajové linky 
směrem k sídlištním v Nových Sadech. Tramvajová trať má propojit centrum města Olomouce 
s hustě osídleným sídlištěm Nové Sady a Povel. 

Toto hlukového zhodnocení se tedy týká dostavby druhé etapy tramvajové trati a zejména 
vlivu na změnu trasování a intenzit stávajících linek MHD ve směru do centra. 

� Vstupní údaje 

Uvažované intenzity dopravy byly převzaty jednak ze sčítání ŘSD z roku 2005 a jednak 
z vlastního sčítání v místech, kde ŘSD sčítání neprovádělo. zjištěné intenzity dopravy byly 
navýšeny koeficientem růstu dopravních výkonů pro výhledový rok 2020. Pro výpočtový model 
byly brány v úvahu následující intenzity dopravy pro jednotlivé úseky (tab. 8 a 10 ). 
Uvažované úseky komunikací ukazuje obr. 6 (viz výpočtové body). Výpočtový model byl 
zpracován výpočtovým programem LimA 5.1 a výstupem jsou výpočtové body na 
posuzovaných úsecích ulic. Provoz na tramvajové trati je uvažován v intenzitách uvedených 
v tabulce č.7. 

 

Tab. 7.   Intenzita dopravy na tram. trati 

 

 

 

 

Tab. 8.   Intenzity dopravy z celostátního sčítání v roce 2005 

ulice úsek T O M součet 

Polská  1020 12266 100 13386 

Polská   408 4906 40 5354 

Tram linka směr Souprav / den Souprav / noc 

17. Listopadu 88 9 
Nová linka 

Voskovcova 88 9 
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Rooseveltova  612 7360 60 8032 

Schweitzerova 7-4481 1234 8429 30 9693 

Rooseveltova 7-1921 1959 8136 61 10156 

Velkomoravská 7-5383 7771 23778 88 31637 

Slavonínská 7-4371 1417 6821 77 8315 

17. Listopadu 7-4485 2188 16868 83 19139 

 

Tab. 9.  koeficienty nárůstu dopravy pro rok 2020 

úsek T O M součet 

hlavní sil. 1,2 1,5 1 1,23 

ostatní 1,1 1,4 1 1,17 

 

Tab. 10.  Intenzity dopravy z celostátního sčítání přepočítané na rok 2020 

ulice úsek T O M součet 

Polská  1122 17172 100 18394 

Polská  449 6869 40 7358 

Rooseveltova  673 10303 60 11037 

Schweitzerova 7-4481 1357 11801 30 13188 

Rooseveltova 7-1921 2155 11390 61 13606 

Velkomoravská 7-5383 9325 35667 88 45080 

Slavonínská 7-4371 1559 9549 77 11185 

17 Listopadu 7-4485 1122 17172 100 18394 

 

Na komunikaci Zikova nejsou známé intenzity dopravy, proto bylo provedeno orientační 
sčítání dopravy. Výsledky jsou uvedeny v tab. 11 a 12. 

 

Tab. 11.  Počty vozidel zjištěné během sčítání 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 12.  Intenzita dopravy na ulici Zikova za 24 hod. pro rok 2020 

ulice T O M součet 

Zikova 65 3917 3 3986 

 

 

 

Obr. 6.   Přehledná situace včetně umístění kontrolních výpočtových bodů 

 

počet vozidel v dopravním proudu 

za 1 hodinu v obou směrech Doba sčítání 

OA LN TN Bus Mot traktor 

7.7.2010 10:00-11:00 348 35 12 6 3 0 

Bod výpočtu 

V1 

Bod výpočtu 

V2 

Bod výpočtu 

V3 

Bod výpočtu 

V4 

Bod výpočtu 

V5 

Bod výpočtu 

V7 

Bod výpočtu 

V8 

Bod výpočtu 

V9 

tram trať, 2. etapa 

 

tram trať, 1. etapa 

 

Bod výpočtu 

V6 
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Výstavbou a provozem tramvajové trati je uvažováno s poklesem stávajících intenzit 
autobusových linek MHD v dotčené lokalitě (viz tab. 13 a 14) a dále je dle dopravní studie 
uvažován pokles intenzit IAD (individuální automobilové studie) ve směru do centra ze 
stávajícího počtu 8800 voz/den na 6400 voz/den. Všechny změny uvažovaných dopravních 
intenzit byly zahrnuty do výpočtového modelu na posuzované úseky silnic. 

