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1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1 Úvod 

1.1.1 Zadání 

Rozvoj Olomouce severním směrem byl plánován již od roku 1812. Do roku 1908 byla vybudována 
nákladní silnice – dnešní Dobrovského a byly tak mimo historické jádro propojeny silnice od Šternberka, 
Uničova a Litovle. Tím byl ovšem až na pavlovický podjezd, drobné úpravy v Hejčíně a obslužné ulice 
vývoj komunikační sítě v této části města ukončen. Myšlenka vybudování vnější obchvatové 
komunikace spojující Řepčín, Černovír a Chválkovice s propojením Hejčína a Klášterního Hradiska se 
postupně s drobnými obměnami objevuje v územně plánovacích dokumentacích od 30. Let minulého 
století.  

V předchozím platném ÚPnSÚ Olomouc byla stavba tzv. Severního spoje v úseku od východní 
tangenty po křižovatku před Hradiskem vedena ve stopě ulic U panelárny, Roháče z Dubé, U podjezdu. 
Úsek od křižovatky před Hradiskem ve stopě ulice Sokolovská s přemostěním Moravy, dále pak 
průchod na okraji obytné zóny Lazce a zaústění na ulici Lazeckou. V úseku Lazecká – Řepčínská je 
komunikace vedena jako prostorová rezerva a následně je navržen úsek od ulice Řepčínská po okružní 
křižovatku u OC Globus. 

Tato skutečnost je také přenesena do současně platného územního plánu města Olomouc, částečně 
vymezením ploch dopravní infrastruktury, částečně ploch územních rezerv, mimo úsek Křelovská – 
Řepčínská, který je nyní trasován severněji, tak aby byla v co nejmenší míře dotčena práva majitelů a 
obyvatel stávajících nemovitostí. 

Stavba této komunikace je rovněž součástí Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje jako přeložka 
stávající komunikace II. třídy II/448 momentálně vedené ulicemi U podjezdu, Pasteurova, Komenského, 
Dobrovského, Hynaisova, Palackého a Litovelská. 

 

1.1.2 Cíle studie 

Cílem této územní studie je prověření vedení komunikací v severní části města plochami územních 
rezerv dle návrhu nového územního plánu. Jedná se o územní rezervy UR-02 (propojení ul. Řepčínská 
– místní komunikace Hejčín), UR-03 (propojení místní komunikace Hejčín – ul. Lazecká), UR-04 
(propojení ul. Lazecká – Jablonského), UR-16 (propojení ul. Dolní Hejčínská – UR-03) a UR-05 
(propojení mezi ul. Sokolovskou a Pasteurovou), a pro toto řešení následně koordinovat vývoj v území 
tak, aby toto řešení bylo realizovatelné. 

Základním úkolem tedy v souladu se zadáním bylo především docílit zmenšení plošné výměry rezervy. 
Návrh dopravního řešení byl tedy proveden s ohledem na „maximalizaci“ možných nároků technicky 
upřesněného vyhovujícího řešení. Návrh dopravního řešení musel být prověřen z hlediska 
urbanistického (vlivu na okolní strukturu zástavby i na funkční využití území) a z hlediska zeleně a 
ochrany krajiny. 

 

1.2 Podklady 

Zpracovatel vycházel z těchto podkladů: 

• Územní plán města Olomouce, Knesl + Kynčl architekti 2014 

• Analýza potřebnosti komunikačního propojení v severní části města Olomouce, Jacobs 
Consultancy 2010 

• Studie urbanistického a ekologického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města 
Olomouce, LÖW & spol., s.r.o. 2002 

• Morava, Olomouc, - zvýšení kapacity koryta III. etapa, Dopravoprojekt Brno 2013 

• další podklady a údaje o jednotlivých stavebních záměrech soukromých investorů 

 

1.3 Popis stávajícího stavu 

1.3.1 Územní plán 

Platný „Územní plán“ byl vydán zastupitelstvem města Olomouce formou Opatření obecné povahy č. 
1/2014 ze dne 15.9.2014. Účinnosti nabyl dne 30.9.2014. Zpracování územní studie „PROVĚŘENÍ 
ÚZEMNÍ REZERVY KOMUNIKAČNÍHO PROPOJENÍ V SEVERNÍ ČÁSTI MĚSTA OLOMOUCE“ 
předepisuje „Územní plán“ v konkrétních lokalitách jako UR-02 (propojení ul. Řepčínská – místní 
komunikace Hejčín), UR-03 (propojení místní komunikace Hejčín – ul. Lazecká), UR-04 (propojení ul. 
Lazecká – Jablonského), UR-16 (propojení ul. Dolní Hejčínská – UR-03) a UR-05 (propojení mezi ul. 
Sokolovskou a Pasteurovou. 

