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DŮVODY PRO POŘÍZENÍ

Výstavba tramvajové trati Nové Sady, která tvoří již čtvrté radiální rameno tramvajové sítě
v Olomouci, je rozdělena celkem do tří etap.
První etapa (úsek 17. Listopadu – Trnkova) byla již zrealizována a tramvajový provoz byl
zahájen na podzim roku 2013.
V současné době je projednávána dokumentace pro územní rozhodnutí na druhou etapu.
Jedná se o úsek od ulice Trnkova, přes ulici Zikova na ulici Schweitzerova, po křížení s ulicí
Voskovcova. Obě etapy jsou ukončeny úvratí.
Prodloužení trasy tramvajové trati o třetí etapu dokončí ucelený koncept čtvrtého ramene
tramvajové sítě v Olomouci a poskytne tak dané oblasti velmi vysoký standard a zvýší
dostupnost MHD s minimálními vlivy a dopady na životní prostředí. Vytvoří se tak trvale
udržitelná záruka velmi dobré dostupnosti celé oblasti i bez použití osobních automobilů.
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 linkových autobusů do centra města.
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ZÁKLADNÍ CÍL

Realizací třetí etapy tramvajové trati bude dokončen rozvoj tramvajové dopravy v jižní části
města Olomouc, v území s velkým počtem rezidentů (sídliště Nové Sady a Povel) a s další
očekávanou bytovou výstavbou na území Slavonín – sever.
Jedná se o úsek na Schweitzerově ulici od ulice Voskovcova až po křižovatku s ulicemi
Slavonínská a Jižní v délce cca 500 m. Ukončení tohoto úseku tramvajové části bude klasicky
tramvajovou smyčkou (obratištěm), v tomto prostoru bude umístěno i sociální zázemí pro řidiče.
Návrh stavby tramvajové trati je v souladu s platným územním plánem města i navazujícím
regulačním plánem.
Zpracovaná územní studie prověřuje různé možnosti prostorového uspořádání dané lokality
a vytváří městskou třídu, zároveň jsou stanoveny uliční a stavební čáry s ohledem na budoucí
hlukovou zátěž. Územní studie definuje využití stávajících ploch ve prospěch liniových
dopravních staveb (budoucí plochy pro pěší, plochy pro motorová vozidla, plocha
zavlažovaného tramvajového tělesa, plochy navazující hromadné dopravy, budoucí zatravněné
plochy a plochy pro plánovanou budoucí zástavbu). V územní studii je rovněž navrženo i
souvislé stromořadí a nízké keře s ohledem na vedení IS, dále řeší trasy nových sítí (VO, NN,
VN, SLP, VODOVOD, KANALIZACE A TRAKČNÍ VEDENÍ), případně jejich nutné přeložky.
POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ
Návrh trasy tramvajové trati včetně zastávek, dvoukolejného koncového obratiště se
sociálním zařízením řidičů
Začlenění tramvajové trati do uličního profilu při respektování stávající cyklostezky
Návrh řešení náhradní autobusové dopravy včetně odstavu a otáčení v prostoru koncového
obratiště
Návrh a fixace vstupů do území západně od ul. Schweitzerova (z toho jeden vstřícně ul.
Voskovcova), včetně návrhu způsobu jejich zabezpečení a prověření rozhledovými poli
křižovatek
Stanovení rozsahu záboru pozemků v návaznosti na majetkoprávní vztahy v území
Průzkum stávajících inženýrských sítí a navržení jejich případných přeložek
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Hospodaření s dešťovými vodami bude řešeno dle studie „ Koncepce vodního hospodářství
města Olomouce“
Prověření umístění liniové zeleně jako součásti systému sídelní zeleně v prostoru městské
třídy v souladu s koncepcí obsaženou v Územním plánu Olomouce. Požadavek rozvíjet
stromořadí v obraze města zajištěním dostatečného profilu pouličního prostoru v plochách
a koridorem dopravní infrastruktury je vyjádřen také v rámci základní koncepce rozvoje
území. Navržená vzrostlá zeleň bude tvořit současně kompenzaci za zeleň zahrad
odstraněnou z důvodu stavby. Svým charakterem, zejména velikostí (související
s předpokládaným druhovým složením) a rozmístěním bude vzrostlá zeleň dotvářet prostor
městské třídy. Umístění vzrostlé zeleně bude koordinováno s inženýrskými sítěmi a
navrženým dopravním řešením. III. etapa s ohledem na předchozí etapy upřednostní
řešení tramvajového kolejiště zatravněním.
Pro zajištění podmínek zásobování vodou rozvojových lokalit ve Slavoníně bude umístěn
koridor pro významný vodovodní řad DN 300 s ochranným pásmem 2,5 m na obě strany.
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PODKLADY
- Katastrální mapa v digitální podobě, výpisy z evidence katastru nemovitostí
- Platný územní plán města Olomouc
- Regulační plán sídliště Povel - Čtvrtky
- Část projektové dokumentace II. etapy Tramvajové trati Nové sady - DÚR
- Konzultace o požadavcích na studii se zástupci jednotlivých oddělení magistrátu
- Osobní prohlídka zájmového území
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Část projektové dokumentace již zrealizované Moravské cyklostezky – DSPS
- Koncepce vodního hospodářství města Olomouce
- Orientační zákres tras stávajících IS, včetně vyjádření jednotlivých správců

4

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Řešené území se nachází v zastavěné části města, v katastrálním území Povel a Slavonín.
Páteří území je silniční komunikace ulice Schweitzerova, která je s ohledem na inundaci
realizována na zvýšeném náspu. Postupně s realizací zástavby navazující na silniční
komunikaci byl okolní terén výškově upravován. V řešeném území je zčásti komunikace ulice
stále vedena na náspu a nemá charakter městské ulice. Okolí komunikace Schweitzerova v
řešeném území je v současnosti využíváno převážně jako orná půda nebo zahrady.
V návaznosti na připravenou trasu druhé etapy tramvajové trati bude na západní straně ulice
umístěna tramvajová trať v samostatném tramvajovém pásu a obratiště s potřebným zázemím.
V území je realizován chodník s cyklostezkou, který je umístěn zpočátku při západním
obrubníku západní straně ulice Schweitzerova a za křížením s ulicí Voskovcova přechází na
východní stranu ulice. V blízkosti ulice Voskovcova je realizována na východní straně zástavba
obytného objektu výškově přizpůsobeného ulici. Dále k jihu je komunikace s chodníkem a
cyklostezkou realizována na náspu s výškovým rozdílem až 1,5 m. Západní stranu tvoří
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souvisle v celé délce původní terén s ornou půdou a zahradami, opět s výškovým rozdílem až
1.5 m.
S výjimkou polních cest západně od komunikace není v řešeném území za ul. Voskovcova
příčné dopravní napojení navazujících ploch.
V řešeném území je umístěna řada inženýrských sítí, situovaných jak podélně s komunikací,
tak příčně toto území protínajících.
Územní plán řeší přestupní uzel v místě zastávek MHD u ulice Voskovcova.
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IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ

Ulice Schweitzerova byla vybudována v 80. letech minulého století jako základ dopravní
sítě v území připravované zástavby na samostatném náspu s respektováním tehdejších
inundačních podmínek. V jižní části byla proražena přes ornou půdu a zahrady k ul.
Slavonínská – Jižní. Řešené území zahrnuje do značné míry tento původní stav, který
s ohledem na nedokončenou zástavbu má charakter dopravní spojnice mezi sídly a nikoliv
městské ulice. Urychlená výstavba cyklostezky s chodníkem v blízkosti komunikace, ovlivněná
majetkoprávními vztahy výrazně nadefinovala uliční profil a při přípravě 2. etapy tramvajové trati
od křižovatky s ul. Zikova i umístění tramvajového pásu. Pokračování tohoto tramvajového pásu
k tramvajovému obratišti je určeno těmito výchozími parametry. Situaci ovlivňují i výrazné
soukromé plochy. Mezi veřejně prospěšné stavby je v územním lánu zahrnuto pouze území pro
tramvajové obratiště.
Z hlukového hlediska je umístění tramvajové trati v samostatném pásu pozitivní, technicky i
výpočtově jde o pro území příznivé řešení.
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MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Území se nachází v zastavěné části města Olomouce na katastrálním území Povel a
katastrálním území Slavonín, v jižní části města směrem od centra. Stavba tramvajové trati
bude realizována převážně na pozemcích statutárního města Olomouc, na pozemcích
soukromých subjektů a v části na pozemcích olomouckého kraje. Podrobný seznam všech
dotčených vlastníků je zpracován v tabulce ve výkrese číslo B.04 Situace majetkoprávních
vztahů.
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POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Technické řešení objektu vychází ze zadání studie předané investorem. V průběhu
zpracování bylo zadání rozšířeno o požadavek řešit v prostoru točny tramvají vedle provozu
výlukových autobusů i konečnou zastávku, resp. vyčkávací odstavy pro linky BUS z jižního
směru.
Zpracovanou územní studií byly prověřeny celkem čtyři varianty návrhu, které se lišily
navrženým řešením, zejména v ploše veřejné hromadné dopravy v místě budoucího obratiště.
První varianta nazvaná jako výchozí, je zpracována dle zadání územní studie. Mimo jiné řeší
pouze přístup vozidel náhradní autobusové dopravy do prostoru obratiště. Ostatní varianty
(varianta a, b a c) byly zpracovány na základě nových požadavků, které vyplynuly v průběhu
zpracovávání studie a podtrhují kvalitu celkového zpracování. Jedná se o variantní návrhy
řešení plochy kolem obratiště s možností ukončení některých pravidelných autobusových linek.
Komunikace a plochy III. etapy navazují na řešení zahrnuté do návrhu DÚR TRAM II. etapy.
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Vlastní tramvajový pás je navržen jako samostatný zatravněný a zavlažovaný s alejí stromů
při západní straně a keřovým porostem na straně východní. Pás je oddělen o komunikace
chodníkem pro pěší s lavičkami, který je oboustranně situován v zeleni. Chodník od
komunikace odděluje stromová alej.
Vlastní ulice je navržena ve dvou variantách. Lze ponechat původní stav, tj. současnou šířku
vozovky s úzkým travnatým pásem, chodníkem a cyklostezkou na východní straně. S ohledem
na realizované inženýrské sítě a prostorová omezení by zůstala východní strana ulice
nezměněna s předpokladem postupné zástavby dle regulačního plánu a s tím souvisejícím
výškovým řešením navazujícího území.
V souladu se zadáním byla navržena nová varianta uličního profilu v řešené části
Schweitzerovy ulice. Dosavadní vozovka se navrhuje na východní straně normově zúžit a
částečně upravit v rámci výstavby tramvajové trati obrubník při západní straně. Na východní
straně se navrhuje spojit vzniklou prostorovou úsporu se současným zeleným pásem. Vzniká
tak prostor pro stromořadí a vložená podélná parkovací stání, který ulici vhodně rytmizuje a
posiluje v návaznosti na stromořadí na západní straně městský charakter ulice. Řešení
nevyžaduje zásah do inženýrských sítí. Na hraně řešeného území se navrhuje nahradit
extravilánové řešení náspu opěrou zdí, která zřetelně ukončí veřejný prostor a současně rozšíří
travnaté plochy.
Západní stranu řešeného území řeší připravovaný nový regulační plán. V této územní studii
byly stanoveny hranice hlukového pásma pro možnou zástavbu, které vycházejí ze zpracované
dokumentace pro druhou etapu tramvajové trati. S hlukem od dopravní zátěže se bude nutno
vypořádat při zpracování územního řešení navazujících ploch.
V návaznosti na územní plán města byly navrženy vstupy do okolních území. Na východní
straně Schweitzerovy ulice je předpoklad pěšího propojení k Teichmannově ulici.
Na západní straně je uvažováno silniční a pěší napojení do navazujícího území vstřícně
Voskovcově ulici a obdobně napojení západního území mezi tímto křížením a tramvajovým
obratištěm formou stykové křižovatky. Obě dopravní napojení předpokládají vybudování
světelně signalizačního zařízení s přejezdem přes tramvajový pás obdobně jako je v rámci
druhé etapy tramvajové trati řešené křížení v úrovni ulice Trnkova.
V místech zastávek MHD jsou vytvořeny podmínky pro další dostupnost městské dopravy
pro pěší.
V rámci řešení uličního profilu byly ve dvou polohách zpracovány příčné řezy s doplněním
podmínek územního plánu pro navazující plochy. V řezech jsou vyznačeny výsledky vyšetření
stávajících inženýrských sítí, návrhy na jejich případné přeložky a nově navržené inženýrské
sítě.
V rámci řešení zelených ploch bylo navrženo ozelenění tramvajové trati nově v Olomouci se
zavlažováním. Tramvajová trať je situována ve stromořadí a na východní straně
z bezpečnostních důvodů ohraničena keřovou výsadbou. Na tuto trať navazují plochy pro pěší
s odpočivným mobiliářem a nízkým parkovým osvětlením. Pro vlastní ulici byly navrženy dvě
varianty (viz výš). Pro území je vhodnější varianta umožňující doplnění třetí řady stromů a
posílení městského charakteru území s přecházející výškovou obytnou zástavbou do zástavby
nízkopodlažní.
Dalším požadavkem, který je nutné řešit, je situace zpevněných ploch a s tím souvisejí
problematika srážkových vod. Návrh řešení tramvajové trati výrazně pozitivně ovlivňuje
nakládání se srážkovými vodami. Převážná část těchto vod je přímo zasakována do terénu.
Zpevněné plochy chodníků budou rovněž převážně odvodněny do okolního terénu. Posouzení
ploch nových komunikací, které se liší dle jednotlivých variant, je popsáno dále.
Řešení tramvajového obratiště a dodatečně požadovaného přestupního uzlu je popsáno
v navazujícím textu, kde je popsáno několik návrhů.
Základním principem dopravního přestupního uzlu by mělo být zajištění komfortu pro
cestující. Zastávky by měly být zastřešené, vybavené olomouckým informačním standardem –
inteligentními označníky. Situování zastávek by mělo navazovat na přechody pro pěší přes
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komunikace a napojení na okolní území má být přiměřeně logické. V případě přestupů mezi
tramvajemi a autobusy městské a regionální dopravy je vhodné zkrátít délky pěších tras při
přestupech a minimalizovat přechody přes komunikaci při přestupech. Řešení těchto požadavků
se liší dle možností jednotlivých variant.
Návrh řešení území vyvolává přeložky některých inženýrských sítí a vybudování nových sítí pro
tramvajovou trať. Detailnější popis je uveden níže u jednotlivých variant.
Samostatným bodem zadání byl návrh řešení trasy vodovodu DN 300, vycházející
z platného územního plánu. Původní návrh umístění trasy vodovodu do komunikace byl
odborem dopravy SMO zamítnut. Následně bylo navrženo nové řešení, které ponechává
v úseku za objektem obchodního centra původní navrženou trasu a dále pokračuje při západní
straně řešeného území k jihu, kde obchází plochu pro tramvajové obratiště a vrací se zpět do
Schweitzerovy ulice.

8.1

TRAMVAJOVÁ TRAŤ
Tramvajové těleso

Tramvajová trať je navázána na konec II. etapy stavby, který je umístěn přibližně na úrovni ulice
Voskovcova. Hlavním účelem III. etapy stavby je prodloužení ekologického tramvajového
provozu na celkovou délku stávající ulice Schweitzerova, která je součástí olomouckého sídliště
Nové Sady a Povel. Teprve prodloužením tramvajové tratě v navrhované úpravě, bude možno
plně využít optimální přepravu cestujících na nové tramvajové lince, která je ve III. etapě
ukončena kolejovou smyčkou (obratištěm) na konci ulice Schweitzerova.
Spodek tramvajové tratě
Úprava spodku nové tramvajové tratě předpokládá zřízení sanační vrstvy v min. tl. 30 cm
z vhodného materiálu pod vlastní konstrukcí tramvajové trati, a to z důvodu špatného podloží
v celé lokalitě. Sanační vrstva bude uložena na separační a vyztužující geotextílii. V případě
výskytu zemní pláně s malou únosností se předpokládá použití výztužné geomříže. Bude
upřesněno v následném projektovém stupni po provedení posouzení provedeného podrobného
geotechnického průzkumu.
Jako součást tramvajového spodku se předpokládá použití vrstvy ze štěrkopísku nebo ze
štěrkodrtě fr. 0/32 s vyspádováním 4 % směrem k podélnému trativodu, který bude tvořit
odvodnění tramvajového spodku. Na podsypné vrstvě bude zřízena vrstva s výplňovým
kamenivem.
Úprava povrchů tramvajové tratě
Jedná se o úsek se zatravněním a zavlažovaným povrchem tramvajového tělesa s olemováním
kolejnic betonovými hranoly. V jedné koleji bude nutno umožnit provozovateli tramvajové tratě
pojezd z důvodu možného přístupu k troleji. Toto bude řešeno v koleji osazením dvou řad
zatravňovacích tvárnic uložených podél betonových hranolů lemujících kolejnice. Tramvajové
těleso v tomto úseku bude oseté travním semenem.
Tramvajové zastávky
V celém úseku tramvajové tratě je umístěn jeden pár výstupní a nástupní zastávky v ploše
kolejového obratiště. Nástupní zastávka bude opatřena přístřeškem, který bude ve stejném
provedení jako v předchozích etapách TT. Nový přístřešek bude osazen i na konečnou výstupní
zastávku II. etapy TT.
Povrch nástupní a výstupní plochy zastávek bude zadlážděn ze zámkové betonové dlažby.
Signalizační pásy v místě nástupu do 1. dveří tramvajové soupravy i vodící pásy na přechodech
pro pěší budou vydlážděny ze zámkové betonové dlažby s výstupky (slepecké). Nástupní a
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výstupní hrany z betonových obrubníků u všech ploch zastávek budou osazeny na výšku +20,0
cm nad niveletou přilehlé koleje.