 

Tab. 13.  Počty autobusových linek na jednotlivých úsecích před výstavbou tramvajové trati 

úsek 
počet busů 

/den 

Schweitzerova (úsek Slavonínská - Zikova) 140 

Zikova 106 

Schweitzerova (úsek Zikova- Velkomoravská) 144 

Střední Novosadská 113 

Rooseveltova (úsek Zikova - Velkomoravská) 28 

Velkomoravská (úsek Schweitzerova - 
Rooseveltova) 97 

Polská (úsek Velkomoravská - Rooseveltova) 140 

Rooseveltova (úsek Velkomoravská - Polská) 18 

Polská (úsek Rooseveltova - 17. listopadu) 158 

 

Tab. 14.  Počty autobusových linek na jednotlivých úsecích po výstavbě tramvajové trati 

úsek 
počet busů 

/den 

Schweitzerova (úsek Slavonínská - Zikova) 25 

Zikova 21 

Schweitzerova (úsek Zikova- Velkomoravská) 29 

Střední Novosadská 58 

Rooseveltova (úsek Zikova - Velkomoravská) 58 

Velkomoravská (úsek Schweitzerova - 
Rooseveltova) 97 

Polská (úsek Velkomoravská - Rooseveltova) 25 

Rooseveltova (úsek Velkomoravská - Polská) 48 

Polská (úsek Rooseveltova - 17. listopadu) 73 

� Výpočty 

Výstupními údaji hlukového zhodnocení jsou provedeny formou výpočtových bodů, které jsou 
umístěny 2m před fasádu referenčního objektu v daném úseku. (viz. tab. 15 a obr. 6) Výpočet 
byl proveden pro výhledový rok 2020 a to pro nulovou variantu, kdy není uvažováno 
s výstavbou tramvajové tratě a pro  Výhledový stav, kdy je uvažováno s plným provozem 
tramvajové trati. Pro výhledový stav je počítáno zvlášť s provozem na pozemních 
komunikacích (silnice) a zvlášť s provozem na tramvajové trati. 

Tab. 15.  Umístění výpočtových bodů 

Číslo 
výpočtového 

bodu 
Ulice, číslo popisné 

V1 ul. Polská, č.p. 724/11 

V2 ul. Polská, č.p. 346/29 

V3 ul. Schweitzerova, č.p. 157/18 

V4 ul. Rooseveltova, č.p. 118/36 

V5 ul. Velkomoravská, č.p. 508/57 

V6 ul. Rooseveltova, č.p. 593/94 

V7 ul. Zikova, č.p. 613/26 

V8 ul. Schweitzerova, č.p. 738/95 

V9 ul. Střední Novosadská, č.p. 10/18 

 

Tab. 16.  Hodnoty hluku v jednotlivých bodech pro rok 2020 

Nulová  varianta 
silnice (dB) 

Výhledový stav 
silnice (dB) 

Rozdíl silnice 
(dB) 

Výhledový stav 
tram (dB) 

