


VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ULIČNÍHO PROFILU S UMÍSTĚNÍM 

TRAMVAJOVÉ TRATI TŘ. MÍRU – PRAŽSKÁ 

 

1. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 

1.1 Úvod 

V současné době projednávaný návrh nového územního plánu města Olomouce v kapitole 5.3.3. 

„Koncepce veřejné hromadné dopravy“ pod označením DH-02 nově navrhuje tramvajovou trať 

v trase tř. Míru – Pražská, včetně obratiště. Rozšíření stávající sítě tramvajových tratí v Olomouci o 

tuto větev je z důvodu očekávaného nárůstu počtu rezidentů v dané lokalitě a možnosti umístění 

staveb nadmístního občanského vybavení, včetně vhodné vazby na stávající obchodní a nákupní 

centrum.  

Cílem územní studie tedy bylo variantní prověření řešení uličního profilu ulice Pražská s umístěním 

tramvajové trati. Návrhy řešení byly konfrontovány jak s pracovními výstupy z dílčích projednání, tak i 

s výstupy dopravně inženýrského posouzení, pro nějž byly podkladem návrhové intenzity dopravy  

budou vycházet z dopravně inženýrského posouzení současného a výhledového dopravního zatížení 

dané lokality, křižovatky tř. Míru x Pražská x Foersterova a křižovatky Pražská x Erenburgova. Ulice 

Pražská bude navržena s cílem vytvořit městskou třídu. 

Takto koncipované zadání si vyžadovalo spolupráci týmu, složeného z projektantů dopravních staveb, 

urbanisty i specialistů v oblasti inženýrských sítí. 

Variantnost řešení je dána zejména v trasování tramvajové trati, ale rovněž i v jejím uspořádání a 

v řešení obratiště. 

Řešení bylo hledáno ve spojení vyhovujícího technického návrhu s přiměřeným zásahem (omezením) 

navazujícího území tak, aby výsledek znamenal přínos nejen do komunikační sítě města a 

optimálnímu podílu na dopravních vztazích, ale umožnil i odpovídající územní rozvoj. 

 

 

1.2 Stávající stav 

Stávající stav komunikací v řešeném prostoru odpovídá jejich významu v komunikační síti města.  

1.2.1 Pozemní komunikace 

Ulice Foersterova a Pražská jsou dnes průjezdními úseky silnice I/35. Jsou páteřními sběrnými 

komunikacemi, zajišťujícími rozhodující podíl dopravních vztahů. Jsou řešeny jako čtyřpruhové, 

směrově dělené.  



Třída Míru je průjezdním úsekem silnice II/448. Plní funkci městské radiály, v širším měřítku potom 

zajišťuje přepravní vztahy v severní části města. Je řešena jako dvoupruhová s tramvajovým pásem. 

Ulice Erenburgova, která rovněž spadá do řešeného území, je místní komunikací se smíšenou 

obslužnou i sběrnou funkcí. Je dvoupruhová. 

Ulice Norská je součástí vnitřního dopravního systému zóny bydlení v oblasti mezi Pražskou, Třídou 

Míru a areálem Olomouc CITY. Z hlediska dopravního jde o obslužnou komunikaci, dvoupruhovou. 

Další komunikací, která do našeho řešení vstupuje, je páteřní obslužná trasa areálu Olomouc CITY. 

Tato obvodová komunikace zajišťuje distribuci přepravních vztahů areálu a je napojena na ulici 

Pražskou jednosměrně tak, že na vjezdu do areálu umožňuje pouze příjezd zásobování, na výjezdu je 

potom využívána pro odjezd zákazníků směr město. 

Řešení se dále dotýká stávající účelové komunikace, křížící mimoúrovňově Pražskou, vedoucí podél 

CITY na násypu a mostem překonávající příjezd do CITY od rondelu na Pražské.  

 

1.2.2 Křižovatky 

Křižovatka Pražská * Třída Míru je světelně řízená, na všech větvích usměrněná. Světelné řízení je 

součást koordinovaného tahu, vedoucího od křižovatky s ulicí Hněvotínskou.  

Křižovatka Pražská * Erenburgova je neřízená křižovatka styková, usměrněná na všech větvích. 

Křižovatka Pražská * ÚK CITY je pouze pravým připojením větví ÚK CITY s omezeným vjezdem do 

areálu. 

 

1.2.3 Hromadná doprava 

Stávající stav hromadné dopravy je dán především tramvajovou tratí Třída Míru. Tato trať vede 

z centrální části města po Palackého, Litovelské a Třídě Míru ke krematoriu.  

Doplňkovou funkci k této páteřní lince hromadné dopravy tvoří autobusové zastávky MHD a IDOS. 

 V řešeném území se nacházejí tyto zastávky: 

- tramvajová zastávka Šibeník 

- tramvajová zastávka Pražská 

- tramvajová zastávka U kovárny 

- autobusová zastávka U kovárny 

- autobusová zastávka Erenburgova 

- autobusová zastávka Šibeník 



1.2.4 Nemotoristická doprava 

V dotčeném území je územním plánem definována síť cyklistických koridorů. tato poměrně hustá síť 

vede jednak rovnoběžně s Pražskou, jednak Pražskou kříží povšechně v prostorech stávajících 

křižovatek – Pražská * Třída Míru, Pražská * Erenburgova, Pražská * ÚK CITY a rovněž mimoúrovňově 

kříží Pražskou souběžně se stávající polní cestou. 

 

 

1.3 Známé záměry 

V příloze je uveden soutisk navrženého řešení s hlavním výkresem i výkresem dopravy z návrhu 

územního plánu. 

 

1.3.1 Pozemní komunikace 

Severně řešeného území se dotýká přeložka realizace propojení rondelu na Pražské s ulicí Řepčínskou 

jako etapa Severního spoje. Tento záměr, který je již delší dobu v územně plánovacích 

dokumentacích zakotven, je v současnosti rozpracován do DÚR - Přeložka II/448, DS GEO Projekce, 

2010. Dokumentace řeší napojení pátého ramene na velkou okružní křižovatku, vedení trasu 

povšechně východním směrem, křížení ulice Křelovské malou okružní křižovatkou a propojení na 

Řepčínskou. 

Ve Třídě Míru dojde k napojení páteřní trasy rozvojového území Šibeník novou stykovou křižovatkou, 

která je v odsazené poloze k ulici Škrétova. Navržená křižovatka je řešena s usměrněním na navržené 

větvi a na Třídě Míru od Pražské. 

 

1.3.2 Křižovatky 

Z hlediska známých záměrů je křižovatka Pražská * Třída Míru stabilizovaná. 

Křižovatka Pražská * Erenburgova je z hlediska záměrů uvažována k doplnění ramenem z Norské 

spolu se směrovou korekcí Erenburgova. V rámci předchozích územně plánovacích podkladů bylo 

provedeno vyhodnocení, které stanovilo vhodnost regulovaného napojení, které zajistí zlepšení 

stávajícího nevyhovujícího stavu, kdy je celá rozsáhlá zóna bydlení připojena dvěma stykovými 

neusměrněnými křižovatkami s průjezdem kolem školy a bydlení. Zároveň je nutno volit nové 

napojení tak, aby byly zcela vyloučeny zbytné pohyby a tranzitní trasy. Tato křižovatka by dále 

obsahovala úpravu trasování Erenburgovy (vstřícně Norské) a světelné řízení. 

Stávající napojení účelové komunikace CITY na Pražskou je již dlouhodobě uvažováno k úpravě. V 

tomto místě bylo již dříve stabilizováno místo pro napojení celé rozvojové plochy Pražská – východ 

páteřní obslužnou komunikací a to v nové, světelně řízené křižovatce, vstřícně osazené na ÚK CITY, 

nikoli však propojené přímými pohyby. 



 

1.3.3 Hromadná doprava 

Je znám záměr na prodloužení tramvajové trati Třída Míru až do prostor letiště, kde se nachází 

významná rozvojová plocha. V minulých letech byl rovněž zkoumán záměr na vybudování tramvajové 

trati kolem hřbitova s prodloužením k areálu CITY. 

 

1.3.4 Nemotoristická doprava 

Koridory cyklistické dopravy, souhrnně uvedené v dopravní části, jsou blíže nespecifikovány, co se 

týká druhu cyklistické trasy. V návrhových částech jednotlivých územních studií je tedy nutno 

s přihlédnutím k místním podmínkám řešit cyklistické trasy podrobněji. 

 

 

1.4 Intenzity zatížení 

Intenzity zatížení v daném prostoru byly zjištěny jednak pomocí Dopravního modelu, který umožňuje 

získat data o zatížení na finálně tvarované komunikační síti pro rok 2030 a dále výpočtem generované 

dopravy, který určí počet vozidel, majících zdroj a cíl v rozvojové ploše Pražská – východ. V přílohách 

je doložen jak výstup Dopravního modelu, tak i výpočet generované dopravy. Konečné údaje a 

kapacitní posouzení jsou obsaženy v samostatné příloze. 

 

 

1.5 Podklady 

Zpracovatel vycházel z těchto podkladů: 

 Dopravní model města Olomouce 

 Územní plán města Olomouce, návrh 2012 

 Přeložka II/448, DS GEO Projekce, 2010 

 Protokol o měření hluku 12/37, Ecological Consulting, 2012 

 

 

 

 



1.6 Technická infrastruktura 

Ve výkresové části je doložen výkres hlavních inženýrských sítí.  

Navržené řešení se ocitá v jediné významnější kolizi – v prostoru mezi křižovatkami Pražské a Třídou 

Míru a Erenburgovou koliduje rozšířená Pražská s STL a NTL plynovodem. V situaci je zaznačeno 

možné řešení. Je však jisté, že konkrétní návrh přeložky bude možno provést v aktuální situaci 

přípravy stavby rozšíření Pražské.  

 

 

1.7 Návrh řešení, varianty 

V průběhu prací bylo postupně nalezeno 5 variant řešení. Tyto varianty se od sebe liší zejména 

trasováním tramvajové trati, jedna je pouze jednokolejnou subvariantou. 

Na základě dílčích projednání se do konečného dopracování dostaly dvě varianty, vykazující 

významné odlišnosti. Ostatní varianty jsou doloženy ve výkresech v pracovní podobě.  

 

1.7.1 Popis variant 

VARIANTA 1a 

vycházela z „očekávaného“ scénáře. Tramvajová trať bude vedena odbočením z Třídy Míru v prostoru 

křižovatky s Pražskou, vede středem Pražské mezi směrově rozdělenou sběrnou komunikací a končí 

v blízkosti areálu CITY.   

Zastávky jsou navrženy takto: 

*  přesunutá zastávka Pražská – před křižovatku s Pražskou, potřebné pro společné využití linek 
ke Krematoriu i na Pražskou 

* zastávka Norská – pravděpodobně jen směr do centra, zastávka je ve směrovém oblouku 

* zastávka GLOBUS – v místě napojení nové obslužné komunikace z rozvojové plochy Pražská – 
východ 

* zastávka CITY – v slepém ukončení trati uprostřed Pražské 

 

VARIANTA 1b 

vychází z VARIANTY 1a, kterou mění v tom, že je uvažována jednokolejná trať. Vzhledem k tomu, že 

délka větve je cca 1200m a jsou na ní tři zastávky, je možné jednokolejné řešení při výhledovém 

intervalu 10 minut uvažovat. 

Umístění zastávek je navrženo zcela shodně. 



VARIANTA 2 

Tato varianta představuje výrazné oživení myšlenky tramvajové trati. Její hlavní přínos spočívá v tom, 

že řeší obsluhu rozvojové plochy Pražská přímou účastí v uličním profilu páteřní obslužné komunikace 

v zóně. Po průjezdu zónou se otáčí do nadjezdu na Pražskou a končí v přímém dotyku s 2.NP 

obchodního centra. 

Zastávky jsou navrženy takto: 

*  přesunutá zastávka Pražská – před křižovatku s Pražskou, potřebné pro společné využití linek 
ke Krematoriu i na Pražskou 

* zastávka Norská – pravděpodobně jen směr do centra, zastávka je ve směrovém oblouku 

* zastávka za křižovatkou s novým napojením rozvojové zóny Pražská – východ 

* zastávka na severním okraji rozvojové plochy Pražská – východ 

* zastávka CITY – v úrovni 2. NP obchodního centra CITY 

 

VARIANTA 3 

Tato varianta přináší další zásadní možnost, kudy vést tramvajovou trať. Odbočení z Třídy Míru 

nevede do středu profilu Pražské, ale do samostatného tělesa, vedoucího rovnoběžně s Pražskou.  