8.2

VÝCHOZÍ VARIANTA

Tato varianta vychází ze základního zadání územní studie – viz výše, kdy v prostoru
obratiště byla uvažována tramvajová dvoukolejná smyčka s potřebným zázemím a zajištění
otáčení vozidel náhradní dopravy. Tvar kolejiště z této varianty byl převzat do navazujících
variant. V prostoru tramvajové točny byla zpevněna jedna kolej pro využití náhradní autobusové
dopravy. Napojení takto vzniklého autobusového obratiště bylo navrženo zpevněním
dvoukolejné tratě až před výstupní tramvajovou zastávku do ul. Schweitzerovy. Toto řešení je
úsporné a z hlediska zajištění náhradní autobusové dopravy postačující. Napojení na veřejnou
komunikaci je vhodné. Přestup cestujících mezi tramvajemi a autobusy na souběžné
Schweitzerově ulici je umožněn s krátkou docházkovou vzdáleností. Totéž ovšem platí i pro
původně zamýšlený přestup na tramvajové a autobusové zastávce U Kapličky, kde územní plán
přestupní místo předpokládá.
Řešení tramvajové tratě a úpravy uličního profilu princip řešení veřejné zeleně apod. je převzato
do dalších variant.
V průběhu projednávání na odboru koncepce SMO byl v září 2015 vznesen požadavek na
zajištění přestupu mezi tramvajemi a vozidly autobusových linek městské nebo regionální
dopravy trasovaných z jihu z ulic Slavonínská a Jižní, které by v tomto prostoru byly ukončeny,
s podmínkou zajištění možnosti řešení náhradní autobusové dopravy v případě tramvajové
výluky ze severní strany obratiště.
Na základě tohoto požadavku byly zpracovány varianty dvě varianty řešení přestupního a
odstavného uzlu s cílem minimalizovat zbytečné zpevněné plochy v území a zajistit co největší
využití zpevněných ploch pro severní i jižní příjezd k obratišti a odstavu.
Snahou zpracovatele bylo zajistit toto řešení tak, aby bylo pro cestující komfortní a
komunikačně příznivé.

8.3

VARIANTA S OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKOU
Varianta a
Dopravní řešení

Styková křižovatka ul. Schweitzerova – Jižní je nahrazena malou okružní křižovatkou o průměru
28,0 m. Do křižovatky je připojeno nové čtvrté rameno, z oblasti točny TRAM. To slouží provozu
linkových i výlukových autobusů, zároveň bude připojena obslužná komunikace rozvojové
lokality západně od ul. Schweitzerovy. Vozovka ul. Schweitzerovy je ve stávajícím stavu cca 8,2
m široká. Je navržena úprava, na východní stranu vozovky jsou vložena podélná parkovací
stání doplněná ostrůvky s výsadbou stromů. Západní obruba bude odsunuta (rozšíření vozovky)
tak, že šířka bude 7,0m + 2,25 m parkovací pás. Je navržena přeložka zastávky BUS na
západní straně ulice severním směrem do zálivu a zároveň nový přechod pro pěší. V souladu
s územním plánem jsou navrženy zárodky křižovatek na komunikaci ul. Schweitzerova v místě
připojení ul. Voskovcova, další připojení jižněji. Jedná se o obslužné komunikace, které budou
připojovat rozvojové území západně od ul. Schweitzerovy. Obě křižovatky budou v cílovém
stavu vybaveny SSZ včetně koordinace s přejezdem TRAM. Mezi vozovku ul. Schweitzerova a
novou trať TRAM je vložena komunikace pro pěší, oddělená od silnice i kolejiště pásy zeleně.
Provoz konečné stanice BUS a výlukových autobusů je přiveden dovnitř tramvajové točny
ramenem OK na ul. Jižní. Obousměrná dvojpruhová komunikace š. 6,0 m je vedena přes
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nástupní a výstupní zastávky v blízkosti odjezdové zastávky TRAM. Jednosměrná
jednopruhová komunikace š. 4,0m přes odstavná stání otáčí autobusy a vrací je přes
odjezdovou zastávku na OK Jižní.
Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl.
č.398/2009 Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve změně Z1 za respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých dle publ. Bezbariérové řešení staveb a publ.
SONS (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).
Přestupy cestujících mezi tramvajemi a ukončenými autobusovými linkami se odehrávají
v bezpečném prostoru přestupního uzlu s krátkými přestupními vzdálenostmi. Odstavení
kloubových autobusů zajištěno.
Varianta zasahuje mimo řešené území do parcel č. 692/5 a 692/7 v k.ú. Slavonín, které jsou
v soukromém vlastnictví a na komunikaci druhé třídy, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje.

Elektro a sdělovací objekty
Rozvody NN pro objekt sociálního zázemí řidičů
Napojení objektu sociálního zázemí pro řidiče bude řešeno napojením na stávající kabel NN,
který je veden podél ulice Schweitzerova. Stávající kabel se přeruší a bude do něj zapojena
smyčka kabelu AYKY 3x120+70 mm2. Smyčka bude zapojena do skříně SS100 na objektu pro
řidiče, vedle skříně SS100 bude elektroměrový rozvaděč pro měření jednofázového odběru,
velikost hlavního jističe 25A.
Přípojka NN pro IZ tramvajové trati
Na nové tramvajové trati bude vybudována jedna zastávka MHD s inteligentním označníkem.
Jedná se o odjezdovou zastávku. Dále bude doplněn označník na tramvajovou zastávku
Voskovcova, která je ve II. etapě zastávkou koncovou výstupní.
Napojení IZ nástupní zastávky bude provedeno kabelem CYKY 3Cx4 mm2 z instalací objektu
sociálního zázemí řidičů. Vývod pro IZ bude mít zvýšenou ochranu proudovým chráničem
10A/30mA.
Pro osvětlení jízdních řádů bude přiveden do označníku kabel CYKY 3Cx2,5 mm2. Tento kabel
bude napojen na nejbližší stožár VO nově budovaného rozvodu VO. Ve stožáru bude stožárová
svorkovnice se dvěma pojistkami (pro svítidlo VO a pro inteligentní zastávku).
V rámci II. etapy na tramvajových zastávkách na konečné (u ulice Voskovcova) je plánováno
osadit inteligentní zastávku pouze na odjezdu ve směru „do centra“. Zastávka ve směru
„z centra“ je konečná a inteligentní označník nevyžaduje.
Při dobudování tramvajové trati se zastávka ve směru „z centra“ stává zastávkou průjezdní a
bude nutno ji dovybavit informační tabulí. V rámci II. etapy bude provedena kabeláž i do místa
této zastávky, kabely však v chráničkách zůstanou pod dlažbou jako rezerva. Při montáži IZ do
tohoto místa budou kabely zapojeny do nové zastávky.
Veřejné osvětlení
Nové VO bude vybudováno jednak pro okružní křižovatku, jednak pro tramvajové zastávky.
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „1“ – osvětlovací bod pro komunikace: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška
10 m, výložník jedno nebo dvouramenný, délka vyložení 1,5m jedno nebo dvě svítidla SHC
100-150W nebo svítidlo LED se srovnatelným světleným výkonem.
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Typ „2“ - osvětlovací bod pro přechody pro chodce: stožár ocelový bezpaticový, žárově
zinkovaný, výška 6m, výložník jednoramenný, délka vyložení 2m, svítidlo RVI150W
s asymetrickou distribucí světelného toku, charakteristika „pravý“ (Zebra) nebo ekvivalent LED.
Typ „3“ - osvětlovací bod pro zastávky tramvaje: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný,
výška 5m, svítidlo SHC 50-70W nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro výpočty
osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení:
Komunikace : třída osvětlení : ME3 / ME4
Veřejné osvětlení pro zastávky MHD je upraveno ČSN EN 12464-2. Pro zastávky tramvaje je
VO řešeno podle tab. 5.12, ref. číslo 5.12.8.
Popis návrhu:
Nová okružní křižovatka bude nasvětlena 5 ks stožárů „1“, přechod pro chodce na ulici Jižní
bude mít osvětlení doplněno o 2 ks stožárů „2“. Na chodníku přiléhajícímu k výjezdu z odstavů
autobusů jsou navrženy 2 ks stožárů „3“. Nové VO bude připojeno na stávající kabelové
rozvody VO.
Osvětlení tramvajových zastávek je řešeno stožáry „3“ v počtu 3 ks na každé zastávce. Stožáry
VO budou umístěny na straně vzdálenější od kolejí.
Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.
Přeložka kabelů VN 22 kV
V místě nové okružní křižovatky budou dotčeny dva stávající kabely VN 22 kV. Kabely budou
v potřebném úseku přeloženy do nové trasy, pod silnicí se uloží do chrániček. Napojení na
stávající kabely bude provedeno spojkami typu Raychem.
Přeložky kabelů NN 0,4 kV
V místě nové okružní křižovatky budou dotčeny stávající kabely NN 0,4 kV. Kabely budou
v potřebném úseku přeloženy do nové trasy (v souběhu s přeložkou VN), pod tramvajovou tratí
a silnicí se uloží do chrániček. Napojení na stávající kabely bude provedeno spojkami typu
Raychem. Podle potřeby bude upraveno umístění stávající rozpojovací skříně.
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je uložen stávající kabel NN 0,4 kV.
Tento kabel se musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po OK přeložit dál od okraje
vozovky (cca 5m). Přeložka je vyvolána požadavkem odboru koncepce a rozvoje MMOl, který
nařizuje zajistit výsadbu souvislé aleje stromů podél ulice Schweitzerova. Proto se musí
stávající a funkční kabel NN přeložit tak, aby nezasahoval do ochranného pásma stromů, tedy o
cca 5 m západně.
Přeložka veřejného osvětlení
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „1“ – osvětlovací bod pro komunikace: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška
10 m, výložník jedno nebo dvouramenný, délka vyložení 1,5m jedno nebo dvě svítidla SHC
100-150W nebo svítidlo LED se srovnatelným světleným výkonem.
Typ „2“ - osvětlovací bod pro přechody pro chodce: stožár ocelový bezpaticový, žárově
zinkovaný, výška 6m, výložník jednoramenný, délka vyložení 2m, svítidlo RVI150W
s asymetrickou distribucí světelného toku, charakteristika „pravý“ (Zebra) nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
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Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro výpočty
osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení:
Komunikace : třída osvětlení : ME3 / ME4
Popis návrhu:
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je provedeno stávající VO. Stožáry jsou
osazeny ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od obrubníku, kabel VO je veden v ose stožárů. Toto VO se
musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po OK přeložit dál od okraje vozovky (kabel cca
5m) a umístění stožárů (které budou opět cca 1,0 m od obrubníku) se musí přizpůsobit stromům
tak, aby svítidla nebyla zastíněna korunami stromů. Přeložka je vyvolána požadavkem odboru
koncepce a rozvoje MMOl, který nařizuje zajistit výsadbu souvislé aleje stromů podél ulice
Schweitzerova. Osvětlení ulice Schweitzerova je řešeno stožáry „1“. Od ulice Voskovcova až po
zastávky MHD před OK jsou navrženy stožáry s dvojramennými výložníky, osvětlují i souběžný
chodník) U zastávek MHD jsou stožáry s výložníkem jednoramenným. Pro osvětlení přechodu u
zastávek MHD jsou navrženy dva stožáry „2“.
Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.
Přeložka SLP kabelů
V místě nové okružní křižovatky budou dotčeny stávající kabely SLP. Kabely budou
v potřebném úseku přeloženy do nové trasy mimo OK.
Koordinační kabel Schweitzerova – konečná
Koordinační kabel Schweitzerova konečná naváže na předchozí etapu výstavby tramvajové
trati. Je navržen kabel optický. Kabel bude uložen v chráničce HDPE a povede v souběhu
s trasami ostatních kabelů. Kabel se napojí na stávající v poslední kabelové komoře tvárnicové
trati, bude mít rezervy pro napojení do budoucích řadičů SSZ. Zakončen bude ve skříni na
objektu pro řidiče v tramvajové smyčce.
Koordinační kabel bude v maximální možné délce uložen do kabelovodu společně s napájecími
kabely.
Informační systém zastávek MHD
Na nástupní zastávce nově budované trati bude umístěn informační display (IZ) namontovaný
na označníku zastávky. Obdobně může být vybaven IZ i označník autobusové nástupní
zastávky. Ke každému bude vybudována přípojka elektrické energie a přiveden optický kabel.
IZ budou připojeny do stávající komunikační radiové sítě a do informačního systému DPMO.
Součástí III. etapy je doplnění panelu IZ na zastávce Voskovcova ( II. etapa ) ve směru z centra
a její napojení na informační systém (napájení a kabeláž IZ byla již přivedena v rámci II.etapy).