Výhledový stav 
kumulace (dB)  Číslo 

bodu 
výška 

den noc den noc den noc den noc den noc 

1.NP 68,2 60,2 67,5 59,6 0,8 0,6 / / 67,5 59,6 
V1 

2.NP 68,0 59,9 67,3 59,3 0,8 0,6 / / 67,3 59,3 

1.NP 65,6 57,6 64,3 56,6 1,3 1,0 / / 64,3 56,6 
V2 

2.NP 65,3 57,2 63,9 56,2 1,3 1,0 / / 63,9 56,2 

1.NP 66,5 58,4 65,1 57,4 1,4 1,0 / / 65,1 57,4 
V3 

2.NP 66,1 58,0 64,7 57,0 1,4 1,0 / / 64,7 57,0 

1.NP 68,3 60,3 68,0 60,0 0,4 0,3 / / 68,0 60,0 
V4 

2.NP 67,8 59,8 67,5 59,5 0,4 0,3 / / 67,5 59,5 

1.NP 71,4 64,6 71,1 64,4 0,3 0,2 / / 71,1 64,4 

2.NP 71,2 64,4 71,0 64,2 0,2 0,2 / / 71,0 64,2 

3.NP 71,1 64,3 70,9 64,1 0,2 0,2 / / 70,9 64,1 

4.NP 71,0 64,1 70,8 64,0 0,2 0,2 / / 70,8 64,0 

5.NP 70,9 64,0 70,6 63,8 0,2 0,2 / / 70,6 63,8 

6.NP 70,7 63,8 70,4 63,6 0,2 0,2 / / 70,4 63,6 

V5 

7.NP 70,5 63,6 70,2 63,4 0,2 0,2 / / 70,2 63,4 

1.NP 60,8 54,0 60,6 53,8 0,3 0,2 49,4 42,5 60,9 54,1 

2.NP 60,6 53,6 60,3 53,4 0,3 0,2 49,0 42,1 60,6 53,7 

3.NP 60,7 53,7 60,5 53,5 0,3 0,2 49,1 42,2 60,8 53,8 
V6 

4.NP 60,9 53,9 60,7 53,7 0,3 0,2 49,2 42,3 61,0 54,0 

V7 1.NP 55,9 47,0 54,3 45,9 1,5 1,1 51,5 44,6 56,1 48,3 
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2.NP 55,8 47,0 54,3 45,9 1,5 1,1 51,3 44,4 56,1 48,2 

3.NP 55,9 47,0 54,4 46,0 1,5 1,1 51,2 44,3 56,1 48,2 

4.NP 55,9 47,0 54,4 45,9 1,5 1,1 51,1 44,2 56,1 48,2 

5.NP 55,8 46,9 54,3 45,8 1,5 1,1 51,0 44,1 56,0 48,0 

6.NP 55,8 46,8 54,3 45,7 1,5 1,1 50,9 44,0 55,9 48,0 

7.NP 55,7 46,7 54,3 45,6 1,5 1,1 50,8 43,9 55,9 47,9 

8.NP 55,6 46,6 54,2 45,6 1,4 1,0 50,6 43,7 55,8 47,7 

1.NP 68,4 61,0 67,7 60,6 0,8 0,5 53,1 46,2 67,8 60,7 
V8 

2.NP 68,2 60,8 67,4 60,3 0,8 0,5 52,9 46,0 67,6 60,4 

1.NP 70,3 63,1 70,0 62,9 0,2 0,2 / / 70,0 62,9 
V9 

2.NP 69,9 62,7 69,7 62,5 0,2 0,2 / / 69,7 62,5 

� Zhodnocení 

Z výsledků výpočtu je zřejmé, že vlivem uvažovaného poklesu autobusových linek MHD a 
částečného poklesu IAD dochází na dotčených komunikacích ke snížení hlukové zátěže u 
obytné zástavby. V některých případech dochází k poklesu až 1,5 dB (rozdíl hladin 
zachytitelný lidským sluchem se pohybuje u hodnot 2 - 2,5 dB). Tento pokles hluku 
z pozemních komunikací je v úsecích s plánovanou výstavbou tramvajové trati (část ulice 
Rooseveltova, ul. Zikova a část ulice Schweitzerova) kompenzován nárůstem od provozu 
tramvajové trati v hodnotách až 2,5 dB. Přesto lze konstatovat že výstavba tramvajové linky je 
na základě podkladových materiálů prospěšná a sníží dopravní zatížení na již dnes přetížené 
silniční infrastruktuře města Olomouc 
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6. Hodnotící kriteria 

ulice var. urbanistické řešení zeleň celkové dopravní řešení řešení MHD statická doprava 

A1 

využití rezervní plochy z územního plánu pro 
tramvajovou trať, avšak s negativním vlivem na hluk, 
asymetrické řešení v prostoru vytíženém vzhledem 

ke komunikaci symetricky 

samostatné těleso rozšiřuje 
plochy pro dopravu na úkor 
zeleně, umožňuje částečně 

zatravnění tratě 

problematické je řešení křížení s 
Trnkovou ulicí, křižovatka Rooseveltova x 
Zikova musí být řízená, řízení bude složité 

s nižší bezpečností 

vhodné pro nástupy a výstup 
cestujících ze sídliště i provoz MHD, 

čitelný přestupní uzel  
  

A2 
dopravně vhodné řešení s méně 
významným nedostatkem dvou 
osazených stykových křižovatek. 