Zastávky jsou navrženy takto: 

*  přesunutá zastávka Pražská – před křižovatku s Pražskou, potřebné pro společné využití linek 
ke Krematoriu i na Pražskou 

* zastávka Norská  

* zastávka GLOBUS – v místě napojení nové obslužné komunikace z rozvojové plochy Pražská – 
východ 

* zastávka u čerpací stanice – konečná zastávka se smyčkovým obratištěm s malým významem 
pro CITY 

 

VARIANTA 4 

je kombinací VARIANTY 1a a VARIANTY 3. Vede středem Pražské až k napojení s rozvojovou plochou 

Pražská – východ, avšak nepokračuje dovnitř území, běží souběžně s Pražskou do prostoru čerpací 

stanice. 

Zastávky jsou navrženy takto: 

*  přesunutá zastávka Pražská – před křižovatku s Pražskou, potřebné pro společné využití linek 
ke Krematoriu i na Pražskou 

* zastávka Norská  



* zastávka v místě napojení nové obslužné komunikace z rozvojové plochy Pražská – východ 
s malým významem pro GLOBUS 

* zastávka u čerpací stanice – konečná zastávka se smyčkovým obratištěm s malým významem 
pro CITY 

 

 

1.7.2 Technické řešení variant 

VARIANTA 1a 

Varianta 1 je variantou vedení tramvajové trati uprostřed hlavního dopravního prostoru, středem 

ulice Pražské (mezi směrově rozdělenou sběrnou komunikací), s ukončením před silničním 

nadjezdem. Tato varianta předpokládá použití tramvají s možností oboustranného výstupu a nástupu 

do vozidla. V této variantě jsou navrženy dvě nové zastávky umístěné v návaznosti na upravenou 

stávající křižovatku Pražská x Erenburgova a nově vzniklou křižovatku s napojením do nové rozvojové 

oblasti města. Konečná zastávka je umístěna před ukončením tramvajové trati. 

Návrh dvoukolejné tratě začíná napojením na stávající trať ve směru na Neředín za pomocí 

kolejových rozvětvení a minimálních poloměrů odbočení. Dvoukolejná trať na sdruženém zemním 

tělese kopíruje směrové a výškové vedení stávající pozemní komunikace a je navržena se zakrytým 

kolejovým ložem (štěrkové lože v úrovni temene kolejnice) odděleným od jízdních pruhů dělícím 

pásem šířky 2,5m. Dělící pásy slouží jako oddělení tramvajové dopravy od silniční, dále pro umístění 

vyčkávacích prostor pro chodce na přechodu a také z důvodu umístění tramvajových zastávek bez 

změny polohy komunikace. V místě s křížením s pozemními komunikacemi je navržena s 

tramvajovým krytem pojížděným nekolejovými vozidly. 

Osová vzdálenost nové dvoukolejné trati je navržena 4,0m pro umístění trakčních stožárů mezi 

kolejemi a celková délka od kolejového rozvětvení po zarážedla činí cca 1 211m. 

Rychlost nově navrhované tratě je v některých úsecích limitována jednak zaústěním do stávající tratě 

a dále pak směrovým obloukem o poloměru min. 205m s přechodnicemi a navrhovaným převýšením 

40mm pro rychlost 40km/hod. V tomto oblouku je umístěna zastávka na vnitřní straně oblouku a 

dále pak v odsunuté poloze na vnější straně zastávka v části v přechodnici a přímé. Ostatní zastávky 

jsou navrženy vstřícně. Konečná zastávka je navržena před odstavnými kolejemi délky 35m a dvojitou 

kolejovou spojkou sloužící pro změnu směru jízdy tramvajových vozidel. Příchod a odchod cestujících 

je navržen podél kolejových spojek a odstavných kolejí až k silničnímu nadjezdu, kde je navržen 

mimoúrovňový přístup za pomocí schodiště a pro bezbariérový přístup výtah. 

 

VARIANTA 1b 

Varianta 1b je obdobou varianty 1a s tím rozdílem, že je pro zajištění obsluhy daného úseku navržena 

pouze jedna kolej. Tím dojde ke snížení nároků na zvýšené šířkové uspořádání ulice jako u předchozí 

podvarianty (úspora 4,0m), ale za cenu snížení propustnosti trati. 



Kolej začíná kolejovým napojením dvoukolejné trati na jednokolejnou za pomocí tramvajových 

výhybek a minimálních poloměrů odbočení. Dále je jednokolejná trať vedena ve stejné trase jako 

kolej č. 2 ve variantě 1a včetně směrových motivů a umístění zastávek. Zastávky jsou umístěny 

vpravo ve směru staničení koleje. Konečná zastávka je umístěna blíže k nadjezdu z důvodu 

chybějících kolejových spojek. 

Příchod a odchod cestujících je navržen obdobně jako u varianty 1a. 

Celková délka od kolejového rozvětvení po zarážedlo činí cca 1 208m. 

 

VARIANTA 2 

Varianta 2 s dvoukolejnou tramvajovou tratí je navržena ve stejné trase jako varianta 1a v ulici 

Pražská až do návrhu nového zapojení rozvojového území do silnice I/35. V rámci vzniklé křižovatky 

dojde k pravostrannému odbočení tramvajové trati do navrhované místní komunikace zájmové 

lokality. Dále trať respektuje návrh územního plánu na vedení místních komunikací v lokalitě a 

odbočuje levostranným obloukem do polohy rovnoběžné s ulicí Pražskou. Trať se následně přimyká 

levostranným obloukem ke stávající místní komunikaci a je převedena za pomocí přestavby 

stávajícího nadjezdu přes ulici Pražskou. Ukončena je v oblasti a v návaznosti na stávající obchodní a 

nákupní centrum, kde bude umístěna konečná zastávka. Dále je pro zajištění změny směru jízdy 

tramvajových vozidel kolejové propojení s dostatečnou délkou kusé koleje pro odstavování vozidel. 

Tato varianta předpokládá použití tramvají s možností oboustranného výstupu a nástupu do vozidla. 

Nové tramvajové zastávky jsou umístěny u křižovatky Pražská x Erenburgova, Pražská x nová místní 

komunikace, na místní komunikaci rovnoběžné s Pražskou a konečná zastávka u obchodního centra. 

V návrhu je trať v oblasti rozvojového území vedena na zvýšeném tramvajovém pásu s občasným 

pojezdem nekolejových vozidel. Oddělení dopravních pásů je za pomocí zkosené tvarovky. Nedojde 

tak k výrazné segregaci veřejné dopravy v daném prostoru. 

Osová vzdálenost nové dvoukolejné trati je navržena 4,0m pro umístění trakčních stožárů mezi 

kolejemi v oblasti se zakrytým kolejovým ložem (štěrkové lože v úrovni temene kolejnice) a 3,5m 

v místě zvýšeného tramvajového pásu. Celková délka od kolejového rozvětvení po zarážedlo činí cca 

2 022m.  

 

VARIANTA 3 

Navrhovaná dvoukolejná trať začíná napojením na stávající trať ve směru na Neředín za pomocí 

kolejových rozvětvení a minimálních poloměrů odbočení a končí obratištěm v zájmovém rozvojovém 

území. 

Varianta 3 je variantou řešení vedení trati na sdruženém zemním tělese tramvajového spodku, které 

je vybudováno souběžně se stávajícím zemním tělesem přilehlé silnice I/35. Tramvajová trať kopíruje 

stávající vedení směrově rozdělené silnice I/35, která bude doplněna na křižovatkách o řadící pruhy. 

Trať je navržena se zakrytým kolejovým ložem (štěrkové lože v úrovni temene kolejnice) odděleným 



od jízdních pruhů dělícím pásem min. šířky 2,0m, v místě s křížením s pozemními komunikacemi je 

navržena s tramvajovým krytem pojížděným nekolejovými vozidly.  

Osová vzdálenost nové dvoukolejné trati je navržena 4,0m pro umístění trakčních stožárů mezi 

kolejemi a celková délka od kolejového rozvětvení po poslední výhybku smyčky činí cca 1 317m. 

V této variantě jsou nově zastávky umístěny u křižovatky Pražská x nová místní komunikace do 

rozvojového území a konečná zastávka umístěná před smyčkou. Zastávky jsou navrženy vstřícně. 

Rychlost nově navrhované tratě je v některých úsecích limitována jednak zaústěním do stávající tratě 

a dále pak směrovými oblouky o poloměru min. 200m s přechodnicemi a navrhovaným převýšením 

40mm pro rychlost 40km/h a oblouky o poloměru min. 500m s přechodnicemi a navrhovaným 

převýšením 60mm pro rychlost 60km/hod. 

Navrhované obratiště ve tvaru smyčky je kapacitně navrženo na 6 tramvajových vozidel délky 32m, 

což vychází i z použitých minimálních směrových poloměrů o velikosti 25m. 

 

VARIANTA 4 

Varianta 4 s dvoukolejnou tramvajovou tratí je navržena ve stejné trase jako varianta 1a v ulici 

Pražská až do návrhu nového zapojení rozvojového území do silnice I/35. V nově vzniklé křižovatce 

dochází k odklonu tramvajové trati od silnice I/35 a přechází do vedení a ukončení trasy jako ve 

variantě 3, tzn. ukončení obratištěm v zájmovém rozvojovém území. 

Osová vzdálenost nové dvoukolejné trati je navržena 4,0m pro umístění trakčních stožárů mezi 

kolejemi a celková délka od kolejového rozvětvení po poslední výhybku smyčky činí cca 1 306m. 

V této variantě jsou nově zastávky umístěny u křižovatky Pražská x Erenburgova, Pražská x nová 

místní komunikace do rozvojového území a konečná zastávka umístěná před smyčkou. Zastávky jsou 

navrženy vyjma zastávky u křižovatky Pražská x Erenburgova vstřícně. 

Rychlost nově navrhované tratě je v některých úsecích limitována jednak zaústěním do stávající tratě 

a dále pak směrovými oblouky o poloměru min. 200m s přechodnicemi a navrhovaným převýšením 

40mm pro rychlost 40km/h a oblouky o poloměru min. 500m s přechodnicemi a navrhovaným 

převýšením 60mm pro rychlost 60km/h. Dále pak je rychlost ovlivněna protisměrnými oblouky o 

poloměru min. 80m sloužícími pro převedení tratě ze středu ulice Pražská vně této ulice. 

Navrhované obratiště ve tvaru smyčky je shodně umístěno jako ve variantě 3. 

Nové tramvajové zastávky jsou umístěny u křižovatky Pražská x Erenburgova, Pražská x nová místní 

komunikace a konečná zastávka umístěná před smyčkou. 

 

 

 

 



1.7.3 Vyhodnocení variant 

V tomto odstavci je provedeno zhodnocení variant z hlediska dopravně - urbanistického. Technická 

řešení variant jsou v zásadě srovnatelná a v tomto stupni dokumentace z nich nevyplývají žádná 

omezení. Pokusy zhodnotit varianty z ekonomického hlediska jsou v této fázi rovněž předčasné. 

Samostatně je provedeno a doloženo hodnocení urbanistické, hlukové a rovněž posouzení kapacitní. 

Zde obsažené hodnocení vychází jak ze subjektivního názoru autora, tak i z názorů a připomínek 

dotčených orgánů, zjištěných v rámci průběžných projednávání. 