Objekty drah
Trolejové vedení
Trakční trolejové vedení (TV) traťových kolejí (1,2) je navrženo v návaznosti na II. etapu jako
pružné prosté s automatickou regulací tahu v TD západkovými kladkostroji s převodem 1 : 3.
Trolejový drát CU 120.
Nosná síť TV je navržena na výložnících z trubek s jednostranným uspořádáním stožárů.
Ve smyčce je navrženo uspořádání stožárů po obvodu s jedním centrálním stožárem ve středu
smyčky s nosnou sítí TV z lan ANTICORO.
V tomto úseku stavby budou 2 napájecí body. V těchto místech budou trakční stožáry osazeny
odpojovači a bleskojistkami s izolovaným svodem k ukolejnění.
Trakční stožáry jsou navrženy typu ITS, základy hranolové případně hlubinné s vetknutou
ocelovou trubkou d=500mm pro osazení stožáru.
Napájecí kabelové vedení
Pro napájení posledního úseku tramvajové trati budou navrženy dvě větve trakčních napájecích
kabelů a jedna kabelů zpětných. Trakční kabely budou typu 3-AHKCY 500.
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Z měnírny bude též navrženo kabelové vedení pro napájení a ovládání motorových pohonů
odpojovačů a trubka HDPE 40 jako rezerva pro informační systém zastávek
Veškeré kabely budou ve sdruženém kabelovodu, část trasy od měnírny po ulici Voskovcova
bude zatažena do kabelovodu, který je součástí II. etapy a kde bude ponechána rezerva, od
ulice Voskovcova až do smyčky bude postaven kabelovod nový.
Elektrický ohřev a řídící systém výhybek
Výhybky ve smyčce budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV),
spínaným samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 °C). Ohřev je prováděn topnými
články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 600 V a zapínanými
stykači v řídící skříni.
Celá soustava EOV bude provedena se stykačovým spínáním, řízeným teplotním čidlem na
kolejnici a pomocným napětím 24Vss z měniče. Řídící systém bude umístěn v plastovém
rozvaděči. Do skříně bude též zatažen kabel DO napojený kabel DO pro II. etapu.
Sdružený kabelovod
Součástí stavby II. etapy je sdružený kabelovod pro uložení napájecích a zpětných kabelů, pro
ovládání EOV a pro kabely informačního systému. Kabelovod je ukončen v místě ukončení II.
etapy.
Na kabelovod II. etapy naváže nový kabelovod jako součást III. etapy. Bude navržen
z víceotvorových tvárnic typu „multikanál“ s otvory 110 x 110 mm. Předpokládaná kapacita je 18
otvorů. Jako protahovací a odbočné kabelové komory jsou navrženy plastové skládané
kabelové komory typu Carson Polyvault.
Měnírna – technologická část
Dozbrojení nové měnírny, která byla součástí I. etapy, o technologická zařízení, která jsou
potřebná pro zajištění provozu na prodloužené tramvajové trati bylo řešeno jako součást II.
etapy. V III. etapě budou z měnírny pouze vyvedeny napájecí a zpětné kabely pro smyčku
tramvajové trati.
Zařízení SSZ
Nová světelná signalizace není součástí této studie. Avšak plocha ležící západně od ulice
Schweitzerova je určena územním plánem pro budoucí výstavbu a přes novou tramvajovou trať
budou do této lokality vedeny dvě komunikace odbočující z ulice Schweitzerova.
Nově vzniklé křižovatky budou muset být vybaveny SSZ. Nové řadiče SSZ budou připojeny na
koordinační kabel, která je součástí III. etapy výstavby tramvajové trati.

8.4

VARIANTA BEZ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY
Varianta b
Dopravní řešení

Styková křižovatka ul. Schweitzerova – Jižní je zachována bez úpravy. Vozovka ul.
Schweitzerovy je ve stávajícím stavu cca 8,2 m široká. Je možná navržená úprava řešená ve
var. a. Na východní stranu vozovky jsou vložena podélná parkovací stání doplněna ostrůvky
s výsadbou stromů. Západní obruba bude odsunuta (rozšíření vozovky) tak, že šířka bude 7,0m
+ 2,25 m parkovací pás. Je navržena přeložka zastávky BUS na západní straně ulice severním
směrem do zálivu a zároveň nový přechod pro pěší. V souladu s územním plánem jsou
navrženy zárodky křižovatek na komunikaci ul. Schweitzerova v místě připojení ul. Voskovcova,
další připojení jižněji. Jedná se o obslužné komunikace, které budou připojovat rozvojové území
západně od ul. Schweitzerovy. Obě křižovatky budou v cílovém stavu vybaveny SSZ včetně
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koordinace s přejezdem TRAM. Mezi vozovku ul. Schweitzerova a novou trať TRAM je vložena
komunikace pro pěší, oddělená od silnice i kolejiště pásy zeleně.
Provoz konečné stanice BUS a výlukových autobusů je přiveden dovnitř tramvajové točny přes
zastávky na ul. Schweitzerova (výstup) jednosměrnou jednopruhovou komunikací připojenou
v prostoru mezi odjezdovou a příjezdovou zastávkou TRAM. Jednosměrná jednopruhová
komunikace š. 4,0m přes odstavná stání otáčí autobusy a vrací je přes odjezdovou zastávku na
ul. Schweitzerovu. Před vjezdem na ul. Schweitzerovu je řešeno připojení obslužné komunikace
pro rozvojovou plochu na západ od ul. Schweitzerovy.
Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl.
č.398/2009 Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve změně Z1 za respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých dle publ. Bezbariérové řešení staveb a publ.
SONS (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).
Tato varianta se liší od výchozí varianty posunem tramvajové točny o 9 metrů na sever.
Koncepce točny je zachována. Přestupy jsou převážně koncetrovány do přestupního uzlu,
odstavení autobusů ( kloubových - 19m) zajištěno.
Dodatečné požadavky na majetkoprávní řešení nejsou.