  

R
O

O
S

E
V

E
L

T
O

V
A

 

A3 

zachován dnešní stav, pruh mezi Rooseveltovou a 
sídlištěm nadále extenzivně využit pro zeleň a 

parkování, symetrická městská třída významem i 
uspořádáním 

komunikace je částečně 
rozšířena na úkor zeleně, 
většina zeleně je však 

zachována 
dopravně vhodné řešení, nejméně kolizní 

pro cestující méně výhodné 
přecházení na ostrůvky, pro provoz 

MHD výhodné 
možnost zvětšení počtu parkovacích 

míst o 36 u Trnkovy ulice 

B1 

využití rezervní plochy z územního plánu pro 
tramvajovou trať, asymetrické řešení v prostoru 

vytíženém vzhledem ke komunikaci symetricky, nová 
bariéra tramvajové trati 

samostatné těleso rozšiřuje 
plochy pro dopravu na úkor 
zeleně, umožňuje však 

zatravnění tratě 

odbočení do sídliště by musela být řízená, 
křižovatka Rooseveltova x Zikova musí 
být řízená, její řízení bude složité s nižší 

bezpečností 

vhodné pro nástupy a výstup 
cestujících z jižní části sídliště i provoz 

MHD, ale zastávky tramvají a 
autobusů budou zvlášť 

vhodné řešení pro dopravu v klidu, 
zachován dnešní stav (63 míst) 

B2 

společný prostor zpomalí provoz 
automobilů i tramvají, u zastávek bude 
docházet ke zdržení automobilů a tím i 

zklidnění Zikovy 

vhodné pro nástupy a výstupy 
cestujících a jejich bezpečnost při 
přecházení, provoz MHD omezován 

automobily, umožní sdružení 
tramvajových a autobusových 

zastávek 

B3 

územní rezerva využita pro statickou dopravu a 
zeleň, zminimalizování dopravního prostoru vytváří 
pocit většího bezpečí chodce, nepříjemné pro řidiče 
odstavující vozidlo do podélných stání, odpovídá 

charakteru Zikovy jako vnitřní spojnice 

zeleň se rozšiřuje o novou 
výsadbu 

společný prostor zpomalí provoz 
automobilů i tramvají, u zastávek bude 
provoz automobilů plynulý, Zikova ulice 

nebude významně zklidněná 

cestující musí přecházet na ostrůvky, 
pro ně méně výhodné, provoz MHD 
omezován automobily, autobusové a 
tramvajové zastávky budou zvlášť 

přijatelné řešení, počet parkovacích 
stání se mírně sníží na 58 až 60 

B4 
plynulý provoz automobilů i tramvají, v 
zastávkách zdržení automobilů a tím i 

zklidnění Zikovy 

vhodné pro nástupy a výstupy 
cestujících a jejich bezpečnost při 
přecházení a pro provoz MHD, 
umožní sdružení tramvajových a 

autobusových zastávek 

Z
IK

O
V

A
 

B5 

rozšíření komunikace do rezervy z územního plánu 
pro tramvajovou trať, kapacitnější řešení stylu 

městské třídy vhodnější pro řidiče a méně příjemné 
pro chodce 

zeleň se rozšiřuje o novou 
výsadbu, ubývá travnatých 

ploch, kapacitnější řešení stylu 
městské třídy vhodnější pro 
řidiče a méně příjemné pro 

chodce plynulý provoz automobilů i tramvají, u 
zastávek bude provoz automobilů plynulý, 
Zikova ulice nebude významně zklidněná 

cestující musí přecházet na ostrůvky, 
pro ně méně výhodné, pro provoz 
MHD výhodné, autobusové a 

tramvajové zastávky mohou být zvlášť 

počet parkovacích stání se mírně 
sníží na 54 až 58, podélná parkovací 
stání se vybudují na úkor travnatých 

ploch mezi novou stromovou 
výsadbou 

C1 

S
C

H
W

E
IT

Z
E

R
O

V
A

 