Trasa „komunikačního propojení“ prochází dle „územního plánu“ dvěma typy funkčních ploch: 

• plochy územní rezervy (ÚR)  : Trasa prochází územím s konkrétní funkční plochou, úkolem je 
vymezit z této plochy část pro „komunikačního propojení“ jako plochu dopravní infrastruktury. Zbylá 
část plochy územní rezervy pak bude přičleněna k funkční ploše, kterou tato rezerva překrývá. 
„Územní studie“ respektuje maximální hranice „Územní rezervy“ v celém rozsahu řešeného území. 

• plochy dopravní infrastruktury (T)  : Trasa prochází plochou vymezenou dle „územního plánu“ pro 
dopravní infrastrukturu. V lokalitě 5.3 Hejčín v místě zahrádkářské kolonie však doporučujeme 
upravit trasu z Lazců do Hejčína novým umístěním kruhové křižovatky, které vyvolá přesun 
komunikace mimo plochu dopravní infrastruktury (plochy individuální rekreace a plochy 
zemědělské). Toto řešení si však vyžádá změnu ÚP.  



Severní část území (ÚR2) v návaznosti na CHKO Litovelské Pomoraví bude dotčena opatřením dle ÚP 
a koordinována se Správou CHKO Litovelské Pomoraví: 

UR-02: územní rezerva pro plochu dopravní infrastruktury mezi ulicí Řepčínskou • a komunikací mezi 
Hejčínem a Černovírem (pro základní komunikační síť); za předpokladu prověření nezbytnosti silničního 
propojení je možné změnou Územního plánu vymezit koridor jako plochu pro dopravní infrastrukturu; v 
rámci prověření budoucího využití bude řešeno také zajištění pásu izolační zeleně jako hygienické 
bariéry mezi obytnou zástavbou a výrobním areálem Moravských železáren, dále bude stanovena 
nutnost vyhodnotit dopady záměru na přilehlé prvky ÚSES a na VKP toku a nivy Mlýnského potoka a 
rovněž budou řešena opatření k posílení ekologicko-stabilizační funkce ve spolupráci se Správou 
CHKO Litovelské Pomoraví. 

 

1.3.2 Stávající dopravní situace 

Návrh komunikačního propojení představuje možnost doplnění deficitních prvků komunikační sítě 
v prostoru severně od centrální části, kde je v současnosti pro dopravní vazby motorové dopravy 
k dispozici jediná kapacitní trasa, která ovšem svou polohou v dotyku s centrem neumožňuje zvyšování 
kapacity (prostorové, urbanistické, ale i dopravní důvody). Dlouhodobě neřešená příprava realizace této 
chybějící komunikace (nakonec i v novém ÚP je ve větší části trasy jen „rezerva“) zakládá do 
budoucnosti řadu komplikací objektivních, ale i subjektivních.  

Severní část města je z východní strany napojena trvale omezeným železničním podjezdem na ulici 
Pasteurově, na západě se potom do trasy vkrádá poněkud neortodoxní vedení takto významné 
komunikace jednosměrným blokovým průjezdem kolem administrativního centra města.  

 

V řešeném území se v sou časné situaci nachází tyto komunikace: 

Ulice Pasteurova, která v prodloužení Komenského, Dobrovského, Studentská, Hynaisova, Palackého, 
Litovelská a třída Míru je průjezdním úsekem silnice II/448. Dvoupruhová, dle ÚP obslužná komunikace. 

Místní obslužná komunikace Černá cesta, která zajišťuje obsluhu smíšené zástavby ve stejnojmenné 
lokalitě. 