Elektro a sdělovací objekty
Rozvody NN pro objekt sociálního zázemí řidičů
Napojení objektu pro řidiče bude řešeno napojením na stávající kabel NN, který je veden podél
ulice Schweitzerova. Stávající kabel se přeruší a bude do něj zapojena smyčka kabelu AYKY
3x120+70 mm2. Smyčka bude zapojena do skříně SS100 na objektu pro řidiče, vedle skříně
SS100 bude elektroměrový rozvaděč pro měření jednofázového odběru, velikost hlavního jističe
25A.
Přípojka NN pro IZ tramvajové trati
Na nové tramvajové trati bude vybudována jedna zastávka MHD s inteligentním označníkem.
Jedná se o odjezdovou zastávku. Dále bude doplněn označník na tramvajovou zastávku
Voskovcova, která je ve II. etapě zastávkou koncovou výstupní.
Napojení IZ nástupní zastávky bude provedeno kabelem CYKY 3Cx4 mm2 z instalací objektu
sociálního zázemí řidičů. Vývod pro IZ bude mít zvýšenou ochranu proudovým chráničem
10A/30mA.
Pro osvětlení jízdních řádů bude přiveden do označníku kabel CYKY 3Cx2,5 mm2. Tento kabel
bude napojen na nejbližší stožár VO nově budovaného rozvodu VO. Ve stožáru bude stožárová
svorkovnice se dvěma pojistkami (pro svítidlo VO a pro inteligentní zastávku).
V rámci II. etapy na tramvajových zastávkách na konečné (u ulice Voskovcova) je plánováno
osadit inteligentní zastávku pouze na odjezdu ve směru „do centra“. Zastávka ve směru
„z centra“ je konečná a inteligentní označník nevyžaduje.
Při dobudování tramvajové trati se zastávka ve směru „z centra“ stává zastávkou průjezdní a
bude nutno ji dovybavit informační tabulí. V rámci II. etapy bude provedena kabeláž i do místa
této zastávky, kabely však v chráničkách zůstanou pod dlažbou jako rezerva. Při montáži IZ do
tohoto místa budou kabely zapojeny do nové zastávky.
Veřejné osvětlení
Nové VO bude vybudováno pro tramvajové zastávky.
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
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Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „3“ - osvětlovací bod pro zastávky tramvaje: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný,
výška 5m, svítidlo SHC 50-70W nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
Veřejné osvětlení pro zastávky MHD je upraveno ČSN EN 12464-2. Pro zastávky tramvaje je
VO řešeno podle tab. 5.12, ref. číslo 5.12.8.
Popis návrhu:
Osvětlení tramvajových zastávek je řešeno stožáry „3“ v počtu 3 ks na každé zastávce. Stožáry
VO budou umístěny na straně vzdálenější od kolejí.
Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.

Přeložky kabelů NN 0,4 kV
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je uložen stávající kabel NN 0,4 kV.
Tento kabel se musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po OK přeložit dál od okraje
vozovky (cca 5m). Přeložka je vyvolána požadavkem odboru koncepce a rozvoje MMOl, který
nařizuje zajistit výsadbu souvislé aleje stromů podél ulice Schweitzerova. Proto se musí
stávající a funkční kabel NN přeložit tak, aby nezasahoval do ochranného pásma stromů, tedy o
cca 5 m západně.
Přeložka veřejného osvětlení
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „1“ – osvětlovací bod pro komunikace: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška
10 m, výložník jedno nebo dvouramenný, délka vyložení 1,5m jedno nebo dvě svítidla SHC
100-150W nebo svítidlo LED se srovnatelným světleným výkonem.
Typ „2“ - osvětlovací bod pro přechody pro chodce: stožár ocelový bezpaticový, žárově
zinkovaný, výška 6m, výložník jednoramenný, délka vyložení 2m, svítidlo RVI150W
s asymetrickou distribucí světelného toku, charakteristika „pravý“ (Zebra) nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro navržený
výpočty osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení:
Komunikace : třída osvětlení : ME3 / ME4
Popis návrhu:
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je provedeno stávající VO. Stožáry jsou
osazeny ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od obrubníku, kabel VO je veden v ose stožárů. Toto VO se
musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po OK přeložit dál od okraje vozovky (kabel cca
5m) a umístění stožárů (které budou opět cca 1,0 m od obrubníku) se musí přizpůsobit stromům
tak, aby svítidla nebyla zastíněna korunami stromů. Přeložka je vyvolána požadavkem odboru
koncepce a rozvoje MMOl, který nařizuje zajistit výsadbu souvislé aleje stromů podél ulice
Schweitzerova. Proto se musí stávající a funkční kabel NN přeložit tak, aby nezasahoval do
ochranného pásma stromů, tedy o cca 5 m západně.
Osvětlení ulice Schweitzerova je řešeno stožáry „1“. Od ulice Voskovcova až po zastávky MHD
před OK jsou navrženy stožáry s dvojramennými výložníky, osvětlují i souběžný chodník) U
zastávek MHD jsou stožáry s výložníkem jednoramenným. Pro osvětlení přechodu u zastávek
MHD jsou navrženy dva stožáry „2“.
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Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.
Přeložka SLP kabelů
V místě nového výjezdu z obratiště autobusů na ulici Schweitzerova budou dotčeny stávající
kabely SLP. Kabely budou v potřebném úseku přeloženy do nové trasy mimo výjezd.
Koordinační kabel Schweitzerova – konečná
Koordinační kabel Schweitzerova konečná naváže na předchozí etapu výstavby tramvajové
trati. Je navržen kabel optický. Kabel bude uložen v chráničce HDPE a povede v souběhu
s trasami ostatních kabelů. Kabel se napojí na stávající v poslední kabelové komoře tvárnicové
trati, bude mít rezervy pro napojení do budoucích řadičů SSZ. Zakončen bude ve skříni na
objektu pro řidiče v tramvajové smyčce.
Koordinační kabel bude v maximální možné délce uložen do kabelovodu společně s napájecími
kabely.
Informační systém zastávek MHD
Na nástupní zastávce nově budované trati bude umístěn informační display (IZ) namontovaný
na označníku zastávky. Obdobně může být vybaven IZ i označník autobusové nástupní
zastávky. Ke každému bude vybudována přípojka elektrické energie a přiveden optický kabel.
IZ budou připojeny do stávající komunikační radiové sítě a do informačního systému DPMO.
Součástí III. etapy je doplnění panelu IZ na zastávce Voskovcova ( II. etapa ) ve směru z centra
a její napojení na informační systém (napájení a kabeláž IZ byla již přivedena v rámci II.etapy).

Objekty drah
Trolejové vedení
Trakční trolejové vedení traťových kolejí (1,2) je navrženo v návaznosti na II. etapu jako pružné
prosté s automatickou regulací tahu v TD západkovými kladkostroji s převodem 1 : 3. Trolejový
drát CU 120.
Nosná síť TV je navržena na výložnících z trubek s jednostranným uspořádáním stožárů.
Ve smyčce je navrženo uspořádání stožárů po obvodu s jedním centrálním stožárem ve středu
smyčky s nosnou sítí TV z lan ANTICORO.
V tomto úseku stavby budou 2 napájecí body. V těchto místech budou trakční stožáry osazeny
odpojovači a bleskojistkami s izolovaným svodem k ukolejnění.
Trakční stožáry jsou navrženy typu ITS, základy hranolové případně hlubinné s vetknutou
ocelovou trubkou d=500mm pro osazení stožáru.
Napájecí kabelové vedení
Pro napájení posledního úseku tramvajové trati budou navrženy dvě větve trakčních napájecích
kabelů a jedna kabelů zpětných. Trakční kabely budou typu 3-AHKCY 500.
Z měnírny bude též navrženo kabelové vedení pro napájení a ovládání motorových pohonů
odpojovačů a trubka HDPE 40 jako rezerva pro informační systém zastávek
Veškeré kabely budou ve sdruženém kabelovodu, část trasy od měnírny po ulici Voskovcova
bude zatažena do kabelovodu, který je součástí II. etapy a kde bude ponechána rezerva, od
ulice Voskovcova až do smyčky bude postaven kabelovod nový.
Elektrický ohřev a řídící systém výhybek
Vyhybky ve smyčce budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV),
spínaným samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 °C). Ohřev je prováděn topnými
články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 600 V a zapínanými
stykači v řídící skříni.
Celá soustava EOV bude provedena se stykačovým spínáním, řízeným teplotním čidlem na
kolejnici a pomocným napětím 24Vss z měniče. Řídící systém bude umístěn v plastovém
rozvaděči. Do skříně bude též zatažen kabel DO napojený kabel DO pro II. etapu.
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Sdružený kabelovod
Součástí stavby II. etapy je sdružený kabelovod pro uložení napájecích a zpětných kabelů, pro
ovládání EOV a pro kabely informačního systému. Kabelovod je ukončen v místě ukončení II.
etapy.
Na kabelovod II. etapy naváže nový kabelovod jako součást III. etapy. Bude navržen
z víceotvorových tvárnic typu „multikanál“ s otvory 110 x 110 mm. Předpokládaná kapacita je 18
otvorů. Jako protahovací a odbočné kabelové komory jsou navrženy plastové skládané
kabelové komory typu Carson Polyvault.
Měnírna – technologická část
Dozbrojení nové měnírny, která byla součástí I. etapy, o technologická zařízení, která jsou
potřebná pro zajištění provozu na prodloužené tramvajové trati bylo řešeno jako součást II.
etapy. V III. etapě budou z měnírny pouze vyvedeny napájecí a zpětné kabely pro smyčku
tramvajové trati.
Zařízení SSZ
Nová světelná signalizace není součástí této studie. Avšak plocha ležící západně od ulice
Schweitzerova je určena územním plánem pro budoucí výstavbu a přes novou tramvajovou trať
budou do této lokality vedeny dvě komunikace odbočující z ulice Schweitzerova.
Nově vzniklé křižovatky budou muset být vybaveny SSZ. Nové řadiče SSZ budou připojeny na
koordinační kabel, která je součástí III. etapy výstavby tramvajové trati.

8.5

VARIANTY DLE POŽADAVKŮ OKR

Po předložení variant a, b byl pracovníky OKR SMO postupně požadováno zpracování
níže uvedených řešení.