C2 

vhodné vedení tratě podél ulice směrem k 
nezastavěné ploše, rozvoj území se této skutečnosti 

přizpůsobí 

samostatné těleso rozšiřuje 
plochy pro dopravu na úkor 
zemědělské půdy, zeleň není 
rušena, je možné zatravnění 

tratě 

vhodné řešení bez kolizí, nutnost řídit 
křižovatku Zikova x Schweitzerova 

cestující tramvajemi budou  přecházet 
Schweitzerovu ulici, pro provoz 

tramvají vhodné 
bez vlivu na statickou dopravu 
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7. Závěrečná doporučení 

Původní záměr vedení tramvajové trati v samostatném tramvajovém pásu vedle stávající  
komunikace je z hlediska realizace velmi náročný. Varianty A1, B1, které tento záměr 
rozpracovávají, signalizují značné problémy z hlediska mnoha  křížení samostatné tramvajové 
trati. Tato situace nastává zvláště při výjezdech z obytných zón ul. Trnkova na Rooseveltově 
ulici a na celé ulici Zikově. Na Schweitzerově ulici tyto kolize nenastávají, samostatná 
tramvajové trať samostatně vedená vedle stávající ulice je v tomto případě vhodným řešením. 

 Proto byla ve studii věnována značná pozornost variantám s tramvajovou tratí situovanou 
v komunikacích.  

V Rooseveltově ulici se varianty B2 a B3 liší komplexností návrhu. Varianta B3 vychází 
z varianty B2. Vlivem úpravy zaústění Trnkovy ulice jsou odstraněny kolize v přestupním uzlu 
a je vyřešen výjezd z ulic Trnkova a Jeronýmova na Rooseveltovu ulici přehlednou průsečnou 
křižovatkou. V důsledku této úpravy se uvolňují prostory pro rozšíření parkovacích stání na 
Trnkově ulici. Varianta A4 je s ohledem na etapizaci výstavby tramvajové trati  přechodná a 
řeší úpravu zakončení 1. etapy tramvajové trati v případě odloženého pokračování výstavby 
ve druhé etapě podle variant A2 nebo A3 (s nevelkým časovým odstupem). 

Pro řešení Zikovy ulice je rozhodující názor na celkový charakter ulice. Tedy názor, jedná-li se 
o páteřní komunikaci velkého obytného celku tvořeného sídlišti Nové Sady – sever a Nové 
Sady – jih, nebo k této roli přistupují další dopravně tranzitní funkce, které vyžadují vyšší 
průjezdnost Zikovy ulice. Těmto úvahám byly přizpůsobeny jednotlivé varianty (B2-5) .  

Varianty B2 a B3 vycházejí z významu Zikovy ulice spíše jako páteře urbanistického celku 
(sídliště), kdy průjezd touto páteří je regulován propustností komunikace. 

Varianty B4 a B5 postupně umožňují doplnění průjezdní kapacity ulice. V případě varianty B4 
regulují průjezd ulicí zastávkové mysy se zachování nekonfliktního přístupu cestujících na 
zastávky. Varianta B5 je komfortnější pro vozidla. Cestující používají k přístupu na zastávky 
přechody. 

Ve všech variantách je s ohledem na jejich řešení výrazně doplněna do území stromová 
zeleň. Snahou bylo nezhoršit statickou dopravu v území. 

Variantní řešení na Schweitzerově ulici (C1 - C2) je ovlivněno předchozím úsekem. Jsou 
respektovány požadavky na pěší i cyklistickou dopravu, k omezení statické dopravy 
nedochází. 

Prodloužení tramvajové trati ve třetí etapě není volbou varianty ovlivněno. 

Na základě současných znalostí stavu území a potřeb města vyhodnotil zpracovatel jako 
nejvhodnější kombinaci variant A3 (A2) – B4 (B5) – C2.  

Odbor dopravy Magistrátu města Olomouce dle svého vyjádření preferuje variantu A3 – B2 
(B3)  – C2. 

Jacobs Consultancy s.r.o. doporučuje  variantu A3 (A2) –  B4 - C2. 