 

VARIANTA 1a 

Výhody: 

* návrh úpravy Pražské je nekomplikovaný, v celém průběhu dojde k rozšíření středního pásu a 
vložení pásu tramvajového 

Nevýhody: 

* funkce a atraktivnost tramvajové trati bude omezena kvůli obtížné dostupnosti tramvajových 
zastávek, pro rozvojovou plochu Pražská i obchodní komplex CITY budou k dispozici dvě zastávky 
uprostřed čtyřpruhové sběrné komunikace 

* zastávka GLOBUS bude z centrální části rozvojové plochy vzdálená cca 250m pěší trasy, od 
prodejny GLOBUS cca350m 

* zastávka CITY bude dostupná pouze mimoúrovňově, z přilehlé obytné zástavby i z prodejen 
CITY bude vzdálená cca 350m 

 

VARIANTA 1b 

Výhody: 

* návrh úpravy Pražské je nekomplikovaný, v celém průběhu dojde k rozšíření středního pásu a 
vložení pásu tramvajového 

* oproti VARIANTĚ 1a menší zábor ploch a menší investiční náklady 

Nevýhody: 

* funkce a atraktivnost tramvajové trati bude omezena kvůli obtížné dostupnosti tramvajových 
zastávek, pro rozvojovou plochu Pražská i obchodní komplex CITY budou k dispozici dvě zastávky 
uprostřed čtyřpruhové sběrné komunikace 

* zastávka GLOBUS bude z centrální části rozvojové plochy vzdálená cca 250m pěší trasy, od 
prodejny GLOBUS cca350m 

* zastávka CITY bude dostupná pouze mimoúrovňově, z přilehlé obytné zástavby i z prodejen 
CITY bude vzdálená cca 350m 



* oproti VARIANTĚ 1a snížená propustnost trati 

 

VARIANTA 2 

Výhody: 

* přivádí zastávky hromadné dopravy nejblíže k možným zdrojům/cílům, a to jak v rozvojové 
ploše Pražská – východ, tak i v obchodním zařízení CITY 

* je možná etapová výstavba 

Nevýhody: 

* větší délka trati 

 

VARIANTA 3 

Výhody: 

* poloha zastávek je vůči rozvojové ploše Pražská – východ příznivější než ve VARIANTÁCH 1a a 
1b 

Nevýhody: 

* poloha zastávek pro GLOBUS a zejména pro CITY velmi málo atraktivní 

* největším problémem je vedení tramvajové trati na samostatném tělese a její křížení 
s komunikacemi v křižovatkách, stejně jako připojení tramvajové trati do profilu pozemní komunikace 

 

VARIANTA 4 

Výhody: 

* poloha zastávek je vůči rozvojové ploše Pražská – východ příznivější než ve VARIANTÁCH 1a a 
1b 

Nevýhody: 

* poloha zastávek pro GLOBUS a zejména pro CITY velmi málo atraktivní 

* problém s křížením/napojením tramvajové trati z polohy mimo komunikaci zůstává největším 
negativem této varianty 

 

Na základě výše uvedených argumentů bylo dohodnuto, že dopracovány budou dvě varianty, a to 

VARIANTA 1b a VARIANTA 2. VARIANTA 1b jako představitel „klasického“ řešení tramvajové trati 

v ulici Pražská s redukovaným rozsahem (jednokolejné řešení) a VARIANTA 2 jako nositel zcela nové 

myšlenky způsobu obsluhy rozvojové plochy Pražská i obchodního zařízení CITY/GLOBUS. 



1.8 Urbanistické řešení 

Stávající stav území 

Lokalita Pražská je rozdělena průjezdním úsekem silnice I/35 na část „Pražská východní“ a „Pražská 

západní“. Průjezdní úsek ulice Pražská, má délku cca 900m. V řešeném území má tři odlišné části – od 

tř. Míru po Erenburgovu, od Erenburgovy po napojení lokality Pražská - východ a od tohoto napojení 

po okružní křižovatku u Globusu.   

První úsek od tř. Míru po Erenburgovu o délce 250m se vyznačuje jednostranně stabilizovanou 

zástavbou řadových RD po západní straně ulice a cenným předpolím barokního fortu na Šibeniku po 

východní straně ulice. Předpolí fortu je v současnosti ohraničeno neprůhledným oplocením z vlnitého 

plechu, v pohledově významné ose na příjezdu do města  jsou umístěny reklamní tabule, které 

prostor zcela nevhodně limitují. Směrem do Třídy Míru je nesourodá rozvolněná zástavba různých 

funkcí. Obě strany ulice vzájemně komunikují pouze prostorově – funkčně a provozně jsou nezávislé. 

Řadová zástavba RD vytváří městotvorné schéma s veřejnou částí do ulice Pražské a soukromými 

zahradami do vnitrobloku. Dopravní obsluha  nenavazuje přímo na ulici Pražskou, ale je vedena 

samostatnou souběžnou komunikací. 

Druhý úsek od Erenburgovy po napojení lokality Pražská – východ o délce 350m  se vyznačuje 

nesourodou zástavbou  po jihozápadní straně ulice. Směrem od křižovatky  „Erenburgova“ pokračuje 

v krátkém úseku řadová zástavba RD, dále pak jednotlivé garáže situované do malých skupin a bytové 

domy, které však uliční profil dotvářejí pouze dílčím způsobem. Zejména skupinové garáže je v území 

třeba vyhodnotit jako nevhodné ve vztahu k významu Pražské jako hlavního příjezdu do města. 

Severovýchodní strana území nemá jednotně tvarovanou uliční čáru. Směrem od křižovatky 

„Erenburgova“ jsou podélně orientovány dva stávající bytové domy, dále pokračuje doposud 

nezastavěná rozvojová plocha. 

Třetí úsek od napojení lokality po okružní křižovatku u Globusu o délce 570m je po jihozápadní straně 

stabilizovanou plochou obchodu a bydlení. Východní část pak atraktivní rozvojovou plochou. 

Obchodní plocha těží ze snadné dopravní obsluhy, která však s sebou nese velké zatížení 

automobilovou dopravou. Objekty obchodní zóny jsou k němu  orientovány zázemím. Potenciál 

návštěvníků je od profilu ulice Pražská oddělen zástavbou obchodní zóny. Ze strany Pražská západ je 

toto řešení stabilizované s veškerými vazbami na dopravní a technickou infrastrukturu. Výhledově tak 

nelze uvažovat se zapojením této části do aktivní tvorby živého uličního parteru přímo v profilu ulice 

Pražská. Rozvojové plochy v části Pražská východ jsou atraktivní vazbou na stávající zástavbu městské 

části Olomouc Hejčín a předpokladem pro snadné vytvoření pohodlných dopravních napojení. I 

výhledově však bude nutné uvažovat s významnou dopravních zátěží a tím i zvýšenou hladinou hluku. 

 

Územní plán 

Územní plán navrhuje v řešené lokalitě vytvoření kvalitních veřejných prostranství a městských tříd. 

Výška zástavby je určena v hladině 13/17 m s využitím smíšeného charakteru. Způsob zástavby je 

navržen jako blokový. Podmínkou je 70% parkování pod vlastními objekty. 

 



Vyhodnocení vstupních podmínek 

Průjezdní úsek silnice I/35 je významným vjezdem do města, tvoří však v území prostorovou bariéru. 

Frekventovaná silniční doprava je navíc zdrojem hluku s dopadem na využití rozvojových ploch. 

Západní stranu Pražské můžeme charakterizovat jako stabilizovanou. Její řešení s odvrácenou 

orientací k průjezdnímu úseku je třeba výhledově respektovat. V úseku dlouhém cca 900 m tak nelze 

po západní straně předpokládat aktivní vytvoření městské třídy ve smyslu živého uličního parteru. 

Východní stranu s rozsáhlými rozvojovými plochami limituje zatížení hlukem z průjezdné komunikace. 

Eliminovat toto zatížení výhledovým omezením provozu či jeho odkloněním nelze předpokládat. 

Případné zástavba tak bude muset reagovat buď větším odstupem od zdroje hluku, případně 

vytvořením linie bariérové zástavby, která vnitřní prostor smíšených ploch s převahou bydlení 

ochrání. 

 

Urbanistický návrh 

Navrhované řešení se soustředí na vymezení základních pravidel po funkční a prostorové uspořádání 

lokality. To vše ve vazbě na novou tramvajovou trať, která je hlavním předmětem územní studie. V 

rámci urbanistického návrhu není stanovena konkrétní struktura zástavby ani přesná poloha 

dopravních napojení vnitřních rozvojových ploch. Tyto předpokládáme jako samostatnou 

urbanistickou studii ve vazbě na konkrétní investice, případně možnou etapizaci při realizaci 

postupného rozvoje. 

Územní studie tramvajové tratě má v oblasti tvorby městského prostředí stanovit polohu, charakter a 

funkci veřejných prostranství a městských prostorů. Celá délka průjezdního profilu ulice Pražská má 

tři odlišné části – od tř. Míru po Erenburgovu, od Erenburgovy po napojení lokality Pražská - východ a 

od tohoto napojení po okružní křižovatku u Globusu. Tyto tři úseky se vzájemně liší svým 

charakterem a také potenciálem volných rozvojových ploch. Ve všech případech je navržena 

optimální hranice uličního profilu-uliční čára. Její poloha reaguje na prostorové poměry v území 

(výšku zástavby a významné osy či dominanty), dále na objektivní vnější vlivy a z nich zejména 

tranzitní dopravu jako objektivní zdroj hluku. Vlastní tramvajová trať je navržena dle dopravního 

skeletu vymezeného novým návrhem územního plánu. Kromě její trasy jsou ve vazbě na stávající 

vybavenost a těžiště navrhovaných rozvojových ploch umístěny také nové zastávky.   

Potenciál rozvojových ploch v lokalitě pražská západ vytváří předpoklad k soustředění většího 

množství bytů a komerčních aktivit. V takto rozsáhlém území bude vytvořena hierarchie městských 

prostorů. Ulice s tramvajovou tratí a zastávkami bude mít jiný význam, než dopravní obsluha 

vnitřního území. S ohledem na hlukové zatížení z tranzitní dopravy je hlavní městská třída – průjezdní 

úsek ulice Pražské chápána jako prostorově významná osa v návrhu sjednocovaná doplněním 

bariérové zástavby a lineární vzrostlou zelení. Městský život se zapojením parteru však bude 

přenesen do vnitřního území s přímým využitím dopravní obsluhy, tramvaje, pěšího a cyklistického 

provozu. Řešení koresponduje se stávající zástavbou na opačné straně ulice Pražská – tedy Pražská 

západ. 

 

 



Uliční profily 

uliční profil A -  průjezdní úsek silnice I/35 

Celá délka průjezdního profilu ulice Pražská má tři odlišné části – od tř. Míru po Erenburgovu, od 

Erenburgovy po napojení lokality Pražská - východ a od tohoto napojení po okružní křižovatku u 

Globusu. Tramvajová trasa je vedena od tř. Míru po napojení lokality Pražská – východ. Variantně je 

uvažováno s vedením trasy od tř. Míru po okružní křižovatku u Globusu. 

První úsek od tř. Míru po Erenburgovu o délce 250m se vyznačuje jednostranně stabilizovanou 

zástavbou řadových RD po západní straně ulice a cenným předpolím barokního fortu na Šibeniku po 

východní straně ulice. Předpolí fortu není v současnosti prostorovou součástí uličního profilu. Návrh 

uvažuje s odstraněním neprůhledného oplocení z vlnitého plechu a vymístění reklamních tabulí, které 

jsou dnes umístěny v pohledově významné ose na příjezdu do města. Prostor před barokním fortem 

na Šibeniku je navrhován jako park. Šířka uličního profilu je v řešeném úseku stabilizovaná, avšak 

různorodá v rozsahu od cca. 70m u stávající  do cca 135m v místě navrhovaného parku před fortem. 

Druhý úsek od Erenburgovy po napojení lokality Pražská – východ o délce 350m  se vyznačuje 

nesourodou zástavbou po jihozápadní straně ulice a severovýchodní stranou území s nejednotně 

tvarovanou uliční čáru. Jako problematické se jeví jednotlivé garáže situované do malých skupin 

nevhodné ve vztahu k významu Pražské jako hlavního příjezdu do města.  Návrh uvažuje s 

vymístěním garáží a rozšířením uličního profilu, případně nahrazením garáží hodnotnější (avšak 

bariérově řešenou s ohledem na hluk) zástavbou. Severovýchodní strana je ve vazbě na křižovatku 

„Erenburgova“ dána podélně orientovanými bytovými domy, dále pokračuje doposud nezastavěná 

rozvojová plocha. Její zástavba reaguje na zvýšenou hladinu hluku z tranzitní dopravy umístěním 

bariérového objektu s využitím pro administrativu. Uliční čára této stavby je posazena do vzdálenosti 

50m od osy komunikace (tramvajové trasy) dle navazujících odstupů staveb obchodního centra na 

protější straně. 