Varianty c1, c2 a c3
Dopravní řešení – varianta c1 a c2 s vnitřní okružní křižovatkou v ploše u
obratiště TRAM
Tato varianta byla zpracována na základě přímého zadání OKR v průběhu projednávání přesto,
že návrh v některých bodech nesplňuje požadavky na bezpečnost a ani co do ekonomického
posouzení není ideální. Jedná se zejména o uspořádání provozu linkové a výlukové dopravy
BUS uvnitř plochy pro obratiště TRAM.
Styková křižovatka ul. Schweitzerova – Jižní je zachována bez úpravy. Vozovka ul.
Schweitzerovy je ve stávajícím stavu cca 8,2 m široká. Je možná navržená úprava řešená ve
var. a. Na východní stranu vozovky jsou vložena podélná parkovací stání doplněna ostrůvky
s výsadbou stromů. Západní obruba bude odsunuta (rozšíření vozovky) tak, že šířka bude 7,0m
+ 2,25 m parkovací pás. Je navržena přeložka zastávky BUS na západní straně ulice severním
směrem do zálivu proti zastávce na protější straně ulice a zároveň nový přechod pro pěší.
V souladu s územním plánem jsou navrženy zárodky křižovatek na komunikaci ul.
Schweitzerova v místě připojení ul. Voskovcova, další připojení jižněji. Jedná se o obslužné
komunikace, které budou připojovat rozvojové území západně od ul. Schweitzerovy. Obě
křižovatky budou v cílovém stavu vybaveny SSZ včetně koordinace s přejezdem TRAM. Mezi
vozovku ul. Schweitzerova a novou trať TRAM je vložena komunikace pro pěší, oddělená od
silnice i kolejiště pásy zeleně.
Provoz konečné stanice BUS je přiveden dovnitř tramvajové točny přes zastávku na ul.
Schweitzerova (výstup) obousměrnou dvoupruhovou komunikací připojenou v prostoru mezi
odjezdovou a příjezdovou zastávkou TRAM. V severozápadní části území točny TRAM je
navržena malá OK jako obratiště pro BUS linkové i výlukové. Provoz konečné stanice BUS
výlukových je přiveden dovnitř tramvajové točny přes zastávku na ul. Schweitzerova (výstup)
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obousměrnou dvoupruhovou komunikací připojenou v prostoru stávající polní cesty v blízkosti
křižovatky Schweitzerova – Jižní. Po otočení na vnitřní OK se výlukové BUS vrací na ul.
Schweitzerovu. Před vjezdem na ul. Schweitzerovu je řešeno připojení obslužné komunikace
pro rozvojovou plochu na západ od ul. Schweitzerovy.
Bohužel nelze u připojení na ul. Schweitzerovu dosáhnout příznivých výsledků pro rozhled
zejména severním směrem ani pro uspořádání typu A dle ČSN 73 6102. Rovněž umístění nové
stykové křižovatky na jihu není příznivé ve vztahu k požadavkům ČSN 73 6110 na vzdálenosti a
umístění křižovatek.
Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl.
č.398/2009 Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve změně Z1 za respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých dle publ. Bezbariérové řešení staveb a publ.
SONS (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).
Tyto varianty vycházejí z polohy tramvajové točny ve výchozí variantě. Koncepce točny je
zachována. Přestupy se odehrávají na Schweitzerově ul., odstavení kloubových autobusů
zajištěno.
Dodatečné požadavky na majetkoprávní řešení nejsou.

Dopravní řešení – varianta c3 s oválným obratištěm v ploše u obratiště TRAM
Tato varianta byla zpracována na základě přímého zadání OKR v průběhu projednávání přesto,
že návrh v některých bodech nesplňuje požadavky na bezpečnost a ani co do ekonomického
posouzení není ideální. Jedná se zejména o uspořádání provozu linkové a výlukové dopravy
BUS uvnitř plochy pro obratiště TRAM.
Styková křižovatka ul. Schweitzerova – Jižní je zachována bez úpravy. Vozovka ul.
Schweitzerovy je ve stávajícím stavu cca 8,2 m široká. Je možná navržená úprava řešená ve
var. a. Na východní stranu vozovky jsou vložena podélná parkovací stání doplněna ostrůvky
s výsadbou stromů. Západní obruba bude odsunuta (rozšíření vozovky) tak, že šířka bude 7,0m
+ 2,25 m parkovací pás. Je navržena přeložka zastávky BUS na západní straně ulice severním
směrem do zálivu proti zastávce na protější straně ulice a zároveň nový přechod pro pěší.
V souladu s územním plánem jsou navrženy zárodky křižovatek na komunikaci ul.
Schweitzerova v místě připojení ul. Voskovcova, další připojení jižněji. Jedná se o obslužné
komunikace, které budou připojovat rozvojové území západně od ul. Schweitzerovy. Obě
křižovatky budou v cílovém stavu vybaveny SSZ včetně koordinace s přejezdem TRAM. Mezi
vozovku ul. Schweitzerova a novou trať TRAM je vložena komunikace pro pěší, oddělená od
silnice i kolejiště pásy zeleně.
Provoz konečné stanice BUS je přiveden dovnitř tramvajové točny přes zastávku na ul.
Schweitzerova (výstup) obousměrnou dvoupruhovou komunikací připojenou v prostoru mezi
odjezdovou a příjezdovou zastávkou TRAM. V severozápadní části území točny TRAM je
navrženo oválné obratiště s parametry dle obalových křivek pro průjezd kloubového BUS jako
obratiště pro BUS linkové i výlukové. Provoz konečné stanice BUS výlukových je přiveden
dovnitř tramvajové točny přes zastávku na ul. Schweitzerova (výstup) obousměrnou
dvoupruhovou komunikací připojenou v prostoru stávající polní cesty v blízkosti křižovatky
Schweitzerova – Jižní. Po otočení na obratišti se výlukové BUS vrací na ul. Schweitzerovu.
Před vjezdem na ul. Schweitzerovu je řešeno připojení obslužné komunikace pro rozvojovou
plochu na západ od ul. Schweitzerovy. Bohužel nelze u připojení na ul. Schweitzerovu
dosáhnout příznivých výsledků pro rozhled zejména severním směrem ani pro uspořádání typu
A dle ČSN 73 6102. Rovněž umístění nové stykové křižovatky na jihu není příznivé ve vztahu
k požadavkům ČSN 73 6110 na vzdálenosti a umístění křižovatek.
Veškeré přechody a jiné výškové rozdíly v plochách jsou řešeny bezbariérově v souladu s vyhl.
č.398/2009 Sb. vč. podmínek stanovených ČSN 736110 ve změně Z1 za respektování
podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých dle publ. Bezbariérové řešení staveb a publ.
SONS (signální pásy ze slepecké reliéfní dlažby,…).
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Tato varianta vychází z polohy tramvajové točny ve výchozí variantě. Koncepce točny je
zachována. Přestupy se odehrávají na Schweitzerově ul., odstavení kloubových autobusů
zajištěno.
Dodatečné požadavky na majetkoprávní řešení nejsou.