Dopravní podnik města Olomouce vyhodnotil z hlediska provozování městské hromadné 
dopravy za nejvhodnější variantu A3 – B5 – C2. 

 

V Olomouci 1.11.2010 
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8. Hrubý propočet stavby pro jednotlivé varianty 

POSOUZENÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ STŘEDEM UL. ROOSVELTOVA  
Předpokládaný nárůst investičních nákladů oproti zakončení dle DÚR  
Demontáž stáv. živičné komunikace v celé ul. Rooseveltova    
 Výměra:            = 5150,0 m2               
 Cena:   5150,0 x 1200,-                                      = 6.180.000,-  
Nový živičný povrch tramv. tratě v tl. 
20cm     
 Výměra:                                = 2100,0 m2              
 Cena:   2100,0 x 2000,-                                      = 4.200.000,-  
Nová živičná komunikace po stranách tramvajové 
trati    
 Výměra:                 = 3000 m2               
 Cena:   3000,0 x 3000,-                                     = 9.000.000,-  
Navýšení nákladů oproti původnímu řešení v DÚR    
 Celkem:                                                          = 19.380.000,-  
Zahrnutí odpočtů z těchto navýšených nákladů z důvodu jejich zahrnutí v DÚR 
Přejezdové úpravy zahrnuté již do I. etapy DÚR    
 Výměra:            = 305,0 m2               
 Cena:   350,0 x 3000,-                                        = 1.050.000,-  
Přejezdové zabez. zařízení na přejezdu ul. Trnkova (nebude muset být realizováno) 
 Cena:(odhad)                                                     = 2.000.000,-  
Kolejová tramvajová spojka (jen v případě řešení z DÚR)   
 Cena:(odhad)                                                     = 2.500.000,-  
Možné snížení navýšených nákladů 
celkem     
 Odpočet celkem:                                              = - 5.550.000,-  
        
Navýšení nákladů v případě vedení tramvajové tratě v komunikaci Rooseveltova 
Cena minimálního navýšení celkem:                                  13.830.000,-  
        
Maximální cena nejdražší varianty v ulici Zikova + variantní řešení 
středem  
ulice Rooseveltova       
Max. cena stavby celkem:  223.932.000,- + 13.830.000        = 237.762.000,- 

 
 Výměra:            = 5000,0 m2              
 Cena:   5000,0 x 1000,-                                     = 5.000.000,- 
Živičný povrch tramv. tratě v tl. 20cm    
 Výměra:   5,7x 690,0 = 3933,0 m2              
 Cena:   3633,0 x 2000,-                                    = 7.866.000,- 
Nová živičná komunikace + napojovací křižovatky   
 A -Výměra:  varianta s nást. plochami = 5050,0 m2  
 B -Výměra:  varianta s nást. ostrůvky  = 6600,0 m2  
 Cena A:   5050,0 x 3000,-                                  = 15.150.000,- 
 Cena A:   6600,0 x 3000,-                                  = 19.800.000,- 
Nové parkovací pruhy podél nové komunikace   
 Max.výměra:          = 1100,0 m2              
 Cena:   1100,0 x 2600,-                                      = 2.860.000,- 
Trolejové vedení    
 Cena:   1300 x 8600,-                                        = 11.180.000,- 
Napájecí kabelové vedení (odhad)    
 Cena:   1400 x 3800,-                                         = 5.320.000,- 

Propojení měníren (odhad)    
 Cena:                                                               = 4.500.000,- 
Měnírna (stavební a technologická 
část)    
 Cena:                                                              = 16.500.000,- 
Světelná signalizace na 2 křižovatkách    
 Cena:                                                               = 5.000.000,- 
Tramvajové zastávky, stavební část -  
3 ks    
 Cena:                                                               = 4.800.000,- 
Systém vybavení inteligentních 
zastávek    
 Cena:                                                                = 2.500.000,- 
Přístřešky MHD, TRAM + BUS    
 Cena:                                                               = 2.250.000,- 
Sociální zařízení tramvaje    
 Cena:                                                                 = 300.000,- 
Sadové úpravy, výsadba stromové 
zeleně    
 Cena:                                                               = 3.000.000,- 
Přeložky stávajících inženýrských sítí (odhad 10% IN)   
 Cena:                                                             = 20.000.000,- 
     