Třetí úsek od napojení lokality po okružní křižovatku u Globusu o délce 570m je po jihozápadní straně 

stabilizovanou plochou obchodu. Potenciál návštěvníků je od profilu ulice Pražská oddělen 

bariérovým řešením dispozice s vedením obsluhy přes kruhový objezd u Globusu. Návrh neuvažuje 

změnu v tomto uspořádání. Pro zvýšení estetické kvality této strany ulice je navržena dosadba 

lineární zeleně ze vzrostlých stromů. Východní část je atraktivní rozvojovou plochou s vazbou na 

stávající zástavbu městské části Olomouc Hejčín a předpokladem pro snadné vytvoření pohodlných 

dopravních napojení. Významná dopravní zátěž a tím i zvýšená hladina hluku vedla k umístění 

bariérového objektu s využitím pro administrativu. Uliční čára této stavby je posazena do vzdálenosti 

50m od osy komunikace (tramvajové trasy) dle navazujících odstupů staveb obchodního centra na 

protější straně. Stávající benzínová stanice po obou stranách Pražské je ponechána v poloze 

předsazené před uliční čáru navrhovaných objektů.  

 

uliční profil B -  obsluha rozvojových ploch s vedením nové tramvajové tratě 

Uliční profil je navržen jako vnitřní obsluha rozvojových ploch o celkové délce 750m. Od napojení na 

ulici Pražská pokračuje severovýchodním směrem a v pravoúhlém lomu pak obsluhuje zbytek plochy. 

V celé délce je vedena tramvajová trať a ve dvou místech jsou navrženy zastávky. Tramvaj je vedena 



jako součást profilu vozovky, nevytváří tak provozní bariéru. Obě strany ulice mohou vzájemně 

„komunikovat“. Podél ulice jsou navržena parkovací stání, chodníky a cyklostezka. Veškerý způsob 

pohybu  má přímé vazby na parter navrhované zástavby. Veřejná prostranství mohou být živými 

městskými prostory. Podél celého profilu je třeba řešit zástavbu jako bariérovou vůči hluku s provozu 

dopravní obsluhy a tramvaje. Šířka uličního profilu je navržena 40m, tedy 20m po obou stranách od 

osy ulice – tramvajové trati. 

Jasné prostorové vymezení s vnitřním městským prostorem, který je chráněný bariérovou zástavbou 

před hlukem z tranzitní dopravy vytváří předpoklady pro formování živého uličního parteru ve vnitřní 

části rozvojových ploch. Zajímavé jsou i pěší vazby, ktetré zde logicky vznikají na stávající zástavbu 

Hejčína s dominantou kostela Cyrila a Metoděje. Prostorové uspořádání vnitřních rozvojových ploch 

je řešeno pouze námětově, dle návrhu ÚP jako bloková zástavba. 

 

 

1.9 Kapacitní posouzení 

Bylo provedeno kapacitní posouzení všech dotčených uzlů – Pražská * Třída Míru, Pražská * 

Erenburgova a Pražská * nová komunikace a to pro obě vybrané varianty. Toto posouzení včetně 

podrobností je obsaženo v příloze. Souhrnně lze prohlásit, že z kapacitního hlediska navržené řešení 

vyhoví pro obě varianty. Bylo doloženo vyhovující řešení, kdy světelná signalizace je řešena jako 

koordinovaný tah. ÚKD vychází nejhůře D. 

Křižovatka Pražská * Třída Míru vykazuje pro VARIANTU 1b největší střední dobu zdržení 68 vteřin a 

délku fronty 70m, pro VARIANTU 2 rovněž 68 vteřin a délku 69m. Křižovatka Pražská * Erenburgova 

má pro obě varianty shodnou nejdelší střední dobu zdržení 69 vteřin, délku fronty 65m. Křižovatka 

Pražská * nová komunikace opět shodné výsledky – střední dob zdržní 68 vteřin a délka fronty 65m. 

 

 

1.10 Hlukové posouzení 

Z hlediska hluku byly posuzovány tyto skutečnosti: 

* Jaké budou hlukové účinky vložené tramvajové trati na stávající obytnou zástavbu? 

* Jaký vliv bude mít vnesení tramvajové dopravy na vlastní rozvojovou zónu? 

* Jaký dopad bude mít vložení tramvajové trati na budoucí možnou zástavbu podél Pražské? 

 

Podkladem pro tato hodnocení byly údaje o dopravním zatížení ulice Pražská z Dopravního modelu 

města a z výsledků Celostátního sčítání dopravy v roce 2010, měření hluku, provedené v 10/2012 na 

ulici Pražská a údaje o předpokládané hlučnosti tramvajové trati. 



1.10.1 Vliv navržené tramvajové trati na obytnou zástavbu 

Ulice Pražská je dnes silně zatíženou sběrnou komunikací, průjezdním úsekem silnice I/35. Z hlediska 

vývoje této komunikace lze předpokládat přeřazení z průjezdního úseku silnice I. třídy na silnici II. 

třídy. Tato změna však nepovede ke snížení intenzity dopravy, neboť nadřazená komunikační síť je již 

v rozhodující míře hotova a k významnější změně dopravních vztahů již nedojde. V ulici Foersterova je 

dnes navíc regulován vjezd těžkých vozidel, lze tedy očekávat, že nedojde ke znatelnějšímu poklesu 

zatížení a ostatně ani hlukových hladin. 

Hladina hluku, zjištěná měřením v říjnu 2012, je tvořena hlukem z dopravy. Na základě zpracování 

výsledků měření bylo zjištěno, že LAeq,2hod v denní době je rovna 71,8 dB +-1,7dB, v noční době 

potom 62,5 dB +-1,7dB. Limitní hodnoty jsou podle, Nařízení vlády 272/2011 Sb. 60 dB ve dne a 50 

dB v noci, v případě použití korekce pro „starou zátěž“ 70 dB ve dne a 60 dB v noci. 

Venkovní chráněné prostory staveb, přímo Pražskou zasažené, se nachází u rodinných domů na 

Pražské poblíž křižovatky s Třídou Míru (vzdálenost fasády od osy čtyřpruhové komunikace je cca 

25m), dále u obytného domu na Erenburgově (80m) a u obytného domu „hokejka“ na Grónské 

(56m). Je zřejmé, že v tak malých vzdálenostech nemůže dojít k požadovanému útlumu a legislativně 

jsou tyto objekty drženy v rámci status quo pomocí korekce na „starou zátěž“. Tato korekce však 

patrně nebude uplatněna v případě realizace zásadní změny příčného profilu a je tedy otázkou, jakým 

způsobem zajistit možnost realizace tramvajové trati. Vyloučíme – li totiž „starou zátěž“ nedokážeme 

v žádném případě dodržet hlukové limity, byť by příspěvek tramvajové trati byl minimální. 

V příloze je uvedeno určení přírůstku vlivem tramvajové trati.  

V tomto modelu byla řada rodinných domů na Pražské zatížena fiktivní čtyřpruhovou komunikací tak, 

aby bylo dosaženo hodnot, ztotožněných s naměřenými. Následně byla přidána tramvajová trať 

s frekvencí 12 souprav/hodinu/ve dne a 2 soupravy/hodinu/v noci a vzdálenější jízdní pás byl odsunut 

o 10,5m. 

Hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru stavby byla v původním stavu vypočtena ve dne na 

72,8 dB, po odsunu pásu byl zjištěn malý pokles na 72,3 dB a po přidání tramvajové trati opět nárůst 

na 72,4 dB. Tramvajová trať emituje LAeq 59,8 dB, což je adekvátní hodnota, ověřená při 

novostavbách tramvajových tratí. V noční době je situace obdobná, vypočtená hodnota pro stav je 

63,6 dB, pokles odsunutím na 63,1, nárůst vlivem tramvaje 63,2. Emise tramvajové trati v noční době 

je 51 dB.  

Lze tedy konstatovat, že pro obytnou zástavbu na západní straně Pražské bude nárůst hlučnosti 

vlivem přidání tramvajové trati kompenzován odsunem jedné poloviny zdroje hluku o cca 10m.  

Je zřejmé, že pro obytný dům na východní straně Pražské u ulice Erenburgova nebude podobný 

model platit. Pro tento objekt by byla hluková situace zhoršena vlivem přiblížení jednoho jízdního 

pásu Pražské, vložením tramvajové trati a rovněž směrovou korekcí Erenburgovy. Je tedy nezbytné 

využít vzdálenější polohy objektu (od osy Pražské dnes 80m) a uvažovat pro tento objekt 

s protihlukovým opatřením, a to buď formou protihlukové clony, nebo dostavbou bariérovým 

objektem. Detailní návrh opatření je možno provést až v konkrétní stavební situaci.  

 



1.10.2 Vliv vnesení tramvajové trati do rozvojové zóny 

Ve druhém modelu byla zkoumána hluková situace nové zástavby v lokalitě Pražská – východ. 

Základem pro vyhodnocení vlivu polohy tramvajové trati v ose lokality Pražská – východ je úvaha, jak 

velké území bude hlukovou zátěží znehodnoceno oproti variantě, kdy tramvajová trať územím 

neprochází. 

Byl tedy sestaven model, zahrnující blokovou zástavbu o výšce 14 m s osově umístěnou komunikací. 

Variantně je do profilu zasazena i tramvajová trať. Je zkoumán vliv na venkovní chráněný prostor 

stavby v profilu celkové šíře 30m. zatížení komunikace je uvažováno dle výpočtu intenzity vyvolané 

dopravy opět ve variantách – celá zátěž (předpoklad na kolmé větvi k Pražské) a polovina zátěže 

(předpoklad na větvi rovnoběžné s Pražskou. Tramvajová trať generuje hluk na úrovni LAeq 60dB ve 

dne a 50dB v noci. Intenzita na připojující komunikaci je 9901 voz/24 hodin, hodinový průměr v denní 

době je 0,92*9901/16 = 570, z toho 5% těžkých – 28/hodinu. V noční době je to 0,08*9901/8 = 50, 

z toho 2 těžká vozidla. 

Limitní hodnoty hluku v návaznosti na obslužnou komunikaci jsou 55 dB ve dne a 45 dB v noci, 

v návaznosti drážní dopravy v ochranném pásmu tramvajové dráhy 60 dB ve dne a 50 dB v noci. 

Ochranné pásmo tramvajové dráhy je dle 266/1994 ve vzdálenosti 30m od osy krajní koleje. 

Podle doloženého posouzení je v daném profilu zjištěna v ostatním venkovním chráněném prostoru 

hladina hluku ve dne 66,7 A 64,9 dB s vlivem tramvaje, 65,0 A 62,0 dB bez tramvaje. V noční době je 

to 57,0 a 55,8 dB s vlivem tramvaje, 54,1 a 51,1 dB bez vlivu tramvaje. 

Na základě výše uvedených limitů lze konstatovat, že takto pojatý uliční profil nevyhovuje 

z hlukového hlediska, a to ani v případě, že tramvajová trať nebude řešena.  

Alternativně byl hledán takový uliční profil, kdy je hlukový limit již splněn. Uvažujeme druhý úsek MK 

Pražská, vliv tramvaje, noční dobu, limit 50,0 dB. Šíře profilu by potom musela být 70m. V případě 

jednostranné zástavby je odstup 30m.  

Je zřejmé, že problematika hluku v zóně Pražská – východ, nebude vázána pouze na tramvajovou trať. 

Dopady hlukové zátěže se promítnou i do struktury zástavby, nebo do konkrétní funkce a stavebního 

uspořádání jednotlivých objektů.  

 

1.10.2 Vliv tramvajové trati na novou zástavbu podél Pražské 

V poslední modelové situaci je řešena možná zástavba podél Pražské.  

Stávající hlukové zatížení překračuje limitní hodnoty o více než 10 dB. Konkrétní možnost realizace 

jinak nechráněné stavby pro bydlení udává vzdálenost od Pražské 125m a s přičtením vlivu 

tramvajové trati 135m, což je ovšem z hlediska využití plochy zcela nevhodné. I zde tedy bude nutno 

hledat řešení v konkrétním uspořádání zástavby nebo v její funkci. 

 



1.11 Závěr 

Předložená studie provedla podle zadání vyhodnocení variant řešení uličního profilu Pražská. Nad 

rámec zadání přinesla zcela novou myšlenku na vedení tramvajové trati přímo prostorem rozvojové 

zóny Pražská – východ. Vyhodnocení variant vede k podpoře této myšlenky.  