Elektro a sdělovací objekty
Rozvody NN pro objekt sociálního zázemí řidičů
Napojení objektu pro řidiče bude řešeno napojením na stávající kabel NN, který je veden podél
ulice Schweitzerova. Stávající kabel se přeruší a bude do něj zapojena smyčka kabelu AYKY
3x120+70 mm2. Smyčka bude zapojena do skříně SS100 na objektu pro řidiče, vedle skříně
SS100 bude elektroměrový rozvaděč pro měření jednofázového odběru, velikost hlavního jističe
25A.
Přípojka NN pro IZ tramvajové trati
Na nové tramvajové trati bude vybudována jedna zastávka MHD s inteligentním označníkem.
Jedná se o odjezdovou zastávku. Dále bude doplněn označník na tramvajovou zastávku
Voskovcova, která je ve II. etapě zastávkou koncovou výstupní.
Napojení IZ nástupní zastávky bude provedeno kabelem CYKY 3Cx4 mm2 z instalací objektu
sociálního zázemí řidičů. Vývod pro IZ bude mít zvýšenou ochranu proudovým chráničem
10A/30mA.
Pro osvětlení jízdních řádů bude přiveden do označníku kabel CYKY 3Cx2,5 mm2. Tento kabel
bude napojen na nejbližší stožár VO nově budovaného rozvodu VO. Ve stožáru bude stožárová
svorkovnice se dvěma pojistkami (pro svítidlo VO a pro inteligentní zastávku).
V rámci II. etapy na tramvajových zastávkách na konečné (u ulice Voskovcova) je plánováno
osadit inteligentní zastávku pouze na odjezdu ve směru „do centra“. Zastávka ve směru
„z centra“ je konečná a inteligentní označník nevyžaduje.
Při dobudování tramvajové trati se zastávka ve směru „z centra“ stává zastávkou průjezdní a
bude nutno ji dovybavit informační tabulí. V rámci II. etapy bude provedena kabeláž i do místa
této zastávky, kabely však v chráničkách zůstanou pod dlažbou jako rezerva. Při montáži IZ do
tohoto místa budou kabely zapojeny do nové zastávky.
Veřejné osvětlení
Nové VO bude vybudováno na jednak pro část komunikace pro otáčení autobusů, jednak pro
tramvajové zastávky.
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „1“ – osvětlovací bod pro komunikace: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška
10 m, výložník jedno nebo dvouramenný, délka vyložení 1,5m jedno nebo dvě svítidla SHC
100-150W nebo svítidlo LED se srovnatelným světleným výkonem.
Typ „2“ - osvětlovací bod pro přechody pro chodce: stožár ocelový bezpaticový, žárově
zinkovaný, výška 6m, výložník jednoramenný, délka vyložení 2m, svítidlo RVI150W
s asymetrickou distribucí světelného toku, charakteristika „pravý“ (Zebra) nebo ekvivalent LED.
Typ „3“ - osvětlovací bod pro zastávky tramvaje: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný,
výška 5m, svítidlo SHC 50-70W nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
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Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro navržený
výpočty osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení:
Komunikace : třída osvětlení : ME3 / ME4
Veřejné osvětlení pro zastávky MHD je upraveno ČSN EN 12464-2. Pro zastávky tramvaje je
VO řešeno podle tab. 5.12, ref. číslo 5.12.8.
Popis návrhu:
Část nové komunikace pro otáčení autobusů bude nasvětlena 3 ks stožárů „1“, přechody pro
chodce na této komunikaci budou mít osvětlení doplněno o 2 ks stožárů „2“. Na chodníku
přiléhajícímu k výjezdu z odstavů autobusů jsou navrženy 2 ks stožárů „3“. Nové VO bude
připojeno na stávající kabelové rozvody VO.
Osvětlení tramvajových zastávek je řešeno stožáry „3“ v počtu 3 ks na každé zastávce. Stožáry
VO budou umístěny na straně vzdálenější od kolejí.
Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.
Přeložky kabelů NN 0,4 kV
V místě nové komunikace budou dotčeny stávající kabely NN 0,4 kV. Kabely budou
v potřebném úseku přeloženy do nové trasy (v souběhu s přeložkou VO a SLP), pod
tramvajovou tratí a silnicí se uloží do chrániček. Napojení na stávající kabely bude provedeno
spojkami typu Raychem. Podle potřeby bude upraveno umístění stávající rozpojovací skříně.
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je uložen stávající kabel NN 0,4 kV.
Tento kabel se musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po OK přeložit dál od okraje
vozovky (cca 5m). Přeložka je vyvolána požadavkem odboru koncepce a rozvoje MMOl, který
nařizuje zajistit výsadbu souvislé aleje stromů podél ulice Schweitzerova. Proto se musí
stávající a funkční kabel NN přeložit tak, aby nezasahoval do ochranného pásma stromů, tedy o
cca 5 m západně.
Přeložka veřejného osvětlení
Základní technické údaje:
Napěťová soustava: TN-C ; 3x400/230V; 50 Hz
Ochrana neživých částí do 1.000 V:
základní – automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
zvýšená – pospojováním
Typ kabelů pro rozvody VO : CYKY 4x16 mm2
Rozvaděč VO : není řešený, bude napojeno na stávající rozvody VO
Typy stožárů VO :
Typ „1“ – osvětlovací bod pro komunikace: stožár ocelový bezpaticový, žárově zinkovaný výška
10 m, výložník jedno nebo dvouramenný, délka vyložení 1,5m jedno nebo dvě svítidla SHC
100-150W nebo svítidlo LED se srovnatelným světleným výkonem.
Typ „2“ - osvětlovací bod pro přechody pro chodce: stožár ocelový bezpaticový, žárově
zinkovaný, výška 6m, výložník jednoramenný, délka vyložení 2m, svítidlo RVI150W
s asymetrickou distribucí světelného toku, charakteristika „pravý“ (Zebra) nebo ekvivalent LED.
Požadavky ČSN na osvětlení:
Veřejné osvětlení místních komunikací upravuje ČSN EN 13201 (36 0410). Pro navržený
výpočty osvětlení jednotlivých komunikací a ploch byly stanoveny následující třídy osvětlení:
Komunikace : třída osvětlení : ME3 / ME4
Popis návrhu:
Podél ulice Schweitzerova (vpravo ve směru z centra) je provedeno stávající VO. Stožáry jsou
osazeny ve vzdálenosti 0,7 – 1,0 m od obrubníku, kabel VO je veden v ose stožárů. Toto VO se
musí v délce od napojení ulice Voskovcova až po napojení na ulici Slavonínská přeložit dál od
okraje vozovky (kabel cca 5m) a umístění stožárů (které budou opět cca 1,0 m od obrubníku) se
musí přizpůsobit stromům tak, aby svítidla nebyla zastíněna korunami stromů. Přeložka je
vyvolána požadavkem odboru koncepce a rozvoje MMOl, který nařizuje zajistit výsadbu
souvislé aleje stromů podél ulice Schweitzerova.
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Osvětlení ulice Schweitzerova je řešeno stožáry „1“. Od ulice Voskovcova až po zastávky MHD
před smyčkou tramvaje jsou navrženy stožáry s dvojramennými výložníky, osvětlují i souběžný
chodník) U zastávek MHD jsou stožáry s výložníkem jednoramenným. Pro osvětlení přechodu u
zastávek MHD jsou navrženy dva stožáry „2“..
Rozvody budou řešeny kabely CYKY 4Bx16 mm2. Stožáry VO budou připojeny na uzemňovací
vodič FeZn 30/4 mm, který bude ukládán do výkopu společně s kabely VO.
Přeložka SLP kabelů
V místě nové okružní křižovatky budou dotčeny stávající kabely SLP. Kabely budou
v potřebném úseku přeloženy do nové trasy mimo OK.
Koordinační kabel Schweitzerova – konečná
Koordinační kabel Schweitzerova konečná naváže na předchozí etapu výstavby tramvajové
trati. Je navržen kabel optický. Kabel bude uložen v chráničce HDPE a povede v souběhu
s trasami ostatních kabelů. Kabel se napojí na stávající v poslední kabelové komoře tvárnicové
trati, bude mít rezervy pro napojení do budoucích řadičů SSZ. Zakončen bude ve skříni na
objektu pro řidiče v tramvajové smyčce.
Koordinační kabel bude v maximální možné délce uložen do kabelovodu společně s napájecími
kabely.
Informační systém zastávek MHD
Na nástupní zastávce nově budované trati bude umístěn informační display (IZ) namontovaný
na označníku zastávky. Obdobně může být vybaven IZ i označník autobusové nástupní
zastávky. Ke každému bude vybudována přípojka elektrické energie a přiveden optický kabel.
IZ budou připojeny do stávající komunikační radiové sítě a do informačního systému DPMO.
Součástí III. etapy je doplnění panelu IZ na zastávce Voskovcova ( II. etapa ) ve směru z centra
a její napojení na informační systém (napájení a kabeláž IZ byla již přivedena v rámci II. etapy).

Objekty drah
Trolejové vedení
Trakční trolejové vedení traťových kolejí (1,2) je navrženo v návaznosti na II. etapu jako pružné
prosté s automatickou regulací tahu v TD západkovými kladkostroji s převodem 1 : 3. Trolejový
drát CU 120.
Nosná síť TV je navržena na výložnících z trubek s jednostranným uspořádáním stožárů.
Ve smyčce je navrženo uspořádání stožárů po obvodu s jedním centrálním stožárem ve středu
smyčky s nosnou sítí TV z lan ANTICORO.
V tomto úseku stavby budou 2 napájecí body. V těchto místech budou trakční stožáry osazeny
odpojovači a bleskojistkami s izolovaným svodem k ukolejnění.
Trakční stožáry jsou navrženy typu ITS, základy hranolové případně hlubinné s vetknutou
ocelovou trubkou d=500mm pro osazení stožáru.
Napájecí kabelové vedení
Pro napájení posledního úseku tramvajové trati budou navrženy dvě větve trakčních napájecích
kabelů a jedna kabelů zpětných.Trakční kabely budou typu 3-AHKCY 500.
Z měnírny bude též navrženo kabelové vedení pro napájení a ovládání motorových pohonů
odpojovačů a trubka HDPE 40 jako rezerva pro informační systém zastávek
Veškeré kabely budou ve sdruženém kabelovodu, část trasy od měnírny po ulici Voskovcova
bude zatažena do kabelovodu, který je součástí II. etapy a kde bude ponechána rezerva, od
ulice Voskovcova až do smyčky bude postaven kabelovod nový.
Elektrický ohřev a řídící systém výhybek
Vyhybky ve smyčce budou vybaveny automatickým elektrickým ohřevem výměn (EOV),
spínaným samočinně teplotním čidlem při nastavené teplotě (5 °C). Ohřev je prováděn topnými
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články 600 W pro každý jazyk výhybky, napájenými z troleje napětím 600 V a zapínanými
stykači v řídící skříni.
Celá soustava EOV bude provedena se stykačovým spínáním, řízeným teplotním čidlem na
kolejnici a pomocným napětím 24Vss z měniče. Řídící systém bude umístěn v plastovém
rozvaděči. Do skříně bude též zatažen kabel DO napojený kabel DO pro II. etapu.
Sdružený kabelovod
Součástí stavby II. etapy je sdružený kabelovod pro uložení napájecích a zpětných kabelů, pro
ovládání EOV a pro kabely informačního systému. Kabelovod je ukončen v místě ukončení II.
etapy.
Na kabelovod II. etapy naváže nový kabelovod jako součást III. etapy. Bude navržen
z víceotvorových tvárnic typu „multikanál“ s otvory 110 x 110 mm. Předpokládaná kapacita je 18
otvorů. Jako protahovací a odbočné kabelové komory jsou navrženy plastové skládané
kabelové komory typu Carson Polyvault.
Měnírna – technologická část
Dozbrojení nové měnírny, která byla součástí I. etapy, o technologická zařízení, která jsou
potřebná pro zajištění provozu na prodloužené tramvajové trati bylo řešeno jako součást II.
etapy. V III. etapě budou z měnírny pouze vyvedeny napájecí a zpětné kabely pro smyčku
tramvajové trati.
Zařízení SSZ
Nová světelná signalizace není součástí této studie. Avšak plocha ležící západně od ulice
Schweitzerova je určena územním plánem pro budoucí výstavbu a přes novou tramvajovou trať
budou do této lokality vedeny dvě komunikace odbočující z ulice Schweitzerova.
Nově vzniklé křižovatky budou muset být vybaveny SSZ. Nové řadiče SSZ budou připojeny na
koordinační kabel, která je součástí III. etapy výstavby tramvajové trati.