A Cena celkem                                                           219.282.000,- 
B Cena celkem                                                           223.932.000,- 

 
 Cena A:   4700,0 x 3000,-                                  = 14.100.000,- 
Nové parkovací pruhy podél nové komunikace   
 Max.výměra:          = 1100,0 m2              
 Cena:   1100,0 x 2600,-                                      = 2.860.000,- 
Trolejové vedení    
 Cena:   1300 x 8600,-                                       = 11.180.000,- 
Napájecí kabelové vedení (odhad)    
 Cena:   1400 x 3800,-                                         = 5.320.000,- 
Propojení měníren (odhad)    
 Cena:                                                               = 4.500.000,- 
Měnírna (stavební a technologická 
část)    
 Cena:                                                              = 16.500.000,- 
Světelná signalizace na 2 křižovatkách    
 Cena:                                                                = 5.000.000,- 
Tramvajové zastávky, stavební část -  
3 ks    
 Cena:                                                                = 4.800.000,- 
Systém vybavení inteligentních 
zastávek    
 Cena:                                                                = 2.500.000,- 
Přístřešky MHD, TRAM + BUS    
 Cena:                                                                = 2.250.000,- 
Sociální zařízení tramvaje    
 Cena:                                                                  = 300.000,- 
Sadové úpravy, výsadba stromové 
zeleně    
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 Cena:                                                                = 3.000.000,- 
Přeložky stávajících inženýrských sítí (odhad cca 10% IN)  
 Cena:                                                              = 20.000.000,- 
     
A Cena celkem                                                           214.932.000,- 
B Cena celkem                                                           218.232.000,- 

 
Výměra - celková délka            = 2360,0 m                          
 Cena:   2293,0 x 44.000,-                               = 103.846.000,- 
Dvě tramvajové výhybky s řízeným přestavníkem a ohřevem  
 Cena:                                                              =  2.100.000,- 
Náklady nad rámec jednotkové ceny pro tramv. trať - obalení kolejnic, mazníky 
 Cena:                                                              =  1.500.000,- 
Příprava území + demolice stáv. zděného jednopatrového 
objektu  
 Cena:                                                               = 5.000.000,- 
Demontáž stáv. živičných vozovek v místě nových přejezdů a křižovatek 
 Výměra:                   = 1100,0 m2              
 Cena:   1100,0 x 1200,-                                      = 1.320.000,- 
Nové živičné konstrukce na přejezdech přes tramv. trať a na křižovatkách 
 Výměra:                   = 1100,0 m2              
 Cena:   1100,0 x 3000,-                                      = 3.300.000,- 
Nová živičná obrusná vrstva u stávající komunikace v ul. 
Zikova  
 Výměra:                   = 5000,0 m2              
 Cena:   5100 x 1000                                           = 5.000.000,- 
Trolejové vedení      
 Cena:   1300 x 8500,-                                       = 11.050.000,- 
Napájecí kabelové vedení (odhad)    
 Cena:                                                                = 5.320.000,- 
Propojení měníren (odhad)     
 Cena:   1400 x 3800,-                                         = 4.500.000,- 
Měnírna (stavební a technologická část)    
 Cena:                                                              = 16.500.000,- 
Světelná signalizace na 2 křižovatkách    
 Cena:                                                                = 4.000.000,- 
Tramvajové zastávky, stavební část -  3 
ks    
 Cena:                                                                = 4.800.000,- 
Systém vybavení inteligentních zastávek    
 Cena:                                                                = 2.500.000,- 
Přístřešky MHD, TRAM + BUS     
 Cena:                                                               = 2.250.000,- 
Signalizační zařízení na čtyřech nových přejezdech   
 Cena:                                                              = 12.000.000,- 
Sociální zařízení tramvaje     
 Cena: (odhad)                                                       = 300.000,- 
Sadové úpravy, výsadba stromové 
zeleně    
 Cena:                                                                = 3.000.000,- 
Přeložky stávajících inženýrských sítí (odhad)   
 Cena:                                                               = 20.000.000,- 
       
Cena celkem                                                                    208.286.000,- 
 










