V dalším postupu doporučuji zahrnout vedení TT zónou Pražská přímo do návrhu ÚP a dále 

rozpracovat zónu v podrobnější dokumentaci tak, aby byly stabilizovány uliční profily, typy zástavby a 

konkrétní funkce jednotlivých dílčích lokalit. Omezení, která byla v rámci této studie zjištěna (např. 

hlukový účinek předpokládaného provozu páteřní obslužné komunikace (účinek je omezující, ať už je 

uvažováno s tramvají, či nikoli, viz kap. 1.10.2) vede k potřebě právě takového podrobnějšího 

zpracování. 

Vliv stávajících inženýrských sítí není pro posuzovaný záměr zásadní. 

Je naopak velmi důležité věnovat se majetkovým záležitostem, neboť rozšíření profilu Pražská se 

neobejde bez zásahu do soukromých pozemků. 

 

 

V Olomouci, 12/2012       Ing. Petr Staněk 
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1. Použité měřící soupravy  
 
Přesný analyzátor zvuku B&K 2250, v.č. 2600467, ověřovací list č. 6035-OL-Z0006-12 
Měřící mikrofon B&K 4189, v.č. 2603615, ověřovací list č.  6035-OL-M0003-12 
Mikrofonní kabel B&K AO 0441 (10m)  

 
 
Akustický kalibrátor B&K 4231, v.č. 2594667, ověřovací list č.  6035-KL-K0006-12. 
Uvedená měřící sestava B&K byla ověřena na Českém metrologickém institutu v Brně a 

vlastní platné ověřovací listy. 
 
Pomocné měřidlo: digitální meteorologická stanice CONRAD FK-WS-444  v.č. WQ1316-002 

 měřící pásmo (20m), svinovací metr (5m), 
Zvukoměry s mikrofonem byly před měřením a po měření kontrolovány uvedeným 

akustickým kalibrátorem. 
 
 

2. Metoda a podmínky měření 

Metoda měření: Měření a zpracování výsledků bylo provedeno dle ČSN ISO 
1996: Popis a měření hluku prostředí: Část 1 a Část 2  

Metodické návody hlavního hygienika ČR 

měření M1  

 Charakteristika hluku: Proměnný 

 Doba měření: 7.11.2012 10:15 – 12:50 

 Podmínky měření: Měřící místo:  pozemek v blízkosti komunikace 1/35  

49°36'0.520"N, 17°13'42.971"E 

Doba záznamu: 7.11.2012 10:35 – 12:35 

 

 čas 

[ hod ] 

teplota  

[  C ] 

tlak R 

[ hPa ] 

vlhkost 

[ % ] 

ø vítr 

[ m/s ] 

 10:30 7,0 1020 66 < 0,5 

 11:30 8,0 1020 66 < 0,5 

 12:30 8,0 1020 71 < 0,5 
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měření M2  

 Charakteristika hluku: Proměnný 

 Doba měření: 7.11.2012 21:45 – 24:00 

 Podmínky měření: Měřící místo: pozemek v blízkosti komunikace 1/35 

49°36'0.520"N, 17°13'42.971"E 

Doba záznamu: 7.11.2012 22:00 – 24:00 

 

 čas 

[ hod ] 

teplota  

[  C ] 

tlak R 

[ hPa ] 

vlhkost 

[ % ] 

ø vítr 

[ m/s ] 

 22:00 7,0 1024 81 < 0,3 

 23:00 7,0 1024 81 < 0,3 

 24:00 6,5 1024 85 < 0,3 

Doprovod: Bez doprovodu 

 

 

 

 

3. Citace předpisů 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

 Metodický návod MZ ČR pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí 

 Metodický návod MZ ČR pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
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4.  Popis měření 
 
Měření akustického tlaku ze silniční dopravy bylo provedeno za účelem zjištění stávajících 

ekvivalentních hladin hluku v okolí komunikace I/35 (ul. Pražská). Měření slouží jako doplňující 
podklad k dalšímu posouzení. 

Hlavním zdrojem hluku v místě měření je automobilový provoz na měřené komunikaci. 
 
Byly měřeny jednosekundové ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Z naměřených hladin 

byly odstraněny zdroje nesouvisející s provozem na posuzované komunikaci. V době měření byla 
sčítána vozidla v dopravním proudu pohybující se po měřené komunikaci. Vozidla jsou dělena na 
osobní, lehká nákladní, těžká nákladní, autobusy, motocykly.  

 
Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 5. Výsledky měření. 
 
Přehledná situace umístění měřících bodů je na obr. č. 1.  
 

 
Obr. č.1: Celková situace umístění měřících míst. 

  

M1+M2 



 
Protokol o měření hluku č.: 12/37  Strana č.:  5 

 Celkový počet stran: 9   

 

 

Měření M1 a M2 

 
Měřící aparatura byla umístěna na stejné místo během dvou různých fází dne (M1 denní 

doba, M2 noční doba). Měřící místo bylo zvoleno ve vzdálenosti 7,5 m od osy krajního jízdního 
pruhu komunikace. Mikrofon byl umístěn ve výšce 3m nad povrchem posuzované komunikace a 
byl směřován ke komunikaci, kolmo na osu komunikace. Při pominutí příkopu je terén v lokalitě 
prakticky vodorovný bez zlomů. 

 
Komunikace I/35 (ul. Pražská) je před místem měření čtyřpruhová, směrově dělená 

komunikace, je přímá a vodorovná. Povrch vozovky byl po celou dobu měření suchý, tvořený 
asfaltovým krytem a je v relativně dobrém stavu beze spár či výtluků. Vozidla se po komunikaci 
pohybují rychlostí přibližně 70 km/h. 

 
Situace umístění měřícího místa je na obr. č.2. Pohled na místo měření pořízený rovnoběžně 

s osou koleje je na obr.č.3 a obr. č.4. Pohled na místo měření pořízený směrem ke komunikaci je 
na obr. č. 5. Pohled na místo měření směrem od posuzované komunikace je na obr. č.6. 

 

 
Obr. č. 2: detailní umístění měřícího místa. 

 
 
 
 

 

Měřící místo 
M1 a M2 
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 Obr. č. 3 Obr. č. 4 

 

     
 Obr. č. 5 Obr. č. 6 
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5. Výsledky měření 
 
 
Naměřené hodnoty M1 (denní doba) 

 
Tab.č.1, celkové výsledky měření v bodě M1  

doba měření komunikace 

naměřená hladina akustického tlaku 

LAeq,T L5 L10 L90 L95 

dB dB dB dB dB 

7.11.2012 10:35 – 12:35 I/35  (ul Pražská) 72,2 77,4 76,1 61,5 59,0 

 
 

Tab.č.2, výsledky sčítání dopravy v bodě M1 a příslušné ekvivalentní hladiny ak. tlaku 

Datum Časový interval Os LN TN BUS Mot LAeq 

středa 
7.11.2012 

10:35 - 11:35 1163 156 68 7 0 72,3 dB 

11:35 - 12:35 1106 138 61 6 1 72,1 dB 

 
Průměrná hodnota LAeq,2 Hod (odpovídající době měření) je korigovaná na hluk pozadí 

(odpovídající hodnotě L90 = 61,5 dB). 
 

   LAeq,2 Hod  = 71,8 dB ± 1,7 dB 
 
Hodnoty nejsou dále korigovány dle metodického návodu Č.j.:62545/2010-OVZ-32.3-

1.11.2010 o 2 dB zohledňující umístění mikrofonu u odrazivé plochy. 
 

   LAeq,2 Hod  = 71,8 dB ± 1,7 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokol o měření hluku č.: 12/37  Strana č.:  8 

 Celkový počet stran: 9   

 

 

Naměřené hodnoty M2 (noční doba) 

 
Tab.č.1, celkové výsledky měření v bodě M1  

doba měření komunikace 

naměřená hladina akustického tlaku 

LAeq,T L5 L10 L90 L95 

dB dB dB dB dB 

7.11.2012 22:00 – 24:00 I/35  (ul Pražská) 62,5 68,5 64,3 35,9 34,1 

 
 

Tab.č.2, výsledky sčítání dopravy v bodě M1 a příslušné ekvivalentní hladiny ak. tlaku 

Datum Časový interval Os LN TN BUS Mot LAeq 

středa 
7.11.2012 

22:00 - 23:00 129 10 9 2 0 63,5 dB 

23:00 - 24:00 60 5 7 1 0 60,7 dB 

 
Průměrná hodnota LAeq,2 Hod (odpovídající době měření) je korigovaná na hluk pozadí 

(odpovídající hodnotě L90 = 35,9 dB). 
 

   LAeq,2 Hod  = 62,5 dB ± 1,7 dB 
 
Hodnoty nejsou dále korigovány dle metodického návodu Č.j.:62545/2010-OVZ-32.3-

1.11.2010 o 2 dB zohledňující umístění mikrofonu u odrazivé plochy. 
 

   LAeq,2 Hod  = 62,5 dB ± 1,7 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Zhodnocení výsledků 
 

Provedené akustické měření z provozu na pozemní komunikaci slouží jako doplňující 
podklad pro další posouzení, a okolí místa měření neodpovídá definici chráněného prostoru, proto 
dále nepodléhá žádnému hodnocení. 
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7. Poznámky a vysvětlivky 
 

Označení měřených veličin 

 

LAeq,T  ekvivalentní hladina akustického tlaku v měřícím intervalu T 

udaném ve sloupci "Doba měření" 

LN  distribuční hladina udávající hladinu akustického tlaku

 překračovanou v N procentech měřícího intervalu T, hladinu L90 lze 

považovat za hladinu akustického tlaku pozadí, hladinu L5 lze 

považovat za průměr maximálních hladin akustického tlaku 

 
 
Zkratky užité při sčítání vozidel 

 

OA  osobní automobily do 3,5t 

LN  lehké nákladní automobily s hmotností do 6,5t 

TN  těžké nákladní automobily s hmotností nad 6,5t včetně souprav s 

 vlekem a návěsy 

Bus  autobusy 

Mot motocykly  

Trakt traktory a jiné zemědělské či pracovní stroje  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1 ÚVOD

Úkol byl zpracován na základě objednávky společnosti Alfaprojekt Olomouc, 

a.s., ze dne 16. 1. 2013.

Hlavním cílem úkolu je vypracování kapacitního posouzení křižovatek

na Pražské ulici v Olomouci.

Posouzeny byly křižovatky Pražská – třída Míru, Pražská – Erenburgova a 

Pražská – nová komunikace. Křižovatky jsou nebo v budoucnu budou řízeny pomocí 

světelného signalizačního zařízení (SSZ).

1.1 Výchozí podklady

Kapacitní posouzení bylo zpracováno na nově navrhovaný stavební stav 

křižovatek a na výhledové intenzity dopravy roku 2030 dodané objednatelem.

Při zpracování byly využity tyto výchozí podklady:

▪ špičkové výhledové intenzity dopravy roku 2030 (Alfaprojekt Olomouc, a.s.),

▪ situace nově navrhovaného uspořádání křižovatek ve formátu dwg 

(Alfaprojekt Olomouc, a.s.),

▪ stávající dokumentace křižovatky Pražská – třída Míru,

▪ softwarové programy WEBSTER, KAPRIKR, CROSS–ING (Ing. Jan Pavlík).

1.2 Kapacitní výpočty

Posouzení světelně řízených křižovatek bylo provedeno pomocí výpočetního

programu KAPRIKR, který vychází z délky cyklu, délek zelených, hodinových údajů 

saturovaných toků, intenzit dopravy a vzorců pro výpočet kapacity dle ČSN 73 6102 

„Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ a technických podmínek 235 

„Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek“, schválených Ministerstvem 

dopravy ČR pod č. j. 657/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. října 2011.
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1.3 Intenzity dopravy

Jako výchozí podklady pro kapacitní výpočty byly použity špičkové výhledové 

intenzity dopravy roku 2030, které byly vyčísleny z modelu silniční dopravy města 

Olomouce. Intenzity tramvajové dopravy na nově navrhované trati po Pražské ulici 

byly pro výhledové období stanoveny na šest spojů ve špičkové hodině v každém 

směru.

2 POSUZOVANÉ VARIANTY

Po Pražské ulici je ve výhledovém období uvažováno s vedením tramvajové 

tratě. Objednatel navrhl čtyři varianty možného vedení tramvajové tratě. Následně 

jsou jednotlivé varianty stručně charakterizovány. V příloze A je přehledná situace 

navržených variant.