Místní obslužné komunikace Sokolovská a Jablonského, které probíhají souběžně s řekou Moravou a 
v jejích stopě se bude realizovat část nově koncipovaných komunikací v severní části města. 

Místní obslužné komunikace Herrmannova a Synkova, která zajišťují dopravní obsluhu severní části 
sídliště Lazce. 

Ulice Lazecká, která je průjezdním úsekem silnice II/446, dle ÚP obslužná, dvoupruhová. 

Mrštíkovo náměstí, Štolbova a Dolní Hejčínská, místní obslužné komunikace v prostoru propojení u 
areálu MOPOS. 

Místní obslužná komunikace Jarmily Glazarové a propojení k Lazcům. 

Místní obslužné komunikace Martinova, Oldřichova a Máchova v oblasti Řepčín. 

Ulice Řepčínská, která je úsekem silnice II/635, dle ÚP obslužná, dvoupruhová. 

Řešeného území se dotýkají tyto prvky hromadné dopravy: 

Autobusové zastávky na ulici Sokolská u Černé cesty i u Hradiska. 

Autobusové zastávky na ulici Lazecká. 

Autobusové zastávky na ulici Řepčínská. 

 

Území protínají cyklistické a p ěší trasy: 

V trase Černé cesty. 

V souběhu s navrženým propojením Pasteurova – Sokolovská. 

V souběhu se Sokolovskou. 

Po obou březích řeky Moravy. 

V ulici Jablonského. 

V ulici Herrmannově. 

V ulici Lazecká. 

Podél areálu baseballu a koňského závodiště. 

V trase MK Hejčín – Lazce. 

V souběhu s protipovodňovou hrází. 

Ulicí Martinovou a Máchovou. 

V ulici Řepčínská. 

 

1.3.3 Architektonicko – urbanistické zhodnocení stávajícího stavu 

Komunikační propojení prochází rozsáhlým územím po severozápadním okraji vnitřního města. V celém 
rozsahu se charakter dotčeného prostředí mění od otevřené krajiny po stabilizované zastavěné území.  

• Lokalita Černá cesta  

různorodý prostor s převažující obytnou funkcí (panelové sídliště Černá cesta), přímá návaznost na 
nábřeží Moravy, otevřené výhledy na Klášterní Hradisko, historická alej Černá cesta (zachována 
pouze dílčím způsobem – její obnova výhledově nezbytná), historická alej vytváří kompoziční osu 
mezi  Klášterním Hradiskem a frekventovanou křižovatkou u SENIMA, osa využívána jako pěší 
trasa (původně také obsluha areálu experimentální botaniky), ochranné pásmo Klášterního hradiska 
neumožňuje novou výstavbu,   

• Lokalita Klášterní Hradisko 

nábřeží Moravy jako významný rekreační prostor s hodnotným výhledem na panorama historické 
Olomouce, pohledové uplatnění komplexu Klášterního Hradiska, územní plán odklání komunikaci 



z nábřeží mimo stávající trasu, návrh nového mostu dle ÚP přes Moravu s průhledem na Klášterní 
Hradisko (významná kompoziční osa), ulice Sokolovská přímo navazuje na rostlou strukturu 
Černovíra – ulice Jablonského, v okolí Klášterního Hradiska neestetické situování zahrádkářských 
kolonií 

• Lokalita Lazce 

křížení s Lazeckou ulicí (původní zástavba drobného měřítka), stabilizovaná zástavba Lazeckého 
sídliště (volná zástavba panelových domů deskového a bodového typu), pěší trasa podél Lazeckého 
sídliště doprovázena průhledy na Klášterní Hradisko, severním směrem průmyslová výstavba 
(areálové haly velkých půdorysných rozměrů) západním směrem otevřená krajina s rekreačními 
aktivitami jezdeckého areálu a basebalové hřiště, záměr na rozšíření zázemí basebalového hřiště. 

• Lokalita MOPOS  

od Mlýnského potoka otevřená krajina k jezdeckému areálu, frekventovaný rekreační pohyb po obou 
březích Mlýnského potoka, Mlýnský potok doplněn po obou stranách vzrostlou lineární zelení, 
průchod kolem areálu MOPOS prostorem stísněným stávající zástavbou, hranice mezi průmyslovou 
částí MOPOS a drobnou zástavbou původních domů v Hejčíně.   