8.6

BILANCE SRÁŽKOVÝCH VOD

Na základě zadání studie byly postupně posuzovány všechny varianty z hlediska nakládání se
srážkovými vodami.
Navržené tramvajové těleso bude odvodněno do drenáží a několika přípojkami odvedeno do
stávající kanalizace, která prochází středem ulice Schweitzerova. Navržené chodníky budou
svedeny do okolního zatravněného terénu a dešťová voda se bude samovolně vsakovat.
Vody z komunikací se svedou buď do vsakovacích zařízení přes ORL nebo přímo do
kanalizace.
Nakládání s dešťovými vodami je v souladu s normou ČSN 75 9010.
Varianta výchozí
Tramvajové těleso:
S = 4069m2……………………………0,40ha
Q = 0,40 x 162 x 0,25 = 16,20 l/s– do terénu - vsak
Chodníky:
S = 1109m2……………………………0,11ha
Q = 0,11 x 162 x 0,70 = 12,50 l/s– do terénu - vsak
Silnice:
S = 2915m2……………………………0,29ha
Q = 0,29 x 162 x 0,70 = 32,90 l/s
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Domek:
S = 77,52m2……………………………0,008ha
Q = 0,08 x 162 x 0,90 = 1,170 l/s

Varianta a - s okružní křižovatkou
Tramvajové těleso:
S = 2973m2……………………………0,29ha
Q = 0,29 x 162 x 0,25 = 11,70 l/s – do terénu - vsak

Chodníky:
S = 1368m2……………………………0,14ha
Q = 0,14 x 162 x 0,70 = 15,88 l/s – do terénu - vsak
Silnice:
S = 1586m2……………………………0,16ha
Q = 0,16 x 162 x 0,70 = 18,14 l/s
Domek:
S = 77,52m2……………………………0,008ha
Q = 0,08 x 162 x 0,90 = 1,170 l/s
Varianta b - bez okružní křižovatky
Tramvajové těleso:
S = 2973m2……………………………0,29ha
Q = 0,29 x 162 x 0,25 = 11,70 l/s– do terénu - vsak
Chodníky:
S = 917,5m2……………………………0,09ha
Q = 0,09 x 162 x 0,70 = 10,21 l/s– do terénu - vsak
Silnice:
S = 2155,6m2……………………………0,22ha
Q = 0,22 x 162 x 0,70 = 24,95 l/s

Domek:
S = 77,52m2……………………………0,008ha
Q = 0,08 x 162 x 0,90 = 1,170 l/s
Varianta c1 - s vnitřní OK
Tramvajové těleso:
S = 3010m2……………………………0,30ha
Q = 0,30 x 162 x 0,25 = 12,20 l/s– do terénu - vsak
Chodníky:
S = 917,5m2……………………………0,14ha
Q = 0,14 x 162 x 0,70 = 15,88 l/s– do terénu - vsak
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Silnice:
S = 2155,6m2……………………………0,30ha
Q = 0,30 x 162 x 0,70 = 34,02 l/s
Domek:
S = 77,52m2……………………………0,008ha
Q = 0,08 x 162 x 0,90 = 1,170 l/s

Rekapitulace bilance srážkových vod
Navýšení odtoku
Varianta výchozí
1,30l/s
Varianta a - s OK
8,46l/s
Varianta b - bez OK
3,57l/s
Varianta c1 – s vnitřní OK
12,64l/s
Varianty c 2 a c3 - s vnitřní OK
Navýšení srážkových vod oproti variantě c1 je v obou případech o 18%.

8.7

NÁVRH TRASY VODOVODU
Vodovod LTL DN 300

Jedná se o propojení vodovodů pro budoucí zástavbu v lokalitě Slavonín-sever. Vodovod bude
napojen na stávající vodovodní potrubí DN700 na křižovatce ulic Schweitzerova a V Křovinách.
Napojení bude provedeno přes armaturní šachtu s měřením. Pod nově navrženou tramvajovou
tratí II. etapa bude vodovodní potrubí vedeno v betonové chráničce DN1600. Na začátku a na
konci této chráničky budou zřízeny armaturní šachty A1 a A2.
Trasa bude dále vedena částečně ve stávající komunikaci ulice Schweitzerova (v délce cca
105m). Trasa vodovodu dále povede podél obchodního domu BILLA, u stávající trafostanice se
opět vrátí pod tramvajovou tratí průchozí chráničkou DN1600 do zatravněné plochy a bude
pokračovat podél nově navržené tramvajové trati III. etapa. Na začátku a na konci této
chráničky budou zřízeny armaturní šachty A3 a A4.
Vodovod bude proveden z potrubí TLT DN300 s ochranou proti bludným proudům. Celková
délka potrubí bude cca 970m.
Potrubí bude napojeno na stávající vodovod v ulici Jižní, který má dimenzi DN200, z tohoto
důvodu se bude muset rekonstruovat na DN300. Jedná se cca o úsek v délce 55,00m.
U varianty s okružní křižovatkou Schweitzerova x Jižní bude potřeba stávající vodovod zrušit a
přeložit mimo plánovanou křižovatku. Napojení na stávající potrubí v ulici Jižní bude provedeno
v armaturní šachtě sv. rozměrů 3,00 x 3,00m pomocí příslušných tvarovek.
Trasa a popsané řešení bylo projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem vodovodní sítě
statutárního města Olomouce – viz příloha.
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ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ

Na základě zadání studie a dodatečně objednatelem vznesených požadavků byly
zpracovány dvě varianty uličního profilu v rozsahu řešeného území a několik variant řešení
prostoru obratiště vč. doplněných požadavků na funkci přestupního a odstavného uzlu.
Z hlediska uličního profilu zadavatel doporučuje volit variantu se zúžením komunikace
doplněním stromořadí s vloženými parkovacími stáními. Jedná se o více městské řešení
odstraňující extravilánový charakter této části komunikace.
Z hlediska zajištění všech požadavků na provoz a funkci obratiště se jeví jako nejvhodnější
varianta a s okružní křižovatkou, která řeší (byť mimo rozsah zadání) i dopravní situaci na
současné stykové křižovatce Schweitzerova-Slavonínská-Jižní i s ohledem na budoucí
v územním plánu navržené čtvrté rameno v prodloužení Schweitzerovy ulice. Okružní
křižovatka zajišťuje všechny potřebné pohyby v přestupním uzlu a současně umožňuje
komfortní řešení přestupů pro cestující.
Pokud by např. z majetkoprávního hlediska nebylo možné okružní křižovatku realizovat, pak
v rámci rozsahu zadání studie je nejvhodnější návrh dle varianty b, který je z hlediska funkce a
vztahu k území rovněž komfortní, vhodný a použitelný.
Varianty řady c vykazují výše uvedená bezpečnostní omezení, která bude nutné dále sledovat a
projednat s příslušnými orgány (nebylo požadováno).

9

ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Vzhledem k tomu, že byl požadován odhad investičních nákladů, bylo nutné zpracovat některá
technická řešení detailněji než by odpovídalo úrovni zadání územní studie.
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Grafická část studie v požadovaných měřítcích je přiložena samostatně.
Dokladová část studie je přiložena samostatně – vyjádření správců sítí
výpis z katastru nemovitostí
Přílohy textové části: grafická část – mimo měřítka
vyjádření provozovatele vodovodní sítě
V Olomouci 10.2015
vypracoval: kolektiv Stavoprojektu Olomouc a.s.
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I. etapa

- vjezd a výjezd výlukových autobusů + připojení veřejného prostranství (stávající polní cesta), je řádnou
křižovatkou – vzdálenost od křižovatky ul. Schweitzerova x Jižní je krátká.
- zastávka BUS směrem od centra je v zálivu, má zkrácené vjezdové a výjezdové klíny (19,7m a 10m).
- rozhledový trojúhelník pro výjezd výlukových autobusů nesplňuje ČSN ani pro stopku (uspořádání A).
- je zajištěn odstav pro dva kloubové autobusy.

- vjezd a výjezd výlukových autobusů + připojení veřejného prostranství (stávající polní cesta), je řádnou
křižovatkou – vzdálenost od křižovatky ul. Schweitzerova x Jižní je krátká.
- zastávka BUS směrem od centra je v zálivu, má zkrácené vjezdové a výjezdové klíny (19,7m a 10m).
- rozhledový trojúhelník pro výjezd výlukových autobusů nesplňuje ČSN ani pro stopku (uspořádání A).
- je zajištěn odstav pro dva kloubové autobusy.