2.1 Varianta 1b

V této variantě je odbočka tramvajové tratě z třídy Míru vedena v hlavním 

dopravním prostoru Pražské ulice po jednokolejném obousměrně pojížděném 

tramvajovém pásu. Tramvajová trať je ukončena kusou kolejí na konci Pražské ulice. 

Výhodou této varianty jsou menší nároky na šířkové uspořádání komunikace a s tím 

související nižší investiční náklady. 

V případě realizace této varianty bude nutné zajistit dostatečnou bezpečnost 

provozu na jednokolejném obousměrně pojížděném úseku tramvajové tratě. 

Bezpečnost musí být zajištěna nejenom sestavením jízdního řádu, který by vylučoval 

protisměrným pohyb tramvajových vlaků, ale také zabezpečovacím zařízením, které

by detekovalo tramvajové vlaky na jednokolejném úseku a v případě potřeby by

automaticky odpojilo trakci v tomto úseku. Výstupy ze zabezpečovacího zařízení 

bude nezbytné přivést jako vstupy do řadiče křižovatky Pražská – třída Míru a 

v případě obsazení jednokolejného úseku tramvají bude na této křižovatce 

návěštěno trvalé stůj pro tramvaje na vjezdu do jednokolejného úseku. Pro tuto 

variantu bylo zpracováno podrobné kapacitní posouzení křižovatek, viz kapitola 3.
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2.2 Varianta 2

V této variantě je odbočka tramvajové tratě z třídy Míru vedena v hlavním 

dopravním prostoru Pražské ulice po dvoukolejném tramvajovém pásu. V křižovatce 

Pražská – nová komunikace odbočuje tramvajová trať vpravo na novou komunikaci a 

je ukončena za obchodním centrem Olomouc City kolejovým přejezdem a kusou 

kolejí. 

Výhodou této varianty je možnost obousměrného provozu tramvají a lepší 

dostupnost obchodního centra, avšak za cenu vyšších stavebních nákladů. Pro tuto 

variantu bylo zpracováno podrobné kapacitní posouzení křižovatek, viz kapitola 3.

2.3 Varianta 3

V této variantě je odbočka tramvajové tratě z třídy Míru vedena z části 

v přidruženém prostoru Pražské ulice po dvoukolejném tramvajovém pásu a z části 

na samostatném dvoukolejném tělese. Trať je ukončena po pravé straně Pražské 

ulice ve směru jízdy z města naproti obchodnímu centru Olomouc City smyčkou 

s předjízdnou kolejí.

Nevýhodou této varianty je především z dopravního hlediska komplikované 

převedení tramvajové tratě přes křižovatku s ulicí Erenburgova a přes nově 

navrhovanou komunikaci. Pokud je tramvajová trať vedena na samostatném tělese 

jedná se, s ohledem na platnou legislativu (především zákon č. 266/1994 Sb., 

o drahách a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), o dráhu a nikoliv 

o součást pozemní komunikace. Provoz na dráze musí být zajištěn v souladu se 

zákonem o drahách. Pokud se dráha kříží s pozemní komunikací v úrovni kolejí,

musí být křížení označeno výstražnými kříži a zabezpečeno pomocí přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, přičemž drážní doprava má přednost před provozem na 

pozemní komunikaci. V této variantě by to znamenalo, že uvnitř světelně řízených 

křižovatek Pražská – Erenburgova a Pražská – nová komunikace by muselo být 

instalováno přejezdové zabezpečovací zařízení, které by při příjezdu tramvajového 

vlaku ke křižovatce v dostatečném předstihu zastavilo provoz na pozemní 

komunikaci. Pro zajištění dostatečné bezpečnosti a srozumitelnosti provozu na 

křižovatkách by výstupy z přejezdového zabezpečovacího zařízení musely být 

přivedeny jako vstupy do řadičů křižovatek, včetně náležité softwarové reakce řadičů. 
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Takovýto způsob řízení by měl za následek snížení kapacity křižovatek a to 

především z důvodu nutnosti zastavování provozu na pozemní komunikaci 

v takovém předstihu, aby tramvajová doprava při jakémkoliv sledu tramvajových 

vlaků projížděla křižovatkami bez zastavení. To by mělo za následek např. náhlé 

ukončování právě probíhající fáze ihned po jejím začátku, dlouhé čekací doby 

vozidel na pozemní komunikaci (obdobně jako při křížení pozemní komunikace 

s železnicí), případně by mohlo docházet i k narušování koordinace apod.

Další nevýhodou této varianty je špatné napojení na obchodní centrum (nutnost 

překonat velkou vzdálenost a čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci). Z výše 

uvedených důvodů se tato varianta jeví jako poměrně nevhodná a proto nebyla dále 

sledována a kapacitně posuzována.

2.4 Varianta 4

V této variantě je odbočka tramvajové tratě z třídy Míru vedena v hlavním 

dopravním prostoru Pražské ulice po dvoukolejném tramvajovém pásu. Trať je 

ukončena po pravé straně Pražské ulice ve směru z města naproti obchodnímu 

centru Olomouc City smyčkou s předjízdnou kolejí.

Z důvodu špatného napojení na obchodní centrum (nutnost překonat velkou 

vzdálenost a čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci) nebyla tato varianta 

sledována a kapacitně posuzována.

3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ KŘIŽOVATEK

V této lokalitě byly posuzovány křižovatky Pražská – třída Míru, Pražská –

Erenburgova a Pražská – nová komunikace.

3.1 Křižovatka Pražská – třída Míru

Křižovatka Pražská – třída Míru je v současné době světelně řízená průsečná 

křižovatka. Provoz tramvají je křižovatkou veden západovýchodním směrem po třídě 

Míru. Pro posuzované varianty 1b a 2 bylo navrženo nové stavební uspořádání 

křižovatky. V křižovatce se nově větví tramvajová trať z třídy Míru vpravo do Pražské 

ulice.
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Navrhované varianty se od sebe mj. odlišují různým uspořádáním vjezdu 

z Foerstrovy ulice. Ve variantě 1b je navržen trojúhelníkový směrovací ostrůvek, 

který odděluje pravé odbočení od přímého směru. Z hlediska řízení křižovatky je 

vhodnější návrh tohoto vjezdu dle varianty 2, tj. bez směrovacího ostrůvku. 

Uspořádání dle varianty 2 je vhodnější především z důvodu možnosti současného 

svícení volna pro vozidla odbočující vpravo (jedoucí na signální skupinu VE^>) a 

souběžného přechodu pro chodce (signální skupina PM). Ve variantě 1b by společné 

volno vozidel odbočujících vpravo (signální skupina VK) a souběžně přecházejících 

chodců (signální skupina PM) mohlo způsobit kolizní situace, jelikož vozidla 

odbočující vpravo podél směrovacího ostrůvku již obvykle nekříží přechod na výjezdu 

z křižovatky, a proto bylo v signálních programech pro variantu 1b volno těchto 

signálních skupin navrženo bezkolizně, avšak za cenu jejich kratší doby volna. 

Pokud by byla dále zpracovávána varianta 1b, bylo by vhodnější navrhnout vjezd 

z Foerstrovy ulice, obdobně jako ve variantě 2, bez směrovacího ostrůvku. Toto 

řešení umožňuje navrhnout delší dobu volna jak pro vozidla odbočující vpravo, tak 

pro chodce přecházející na tramvajovou zastávku.

Pro obě posuzované varianty byly navrženy signální programy pro stavy 

s výběrem a bez výběru tramvajových oblouků TC< a TD>. V kapacitních výpočtech 

bylo uvažováno s výběrem tramvajového volna v přímém směru po třídě Míru 

v každém cyklu a s výběrem každého tramvajového oblouku 6x za hodinu, což je, 

vzhledem k předpokládanému intervalu tramvají 10 minut, z hlediska kapacity 

křižovatky nejnepříznivější stav. Délky volna použité v kapacitních výpočtech byly 

spočteny váženým průměrem z délek volna při stavech s výběrem tramvají a bez 

výběru tramvají.

Situační schémata posuzovaných variant křižovatky s označením signálních 

skupin jsou v přílohách č. 1.1. Grafikon výhledových intenzit dopravy je doložen v 

příloze č. 1.2. Pro každou z posuzovaných variant byly navrženy signální programy 

Px/120 ve stavu s výběry tramvajových oblouků a bez jejich výběru (viz přílohy

č. 1.3). Na takto navržené signální programy křižovatka pro posuzované varianty 1b 

a 2 ve výhledovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou kapacity na 

všech vjezdech (úroveň kvality dopravy D – dostatečná, viz přílohy č. 1.4). 

Posouzení délky fronty je součástí kapacitního výpočtu – délky řadicích pruhů jsou 

vyhovující.
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3.2 Křižovatka Pražská – Erenburgova

Křižovatka Pražská – Erenburgova je v současné době styková křižovatka a 

není řízena pomocí SSZ. Pro posuzované varianty 1b a 2 bylo navrženo nové 

stavební uspořádání křižovatky včetně návrhu řízení křižovatky pomocí SSZ. 

V křižovatce je nově vedena tramvajová trať po Pražské ulice. Do křižovatky byla 

čtvrtým ramenem připojena Norská ulice s možností pravého odbočení do Pražské,

což zajistí lepší dopravní obslužnost oblasti ulic Norská, Rumunská a Grónská. 

Posuzované varianty se liší v podstatě pouze v jednokolejném a dvoukolejném 

vedení tramvajové tratě.

Situační schémata posuzovaných variant křižovatky s označením signálních 

skupin jsou v přílohách č. 2.1. Grafikon výhledových intenzit dopravy je doložen 

v příloze č. 2.2. Pro obě posuzované varianty byly navrženy signální programy 

Px/120 (viz přílohy č. 2.3). Na takto navržené signální programy křižovatka pro 

posuzované varianty 1b a 2 ve výhledovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou 

rezervou kapacity na všech vjezdech (úroveň kvality dopravy D – dostatečná, viz 

přílohy č. 2.4). Posouzení délky fronty je součástí kapacitního výpočtu – délky 

řadicích pruhů jsou vyhovující.

3.3 Křižovatka Pražská – nová komunikace

Křižovatka Pražská – nová komunikace v současné době neexistuje. V místě 

budoucího napojení nové komunikace na Pražskou ulici je v současné době 

umožněn pouze vjezd pro zásobování do areálu obchodního centra Olomouc City 

pravým odbočovacím pruhem z Pražské ulice a výjezd vozidel z areálu obchodního 

centra pravým připojovacím pruhem na Pražskou ulici. V nově navrhovaném 

uspořádání křižovatky budou tyto pohyby zachovány. Pro posuzované varianty 1b a 

2 bylo navrženo nové stavební uspořádání křižovatky včetně návrhu řízení křižovatky 

pomocí SSZ. Ve variantě 1b je křižovatkou vedena jednokolejná tramvajová trať 

v přímém směru po Pražské ulici, kde je cca 450 metrů za křižovatkou ukončena 

kusou kolejí. Ve variantě 2 je křižovatkou vedena dvoukolejná tramvajová trať, která 

z Pražské ulice odbočuje vpravo na novou komunikaci.

Situační schémata posuzovaných variant křižovatky s označením signálních 

skupin jsou v přílohách č. 3.1. Grafikon výhledových intenzit dopravy je doložen v 
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příloze č. 3.2. Pro obě posuzované varianty byly navrženy signální programy Px/120 

(viz přílohy č. 3.3). Na takto navržené signální programy křižovatka pro posuzované 

varianty 1b a 2 ve výhledovém období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou 

kapacity na všech vjezdech (úroveň kvality dopravy D – dostatečná, viz přílohy 

č. 3.4). Posouzení délky fronty je součástí kapacitního výpočtu – délky řadicích pruhů 

jsou vyhovující.

4 KOORDINACE KŘIŽOVATEK

Byla prověřena možnost koordinace posuzovaných křižovatek. Koordinační 

schémata pro posuzované varianty 1b a 2 jsou doložena v přílohách č. 4. 