• Lokalita Hej čín 

průchod do rekreační části regionálního významu, nástup do CHKO Litovelské Pomoraví, kontakt 
s plánovaným protipovodňovým opatřením (ochranný val v otevřené krajině), nevzhledná část 
v místě zahrádkářské kolonie-nepřehledné dopravní křížení a trasování stávající komunikace, černá 
skládka, výhled na siluetu Olomouce. 

• Lokalita železárny 

na hranici zástavby a otevřené krajiny, vstup do CHKO Litovelské Pomoraví, nástupní prostor na 
INLINE stezku (turistickou trasu v několika směrech) regionálního významu, průchod otevřenou 
krajinou s výhledy na siluetu Olomouce, na hranici Moravských železáren kontakt průmyslových hal 
a drobné rodinné zástavby (hluková zátěž), v areálu Moravských železáren část hal ve zchátralém 
(havarijním) stavu 

 

1.3.4 Zeleň a ochrana krajiny - stav 

Navržená trasa Severního spoje prochází různorodým územím – hustě obydlenou částí města 
Olomouce (sídliště Lazce), průmyslovými areály (Moravské železárny, MOPOS), chráněnou krajinnou 
oblastí Litovelské Pomoraví (Hejčínské louky) i v těsné blízkosti významné historické stavby (Klášterní 
Hradisko). Během své trasy křižuje nadregionání (řeka Morava) i lokální (Mlýnský potok) biokoridor, 
dotýká se dvou lokálních biocenter umístěných na těchto vodních tocích. 

V severní části řešeného území (areál Moravských železáren) se v rámci trasy dopravního koridoru 
nachází cca 15 vzrostlých dřevin – jedná se o již přestárlé topoly (Populus nigra), břízy (Betula 
verrucosa) a jeden solitérní smrk. Všechny dřeviny jsou umístěny na okrajích zpevněných ploch, nebo 
na nekvalitních travnatých porostech. Jediná souvislejší plocha zeleně se zde nachází ve východní části 
areálu, je však tvořená opět pouze různými druhy topolů (Populus nigra, Populus tremula, Populus alba 
) a břízami.  

Při vstupu do CHKO Litoveské Pomoraví komunikace zpočátku překonává stávající lokální biokoridor 
(Mlýnský potok)  - napřímené regulované koryto s oboustranně zapojenými břehovými porosty (Alnus 
glutinosa, Betula verrucosa, Populus alba, Populus nigra). Následně protíná v těsné blízkosti nově 
vybudované dráhy na on-line bruslení remízky tvořené kvalitními autochtonními dřevinami (Acer 
negundo, Prunus padus, Sambucus nigra, bohaté keřové patro). Dále již trasa pokračuje lány orné půdy 
až k zahrádkářské kolonii, přes kterou prochází. Zahrádkářská kolonie je lemována vysokými 
nekvalitními vrbami (Salix alba), topoly (Populus nigra) a olšemi (Alnus glutinosa). V rámci zahrádek se 
nacházejí pouze nižší ovocné stromy.  

Dále směrem k Lazecké ulici trasa prochází nezastavěným územím, plochami zemědělské půdy a 
neudržovaných travních porostů s převahou ruderálních společenstev. Občas protíná nahodilé skupinky 
vrb a topolů (Salix alba, Populus ssp.). V této části koridoru se nevyskytuje žádná kvalitní vzrostlá zeleň 
ani zachovalé trvalé travní porosty. Totéž lze konstatovat i o trase odbočky směrem do centra Hejčína 
k areálu MOPOSU (zde opět komunikace protíná lokální biokoridor – Mlýnský potok).  

Nejvýznamnějším prvkem z hlediska zeleně je řeka Morava, kterou severní spoj překonává 
severozápadně od Klášterního Hradiska. Vodní tok je oboustranně lemován travnatými porosty 
s rozvolněnými skupinkami stromů a keřů (Alnus, Salix, Populus, Prunus, Betula) a je kvalifikován jako 
nadregionální biokoridor. Podél něj se komunikace přibližuje opět k hustě zastavěnému území, kde při 
průchodu trasy není žádná kvalitnější zeleň, která by zasloužila ochranu. 