Koordinační schémata byla vykreslena pro základní stav signálního plánu na 

křižovatce Pražská – třída Míru, tj. bez výběru tramvajových oblouků. V úseku mezi 

křižovatkami Pražská – Erenburgova a Pražská – nová komunikace byla 

obousměrně uvažována nejvyšší povolená rychlost vozidel 70 km/h. Jak je vidět 

v těchto schématech, lze koordinací křižovatek eliminovat počty zastavených vozidel 

a tím snížit délku fronty a zdržení vozidel, nicméně ani kvalitní obousměrná 

koordinace nezvýší kapacitu jednotlivých křižovatek.

Z koordinačních schémat je patrné, že v obou variantách projíždějí od 

křižovatky Pražská – třída Míru přes křižovatku Pražská – Erenburgova v ideálním 

případě (tj. při průměrné rychlosti 50 km/h) všechna vozidla v koordinovaném 

svazku, tzn., že délka fronty a zdržení vozidel na křižovatce Pražská – Erenburgova 

ve směru z města budou minimální. Na následující křižovatce Pražská – nová 

komunikace projedou vozidla jedoucí v první polovině doby volna bez zastavení.

Z koordinačních schémat lze odhadnou, že ostatní dojíždějící vozidla budou čekat na

volno v průměru cca 45 sekund, což odpovídá stupni úrovně kvality dopravy C, který 

je z hlediska plynulosti dopravy považován za uspokojivý.

V opačném směru je taktéž zajištěn nadpoloviční podíl vozidel, která projedou 

celý úsek v koordinovaném svazku a bude tak zajištěna dostatečná plynulost 

dopravy.

Synchronizaci signálních programů lze zajistit např. pomocí koordinačního 

kabelu, radiohodin nebo pomocí synchronizace časových základen jednotlivých 

řadičů impulsem z řídicí ústředny apod.
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5 ZÁVĚR

Světelně řízené křižovatky Pražská – třída Míru, Pražská – Erenburgova a 

Pražská – nová komunikace v obou posuzovaných variantách 1b a 2 ve výhledovém 

období kapacitně vyhoví s dostatečnou rezervou. Z hlediska kapacity a možnosti 

koordinace křižovatek jsou mezi posuzovanými variantami pouze drobné rozdíly. 

Výsledky ve zpracované dokumentaci prokazují dostatečnou budoucí kapacitu 

křižovatek ve variantách 1b a 2. Varianty 3 a 4 byly výše stručně popsány a 

nedoporučují se k dalšímu rozpracování.

Doporučení a náměty na úpravy některých křižovatek jsou uvedeny přímo 

v příslušných kapitolách vztahujících se k jednotlivým křižovatkám.

.

Vypracoval: Ing. Jan Pavlík prosinec 2012



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

12

SEZNAM PŘÍLOH

A Schéma variant vedení tramvajové tratě Pražskou ulicí

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

1.1 Situační schémata

1.2 Grafikon intenzit

1.3 Signální programy Px/120

1.4 Výpočty kapacity řízené křižovatky

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

2.1 Situační schémata

2.2 Grafikon intenzit

2.3 Signální programy Px/120

2.4 Výpočty kapacity řízené křižovatky

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

3.1 Situační schémata

3.2 Grafikon intenzit

3.3 Signální programy Px/120

3.4 Výpočty kapacity řízené křižovatky

KOORDINACE KŘIŽOVATEK NA PRAŽSKÉ ULICI

4 Koordinační schémata



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha A

SCHÉMA VARIANT VEDENÍ TRAMVAJOVÉ TRATĚ PRAŽSKOU ULICÍ
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Příloha č. 1.1a

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU
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Příloha č. 1.1b

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU
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Příloha č. 1.2

GRAFIKON INTENZIT

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU
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Příloha č. 1.3a

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV BEZ VÝBĚRU TC< A TD> – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA   |40  83| 43 s

KA<  |80  85|  5 s

VB^> |115 34| 39 s

VC<  |21  33| 12 s

VD   |40  75| 35 s

KD<  |0    0|  0 s

VE^  |89  19| 50 s

VF<  |89 109| 20 s

VK   |89 101| 12 s

SK>  |0    0|  0 s

TA^  |37  42|  5 s

TC<  |0    0|  0 s

TD^  |37  42|  5 s

TD>  |0    0|  0 s

PA   |101 25| 44 s

PB   |38  75| 37 s

PC   |38  85| 47 s

PD   |79  32| 73 s

PE   |31  81| 50 s

PF   |41  91| 50 s

PI   |101 32| 51 s

PJ   |29  74| 45 s

PK   |21  84| 63 s

PL   |53  32| 99 s

PM   |107 21| 34 s

PN   |116 24| 28 s

ZB   |0  120|120 s

ZG   |0  120|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VB^> musí svítit signál ZB1 „žluté světlo ve tvaru chodce“.
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Příloha č. 1.3b

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TC< – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA   |55  87|  0   0| 32 s

KA<  |84  89|  0   0|  5 s

VB^> |115 31|  0   0| 36 s

VC<  |23  32|  0   0|  9 s

VD   |56  79|  0   0| 23 s

KD<  |0    0|  0   0|  0 s

VE^  |93  21|  0   0| 48 s

VF<  |93 109|  0   0| 16 s

VK   |93 105|  0   0| 12 s

SK>  |0    0|  0   0|  0 s

TA^  |36  41|  0   0|  5 s

TC<  |41  46|  0   0|  5 s

TD^  |36  41|  0   0|  5 s

TD>  |0    0|  0   0|  0 s

PA   |101 24|  0   0| 43 s

PB   |48  79|  0   0| 31 s

PC   |61  89|  0   0| 28 s

PD   |83  48|  0   0| 85 s

PE   |28  85|  0   0| 57 s

PF   |38  95|  0   0| 57 s

PI   |101 31|  0   0| 50 s

PJ   |48  78|  0   0| 30 s

PK   |18  88|  0   0| 70 s

PL   |66  31|  0   0| 85 s

PM   |44  55|111  23| 43 s

PN   |116 23|  0   0| 27 s

ZB   |0  120|  0   0|120 s

ZG   |0  120|  0   0|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VB^> musí svítit signál ZB1 „žluté světlo ve tvaru chodce“.
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Příloha č. 1.3c

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TD> – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA   |52  87|  0   0| 35 s

KA<  |84  89|  0   0|  5 s

VB^> |115 33|  0   0| 38 s

VC<  |23  32|  0   0|  9 s

VD   |54  79|  0   0| 25 s

KD<  |0    0|  0   0|  0 s

VE^  |93  21|  0   0| 48 s

VF<  |93 109|  0   0| 16 s

VK   |93 105|  0   0| 12 s

SK>  |0    0|  0   0|  0 s

TA^  |36  41|  0   0|  5 s

TC<  |0    0|  0   0|  0 s

TD^  |36  41|  0   0|  5 s

TD>  |36  41|  0   0|  5 s

PA   |101 24|  0   0| 43 s

PB   |51  79|  0   0| 28 s

PC   |61  89|  0   0| 28 s

PD   |83  46|  0   0| 83 s

PE   |30  85|  0   0| 55 s

PF   |40  95|  0   0| 55 s

PI   |101 31|  0   0| 50 s

PJ   |48  78|  0   0| 30 s

PK   |20  88|  0   0| 68 s

PL   |52  31|  0   0| 99 s

PM   |44  52|111  23| 40 s

PN   |116 23|  0   0| 27 s

ZB   |0  120|  0   0|120 s

ZG   |0  120|  0   0|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VB^> musí svítit signál ZB1 „žluté světlo ve tvaru chodce“.
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Příloha č. 1.3d

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV BEZ VÝBĚRU TC< A TD> – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA   |34  76| 42 s

KA<  |73  78|  5 s

VB^> |106 28| 42 s

VC<  |16  27| 11 s

VD   |34  68| 34 s

KD<  |0    0|  0 s

VE^> |82  14| 52 s

VF<  |81 100| 19 s

TA^  |31  36|  5 s

TC<  |0    0|  0 s

TD^  |31  36|  5 s

TD>  |0    0|  0 s

PA   |92  19| 47 s

PB   |32  83| 51 s

PC   |32  73| 41 s

PD   |72  26| 74 s

PE   |20  69| 49 s

PF   |35  84| 49 s

PI   |92  26| 54 s

PJ   |22  67| 45 s

PL   |47  26| 99 s

PM   |85  16| 51 s

PN   |107 18| 31 s

ZB   |0  120|120 s

ZG   |0  120|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signálních skupin VB^> a VE^> musí svítit signály ZB1 a ZE „žluté světlo ve tvaru chodce“.
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Příloha č. 1.3e

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TC< A TD> – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA   |45  76|  0   0| 31 s

KA<  |73  78|  0   0|  5 s

VB^> |106 23|  0   0| 37 s

VC<  |11  22|  0   0| 11 s

VD   |46  68|  0   0| 22 s

KD<  |0    0|  0   0|  0 s

VE^> |82   9|  0   0| 47 s

VF<  |81 100|  0   0| 19 s

TA^  |26  33|  0   0|  7 s

TC<  |35  40|  0   0|  5 s

TD^  |26  31|  0   0|  5 s

TD>  |26  31|  0   0|  5 s

PA   |92  14|  0   0| 42 s

PB   |38  67|  0   0| 29 s

PC   |51  77|  0   0| 26 s

PD   |72  38|  0   0| 86 s

PE   |15  69|  0   0| 54 s

PF   |30  84|  0   0| 54 s

PI   |92  21|  0   0| 49 s

PJ   |38  67|  0   0| 29 s

PL   |56  21|  0   0| 85 s

PM   |34  45| 85  11| 57 s

PN   |107 13|  0   0| 26 s

ZB   |0  120|  0   0|120 s

ZG   |0  120|  0   0|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signálních skupin VB^> a VE^> musí svítit signály ZB1 a ZE „žluté světlo ve tvaru chodce“.
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Příloha č. 1.4a

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

120

Sat. tok Zelená Přesah Počet
VOZ N+B celkem I p S p z p zel. z o míst N A C L1 C L2 C L3 C L C S

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h

343 23 359 2000 39 0 3 172 90 0 262 465

409 42 438 3820 31 8 3 142 90 120 352 585

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^ 343 23 359 2000 39 650 45 48 254 33,1 D  |  B

 VB ^,^> 989 59 1030 3880 38 1229 16 70 828 41,1 D  |  C

 VC < 98 29 118 1860 11 171 31 21 86 68,7 D  |  D

 VD > 83 19 96 1820 31 470 80 14 58 32,2 D  |  B

 VD ^ 326 23 342 2000 31 517 34 51 262 41,9 D  |  C

 VK > 125 1 126 1800 12 180 30 23 109 68 D  |  D

 VE ^,^ 506 33 529 2400 49 980 46 31 346 26,2 D  |  B

 VF < 198 22 213 1860 18 279 24 36 171 62,8 D  |  D

Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem

115 9 121 1800 31 262 54 18 82 39,1 D  |  C

209 29 229 1800 39 352 35 31 146 39,8 D  |  C

Dílčí kapacita

Název křižovatky: Pražská - třída Míru

 VA< proti VD

Posuzovaný stav: varianta 1b, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální programy Px/120: výběr TA^ a 

TD^ v každém cyklu, výběr TC< 6x za hodinu a TD> 6x za hodinu (délky volna vypočteny váženým 

průměrem)

Protisměr

 VD< proti VA

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

Intenzita

 VA< proti VD

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Zadání levého odbočení ovlivněného protisměrem

Vjezd

(signální 

skupina)

Levé odbočení

Intenzita

Délka cyklu t C  [s]

 VD< proti VA

Vjezd

(signální 

skupina)

Poznámka:

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 33,92 h; 40,8 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 2342 voz/h; 78 % voz



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 1.4b

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – TŘÍDA MÍRU

120

Sat. tok Zelená Přesah Počet
VOZ N+B celkem I p S p z p zel. z o míst N A C L1 C L2 C L3 C L C S

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s s pvoz pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h

343 23 359 2000 38 0 3 162 90 0 252 435

409 42 438 3820 29 8 3 125 90 120 335 570

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^ 343 23 359 2000 38 633 43 49 257 34,1 D  |  B