 

1.4 Známé zámě ry 

1.4.1 Rozvoj dopravní sít ě 

Prostorová rezerva pro komunikační propojení, definovaná územními rezervami UR-02 (propojení ul. 
Řepčínská – místní komunikace Hejčín), UR-03 (propojení místní komunikace Hejčín – ul. Lazecká), 
UR-04 (propojení ul. Lazecká – Jablonského), UR-16 (propojení ul. Dolní Hejčínská – UR-03) a UR-05 
(propojení mezi ul. Sokolovskou a Pasteurovou), navazuje na návrhové segmenty. V prostoru Černé 
cesty je DS-43R v ÚR 05 napojena na návrhové řešení DS-44, v levobřežním prostoru řeky Moravy na 
DS-42. Na DS-42 navazuje v křížení s Jablonského DS-40R v ÚR-04, které končí na Lazecké, kde 
navazuje DS-39R v ÚR-03 a ÚR-02 a vede v režimu rezervy až k ulici Řepčínská. Na ÚR 03 se 
navazuje DS-37R v ÚR-16 – propojení na Dolní Hejčínskou. 

Tato fragmentace jednoho funkčního celku, jakým doplňované komunikační propojení v severní části 
města bezpochyby je, je výsledkem projednávání a řešení konfliktních prvků v rámci územního plánu 
města. Fakticky je ale nezbytné pro cílový stav uvažovat celé propojení. 

 

1.4.2 Plánované stavby, územní rozhodnutí 

• Areál bývalého ústavu experimentální botaniky v lokalit ě Černá cesta   

studie ing. arch. Alice Michálková 2014,  využití areálu pro školu, v ochranném pásmu Klášterního 
Hradiska - není povolena nová výstavba, trasa severního propojení se záměrem koordinována 

• Urbanistické a ekologického za členění koryta řeky Moravy do struktury m ěsta Olomouce  

studie LÖW & spol., s.r.o. 2002, řeší parter krajiny v okolí toku Moravy u Klášterního Hradiska 



• Rozvoj jezdeckého areálu Lazce  

rozvojová studie Alfaprojekt Olomouc 2014, doplnění zázemí …  

• Golfové h řišt ě  

Golf akademie Olomouc, DUR+DSP ing. arch. Petr Janda, golfové hřiště se zázemím, v době 
zpracování „Aktualizace 12.2015“ nová situace – záměr nebude realizován 

• Basebalové h řišt ě 

rozvojová studie, ing. arch. Miroslav Paloušek, doplnění parkovišť a zázemí, trasa severního 
propojení se záměrem v souladu 

• Vodácké tábo řišt ě 

DUR ing. arch. Žerava – Atelier Bonmot 2013 

• Územní studie Lazce-Kouty 

Územní studie Lazce-Kouty 2015, Ing. arch. Ivo Gerhard, trasa severního propojení se záměrem 
koordinována 

• Protipovod ňová opat ření 

Morava, Olomouc, - zvýšení kapacity koryta III. etapa, Dopravoprojekt Brno 2013, trasa severního 
propojení se záměrem koordinována 

• Železárny, demolice haly 

Řízení o demolici z důvodu havarijního stavu, trasa severního propojení se záměrem koordinována 

• Záměr výstavby na soukromém pozemku u areálu MOPOS 

Doplnění zázemí před vjezdem do areálu MOPOS, trasa severního propojení se záměrem 
koordinována 

 

1.4.3 Zeleň a ochrana krajiny – zám ěry 

V rámci řešeného území severní spoj dvakrát křižuje lokální biokoridor (Mlýnský potok), jednou křižuje 
nadregionální biokoridor (řeka Morava) a bezprostředně se dotýká dvou lokálních biocenter. Během své 
trasy prochází CHKO Litovelské Pomoraví a bezprostředně se přibližuje obydlené části poblíž 
Moravských železáren, sídliště Lazce a Černá cesta, přípojka potom v blízkosti Mrštíkova náměstí. 

Celkový návrh zeleně včetně ochranných a kompenzačních opatření je popsán v bodě 1.5.3. 