 VB ^,^> 989 59 1030 3880 40 1293 20 69 808 37,6 D  |  C

 VC < 98 29 118 1860 11 171 31 21 86 68,7 D  |  D

 VD > 83 19 96 1820 29 440 78 15 60 33,8 D  |  B

 VD ^ 326 23 342 2000 29 483 29 52 268 45,6 D  |  C

 VE ^,^> 631 34 655 3920 50 1633 60 38 398 22,7 D  |  B

 VF < 198 22 213 1860 19 295 28 36 169 57,5 D  |  D

Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem

115 9 121 1800 29 252 52 18 84 41,1 D  |  C

209 29 229 1800 38 335 32 31 147 42,7 D  |  C

Dílčí kapacita

Název křižovatky: Pražská - třída Míru

 VA< proti VD

Posuzovaný stav: varianta 2, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální programy Px/120: výběr TA^ a 

TD^ v každém cyklu, výběr TC< a TD> společně 12x za hodinu (délky volna vypočteny váženým 

průměrem)

Protisměr

 VD< proti VA

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

Intenzita

 VA< proti VD

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Zadání levého odbočení ovlivněného protisměrem

Vjezd

(signální 

skupina)

Levé odbočení

Intenzita

Délka cyklu t C  [s]

 VD< proti VA

Vjezd

(signální 

skupina)

Poznámka:

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 31,28 h; 37,6 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 2277 voz/h; 76 % voz



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.1a

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.1b

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.2

GRAFIKON INTENZIT

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA
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Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.3a

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TA^ – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |89  27| 58 s

VB<  |82 100| 18 s

VC   |47  80| 33 s

SC>  |80 107| 27 s

VD>  |111 27| 36 s

VE^  |110 41| 51 s

VG>  |31  41| 10 s

TA^  |104 27| 43 s

TE^  |0    0|  0 s

PA   |31  73| 42 s

PC   |111 27| 36 s

PD   |31 106| 75 s

PH   |31  80| 49 s

PI   |49  87| 38 s

PJ   |118 82| 84 s

ZI   |47  92| 45 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.3b

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TE^ – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |89  27| 58 s

VB<  |82 100| 18 s

VC   |47  80| 33 s

SC>  |80 107| 27 s

VD>  |111 27| 36 s

VE^  |110 41| 51 s

VG>  |31  41| 10 s

TA^  |0    0|  0 s

TE^  |108 21| 33 s

PA   |31  73| 42 s

PC   |111 27| 36 s

PD   |31 106| 75 s

PH   |31  80| 49 s

PI   |49  87| 38 s

PJ   |118 82| 84 s

ZI   |47  92| 45 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.3c

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120 – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |77  20| 63 s

VB<  |75  93| 18 s

VC   |40  73| 33 s

SC>  |73 100| 27 s

VD>  |104 20| 36 s

VE^  |103 34| 51 s

VG>  |24  34| 10 s

TA^  |97  20| 43 s

TE^  |101 14| 33 s

PA   |24  66| 42 s

PC   |104 20| 36 s

PD   |24  99| 75 s

PH   |24  73| 49 s

PI   |42  80| 38 s

PJ   |111 75| 84 s

ZI   |40  85| 45 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 2.4a

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

120

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^,^ 547 66 593 4000 58 1933 69 31 299 17,3 D  |  A

 VB < 208 8 214 1820 18 273 22 36 180 65,7 D  |  D

 VC+SC > 445 48 479 1820 60 910 47 48 272 20,3 E  |  B

 VC < 440 12 448 1820 33 501 11 65 381 65 E  |  D

 VD > 345 31 367 1900 36 570 36 51 269 37,9 D  |  C

 VE ^,^ 453 50 488 4000 51 1700 71 28 267 20,7 D  |  B

 VG > 100 10 107 1820 10 159 33 20 87 68,7 E  |  D

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

Intenzita

Délka cyklu t C  [s]Posuzovaný stav: varianta 1b, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální program Px/120

Vjezd

(signální 

skupina)

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Název křižovatky: Pražská - Erenburgova

Poznámka:

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 25,03 h; 35,5 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 1755 voz/h; 69 % voz

Příloha č. 2.4b

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – ERENBURGOVA

120

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^,^ 547 66 593 4000 63 2100 72 28 275 14,6 D  |  A

 VB < 208 8 214 1820 18 273 22 36 180 65,7 D  |  D

 VC+SC > 445 48 479 1820 60 910 47 48 272 20,3 E  |  B

 VC < 440 12 448 1820 33 501 11 65 381 65 E  |  D

 VD > 345 31 367 1900 36 570 36 51 269 37,9 D  |  C

 VE ^,^ 453 50 488 4000 51 1700 71 28 267 20,7 D  |  B

 VG > 100 10 107 1820 10 159 33 20 87 68,7 E  |  D

Vjezd

(signální 

skupina)

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

Intenzita

Poznámka:

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 24,62 h; 34,9 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 1731 voz/h; 68 % voz

Posuzovaný stav: varianta 2, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální program Px/120

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Název křižovatky: Pražská - Erenburgova

Délka cyklu t C  [s]



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.1a

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.1b

SITUAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.2

GRAFIKON INTENZIT

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE
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SUMA VŠECH VJEZDŮ  1903 | 209

VOZIDLA CELKEM | NÁKLADNÍ

ROK 2030

Období: špičková hodina 15-16 h

Poznámka: *vjezd od Globusu je zajištěn samostatným neřízeným připojovacím pruhem



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.3a

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TA^ – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |74  30| 76 s

VB>  |0  120|120 s

VC<  |72  84| 12 s

VD   |38  68| 30 s

SD>  |68  84| 16 s

VE^  |91  30| 59 s

VF>  |93  30| 57 s

TA^  |90  30| 60 s

TE^  |0    0|  0 s

PD   |88  30| 62 s

PE   |35  68| 33 s

PH   |95  40| 65 s

PI   |40  68| 28 s

PJ   |40  70| 30 s

ZG   |0  120|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VF> musí svítit signál ZF „žluté světlo ve tvaru chodce“.



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.3b

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120, STAV S VÝBĚREM TE^ – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |74  30| 76 s

VB>  |0  120|120 s

VC<  |72  84| 12 s

VD   |38  68| 30 s

SD>  |68  84| 16 s

VE^  |91  30| 59 s

VF>  |93  30| 57 s

TA^  |0    0|  0 s

TE^  |88  35| 67 s

PD   |88  30| 62 s

PE   |35  78| 43 s

PH   |95  40| 65 s

PI   |40  68| 28 s

PJ   |40  70| 30 s

ZG   |0  120|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VF> musí svítit signál ZF „žluté světlo ve tvaru chodce“.



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.3c

SIGNÁLNÍ PROGRAM Px/120 – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VA^  |73  27| 74 s

VB>  |0  120|120 s

VC<  |70  82| 12 s

VD   |35  65| 30 s

SD>  |65  78| 13 s

VE^  |90  27| 57 s

VF>  |92  27| 55 s

TD<  |31  36|  5 s

TE>  |30  46| 16 s

PD   |82  29| 67 s

PE   |37  75| 38 s

PH   |82  25| 63 s

PI   |94  32| 58 s

PJ   |50  65| 15 s

PL   |37  69| 32 s

ZG   |0  120|120 s

|od  do| [s]

LEGENDA:

zelená - volno červená - stůj

přerušované žluté světlo vypnuto

pozor (žlutá) pozor (červenožlutá)

Poznámka: současně s volnem signální skupiny VF> musí svítit signál ZF „žluté světlo ve tvaru chodce“.



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 3.4a

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 1B

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

120

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^,^ 365 55 404 4000 76 2533 84 15 134 8,2 D  |  A

 VB > 20 20 34 1820 120 1820 98 0 0 0 D  |  A

 VC < 115 8 121 1820 12 182 34 22 100 64,5 D  |  D

 VD+SD > 115 8 121 1820 46 698 83 15 68 22,5 E  |  B

 VD < 390 20 404 1820 30 455 11 61 338 67,2 E  |  D

 VE ^,^ 508 78 563 4000 59 1967 71 29 270 16,6 D  |  A

 VF > 390 20 404 1820 57 865 53 42 237 20,8 D  |  B

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

IntenzitaVjezd

(signální 

skupina)

Poznámka: vjezd od Globusu je zajištěn samostatným neřízeným připojovacím pruhem

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 15,48 h; 29,3 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 1147 voz/h; 60 % voz

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Délka cyklu t C  [s]

Název křižovatky: Pražská - nová komunikace

Posuzovaný stav: varianta 1b, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální program Px/120

Příloha č. 3.4b

VÝPOČET KAPACITY ŘÍZENÉ KŘIŽOVATKY – VARIANTA 2

KŘIŽOVATKA PRAŽSKÁ – NOVÁ KOMUNIKACE

120

Sat. tok Zelená Kapacita Rezerva Délka Délka Počet Zdržení ÚKD
VOZ N+B celkem I V S V z C V Rez fronty L F1 fronty L F2 zast. t w Požad.

voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h s pvoz/h % m m voz/h s dosaž.

 VA ^,^ 365 55 404 4000 74 2467 84 15 140 9 D  |  A

 VB > 20 20 34 1820 120 1820 98 0 0 0 D  |  A

 VC < 115 8 121 1820 12 182 34 22 100 64,5 D  |  D

 VD+SD > 115 8 121 1820 43 652 81 16 71 24,4 E  |  B

 VD < 390 20 404 1820 30 455 11 61 338 67,2 E  |  D

 VE ^,^ 508 78 563 4000 57 1900 70 30 279 17,7 D  |  A

 VF > 390 20 404 1820 55 834 52 44 244 22,2 D  |  B

Název křižovatky: Pražská - nová komunikace

Posuzovaný stav: varianta 2, rok 2030, špičková hodina 15-16 h, signální program Px/120

Posouzení kapacity vjezdů, úroveň kvality dopravy

Intenzita

Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky podle TP 235

Délka cyklu t C  [s]

Vjezd

(signální 

skupina)

Poznámka: vjezd od Globusu je zajištěn samostatným neřízeným připojovacím pruhem

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy světelně řízené křižovatky D – Dostatečná

L F1  průměrná délka fronty na začátku zelené, L F2  délka fronty na konci návrhové hodiny s překročenou kapacitou vjezdu

Zdržení celkem 15,93 h; 30,1 s/pvoz                    Počet zastavení celkem 1172 voz/h; 62 % voz



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 4a

KOORDINAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 1B

LOKALITA PRAŽSKÁ



Kapacitní posouzení světelně řízených křižovatek na Pražské ulici v Olomouci 12/2012

Příloha č. 4b

KOORDINAČNÍ SCHÉMA – VARIANTA 2

LOKALITA PRAŽSKÁ











PLOCHA využití výměra
max. výška 

zástavby zastavěnost
uvažovaná 

výška
uvažovaná 

zastavěnost jednotka
počet 

jednotek ukazatel
koeficient 
směrování intenzita 

ha m % m %
voz/24 hodin 

osobních
16/091Z B 2,64 13/17 0-55 17 50 obyvatel 436 1,2 0,2 105
16/092Z B 12,42 13/17 10-40 17 35 obyvatel 3992 1,0 0,9 3593
16/055Z B 8,78 13/17 10-35 17 30 obyvatel 1652 1,2 0,8 1586
16/093Z B 7,18 13/17 10-40 17 35 obyvatel 2308 1,0 0,9 2077
16/052Z B 0,3 13/17 15-40 17 35 obyvatel 11 1,5 0,8 14
16/049Z B 0,71 13/17 15-40 17 35 obyvatel 27 1,5 0,8 32
16/047Z B 0,3 13/17 15-40 17 35 obyvatel 11 1,5 0,8 14
16/046S B 0,34 13/17 17 obyvatel 13 1,5 0,7 13
16/043S B 0,86 13/17 17 obyvatel 32 1,5 0,5 24
16/050S B 1,63 13/17 17 obyvatel 61 1,5 0,5 46
16/051S B 0,61 13/17 17 obyvatel 23 1,5 0,5 17
16/043S B 0,86 13/17 17 obyvatel 32 1,5 0,5 24
16/044S O 0,29 13/17 17 100m2 hr.pl. 29 6,0 0,4 70
16/042S O 0,26 13/17 17 sedadlo 200 0,5 0,6 60
16/053Z O 1,81 13/17 0-40 17 35 100m2 hr.pl. 181 6,0 0,8 869
16/054S O 2,83 13/17 17 100m2 hr.pl. 283 6,0 0,8 1358

CELKEM INTENZITA /24 HODIN 9901

URČENÍ INTENZITY DOPRAVY - MK
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