Křížení biokoridoru vždy proběhne pomocí přemostění – most bude dostatečně vysoký, aby umožnil 
funkčnost lokálního prvku ÚSES, porosty, které budou muset být při stavbě odstraněny, budou 
nahrazeny novou kvalitní výsadbou. Vodní tok nebude zasažen. Tím bude eliminován dopad na okolní 
krajinu v maximální možné míře.   

Biocentrum LBC 7 ležící na řece Moravě nebude trasou severního spoje výrazně dotčeno – nachází se 
v zastavěné části, jedná se o nyní již funkční prvek systému ekologické stability, jeho výměra ani 
návaznost na řeku Moravu nebudou omezeny. Nově navržené biocentrum LBC 27 na Mlýnském potoce 

bude komunikacemi odříznuto od okolní krajiny, takže z něj vznikne přírodní plocha navázaná pouze na 
biokoridor zamokřené řady bez návaznosti na okolí.  Jako LBC u vodního toku však může být do 
budoucna funkční (při jeho zakládání je třeba vést výše uvedené podmínky v patrnosti). 

Při průchodu CHKO bude výrazným prvkem protipovodňový val, který zcela změní v této části celkovou 
krajinu – jeho realizace bude ukončena před výstavbou severního spoje. Komunikace je umístěna ve 
vztahu k Hejčínským loukám vně tohoto valu, takže bude od okolní krajiny izolována a bude tak z velké 
části zmírněn její negativní dopad.  Zástupci CHKO s navrženým řešením a trasováním severního spoje 
v tomto území souhlasí, protože  vzhledem ke všem neměnným okolnostem je k místní přírodě ještě 
relativně šetrné. Požadují však předložit krajinnou studii, která navrhne kompenzaci za újmu vzniklou 
právě vedením komunikace územím CHKO (požadavek byl vznesen i v rámci projednávání ÚPnSÚ). 
Tato studie by měla být podkladem pro vytvoření pozemkových rezerv (z pozemků pozemkového fondu 
a z pozemků města Olomouce) pro výsadbu liniové i plošné zeleně, změnu kultury z orné půdy na louky 
atd. Studie by měla být rozpracována do podrobného projektu, který by navrhl konkrétní postupy a 
výsadby pro odclonění areálu Moravských železáren od Mlýnského potoka a začlenění komunikace do 
okolní krajiny. Tyto úpravy se nebudou týkat pouze rezervy vyčleněné v ÚPnSÚ výstavbě Severního 
spoje, ale i vzdálenější krajiny v rámci celých Hejčínských luk, takže výrazně překračují hranice 
řešeného území. 

Území v blízkosti Klášterního Hradiska (niva řeky Moravy) sevřené mezi navrženou trasou severního 
spoje a vodním tokem je součástí nadregionálního systému ekologické stability a jako k takovému 
k němu musí být přistupováno. Jedná se o jednu z nejcitlivějších lokalit jak z hlediska historického, tak i 
z hlediska krajinářského a ekologického. Toto území je podrobně řešeno samostatnou studií (viz bod 
č.1.5.3), jejíž záměry jsou plošně potvrzeny. 

 

1.5 Návrh řešení 

V této kapitole je popsáno výsledné řešení, které vedlo zpracovatele k návrhu omezení plochy rezerv 
pro komunikační propojení. Návrh se soustředil na upřesnění technického řešení v plochách rezerv, 
naproti tomu v plochách návrhových segmentů je řešení často jen parametrické a bylo provedeno 
z důvodů zjištěni případného zásahu do ploch rezerv. 

Zpracované koncepty byly opakovaně projednávány se zadavatelem a podle připomínek korigovány. 
V závěru práce byla studie projednána i s vybranými orgány a organizacemi. Připomínky, vzešlé 
z těchto projednání jsou shrnuty v kapitole 1.7 Projednání . 

V některých případech bylo uvažováno variantně a shrnutí těchto variant je provedeno v kapitole 1.6. 
Dílčí varianty . 

 

1.5.1 Návrh dopravního řešení 

1.5.1.1 Kategorizace komunikace a typy p říčného uspo řádání  

Ve smyslu Zákona č.13/1997 Sb. jsou navržené komunikace silnicí II. třídy a místní komunikací. O 
zařazení do dané kategorie rozhodne silniční správní úřad. Silnicí II. třídy se komunikace (její hlavní 
trasa) stane tehdy, bude – li na ni převeden tah II/448 ze stávající trasy Pasteurova – Dobrovského – 
Palackého – Litovelská – Třída Míru. V případě průchodu zastavěnou částí obce bude stavební úprava 



této komunikace odpovídat CSN 736110 jako místní komunikace. Mimo zastavěnou část (Řepčín – 
Lazce) bude uvažována nejspíše kategorie S 7,5/60 (CSN 736101).  

Podle Odůvodnění ÚP, kapitola 5.3.5 jsou jak dotčené místní komunikace, tak i předepsaná úprava 
silnice v zastavěné části města definovány jako obslužné. 

Ve smyslu CSN 736110 lze u MK stanovovat „typ příčného uspořádání“ (nahrazuje dřívější kategorie 
místních komunikací). 

Vzhledem k tomu, že v ÚP nejsou pro komunikace ve rezervách řešeny typy příčného uspořádání, 
stanovíme je na základě následujících kriterií: 

- intenzita zatížení 

- typy příčného uspořádání MK navazujících úseků v návrhu ÚP 

- řešení odvodnění 

- míra segregace nemotoristické dopravy a způsob jejího řešení 

- další požadavky – urbanistické, bezpečnosti provozu apod. 

 

Intenzity zatížení byly převzaty z podkladového materiálu „Analýza potřebnosti...“ a to pro VARIANTU 
B, rok 2030. Pro jednotlivé úseky posuzovaného propojení jsou k dispozici tyto profilové intenzity: 

- na úseku Pasteurova – Sokolovská    13 500 voz/24 hod 

- Na úseku Sokolovská    15 200 voz/24 hod 

- na úseku Jablonského – Lazecká    11 000 voz/24 hod 

- na úseku Lazecká – Štolbova    12 300 voz/24 hod  

- na úseku Štolbova     5 900 voz/24 hod 

- na úseku Štolbova – MK Hejčín - Lazce   6 300 voz/24 hod 

- na úseku MK Hejčín – Lazce    2 400 voz/24 hod 

- na úseku MK Hejčín - Lazce – Řepčínská   7 900 voz/24 hod 

 

Pro DS-44 je uveden typ příčného uspořádání MO2ap17,5/13,5/30. 

Pro DS-42 je uveden typ příčného uspořádání MS2a19/8,5/50. 

Pro DS-05 (propojení Pražské s Řepčínskou) je typ příčného uspořádání MOap17,5/13,5/50. 

 

Při uplatňování prvků „Koncepce vodního hospodářství města Olomouce“ je důležitou součástí 
prostorová rezerva pro odvodnění pomocí průlehů. Mimo oblasti s výrazně stísněnými podmínkami je 
třeba uvažovat s rezervou v příčném řezu na tento způsob odvodnění. 

Podle Tabulky 15 CSN 736110 je pro rychlost 50 km/hod uvedeno jako žádoucí oddělení pěších 
komunikací v podélném směru dělícím pásem se šířkou 1,5m. 

Způsob vedení cyklistů v příčném profilu je dle TP 179 pro náš případ variabilní a umožňuje více 
způsobů řešení. Pro naplnění úkolu studie je nutno uvažovat vedení cyklistů s největším rozsahem 
v příčném profilu – v přidruženém dopravním prostoru s oddělením dělícím pásem zeleně. 

Oddělení stezky pro chodce a cyklisty od vozovky silnice (CSN 736101 čl.9.9.1) je pro danou situaci 
postranním dělícím pásem v šíři 3,0m. 

V navržených úsecích neuvažujeme parkovací, ani cyklistické pruhy. Parkovací pruhy nejsou pro dané 
stavby vhodné ani nezbytné, cyklisté jsou vedeni v přidruženém prostoru s chodci. 

Po zvážení všech podkladů a po prostorovém prověření je potom uvažovaný typ příčného uspořádání 
takto: 

- na úseku Pasteurova – Sokolovská     MO2 12/8/50 

- na úseku Jablonského – Lazecká     MO2 13/8/50 

- na úseku Lazecká – Štolbova     MO2 15/8/50 

- na úseku nová trasa -  most přes Mlýnský potok  MO2k 16,5/7,5/50 

- na úseku Štolbova      MO2 16,5/7,5/50 

- na úseku Štolbova – MK Hejčín - Lazce    S 7,5/60 nebo MO2k 15/8/50 

- na úseku MK Hejčín – Lazce     MO2k 8/50 

- na úseku MK Hejčín - Lazce – most přes potok  S7,5/60 nebo MO2k 15/8/50 

- na úseku most přes Mlýnský potok - Řepčínská   MO2 10/8/50 

 

1.5.1.2 Směrové řešení 

Směrové řešení navržené trasy vycházelo v některých úsecích především z omezení, daných plochou 
rezervy ale rovněž ze snahy minimalizovat negativní dopady vedení komunikace na okolní pozemky a 
urbanistické struktury.  

V úseku Pasteurova – Sokolovská tak trasa reaguje na stávající zástavbu v lokalitě Černá cesta. Z jihu 
na trasu navazuje obytná zástavba a je tedy nutné vytvořit mezi komunikací a fasádou 8-mi podlažních 
domů dostatečný odstup pro možnou realizaci protihlukových opatření. Ze severní strany přiléhá k trase 
území s výrazným omezením nové zástavby (vliv ochrany Klášterního Hradiska). Trasa je tedy vedena 
tak, aby zásah do stávající výstavby nebyl fatální.  

Úsek Sokolovská je součástí návrhu ÚP. Doložené řešení vychází z polohy, vymezené v ÚP plochou 
pro dopravní stavbu. Trasa, odkloněná od stávající stopy Sokolovské se přizpůsobuje návrhu využití 



koryta řeky pro rekreační účely, z hlediska protipovodňového opatření i z hlediska ochrany památek 
však signalizuje problémy. Z hlediska naší studie je však nutno respektovat trasu dle ÚP. 

Úsek Jablonského – Lazecká překonává řeku Moravu. Trasa vede od navázání na Sokolovskou 
obloukem severně od sídliště Lazecká a jižně smíšené zóny, do dlouhodobě chráněného koridoru.  
Trasování je přizpůsobeno snaze vyhnout se zásahu do stabilizované, byť izolované stavby RD na 
Jablonského, dále bez zásahu do stávající budovy STK a v co největší vzdálenosti od obytných budov 
sídliště.  

Úsek Lazecká – Štolbova respektuje stávající baseballový areál a jezdecký areál spolu s možným 
dalším rozvojem. 

Úsek Štolbova je řešen především s přihlédnutím k minimalizaci záboru areálu MOPOS, samozřejmě 
při zachování hodnoty uličního profilu. Na místě byly s vlastníky dohodnuty možnosti a míra zásahu.  

Úsek Štolbova – MK Hejčín – Lazce je trasován v zásadě v přímé, vede od sportovních areálů 
k souběhu s protipovodňovou hrází. 

MK Hejčín – Lazce je v délce cca 425m navržen ke směrové přeložce.  Stávající trasování v místě 
křížení s trasou komunikačního propojení v zásadě neumožňuje provést jednoduché křížení. Vzhledem 
k současnému stavu území zahrádkářské kolonie, který bude již tak naven hlavní trasou, není důvod 
nepřikročit k výraznější změně, která by znamenala jednoznačně přínos. 

Úsek MK Hejčín – Lazce – Mlýnský potok je položen na jižním okraji plošné rezervy v těsném souběhu 
s protipovodňovou hrází.  

Úsek Mlýnský potok – Řepčínská je z hlediska trasy charakterizován nutností projít mezi stávající 
zástavbou RD a areálem Moravských železáren. Z hlediska ochrany objektů bydlení a z důvodů 
hygienických je trasa položena dovnitř areálu, ovšem se zachováním možnosti využití a rozvoje 
přilehlých objektů a ploch. Na místě byly s vlastníky dohodnuty možnosti a míra zásahu. Vzhledem 
k poněkud „neučesané“ trase bylo rozhodnuto nezmenšovat plošnou rezervu mezi nalezenou trasou a 
stávající zástavbou RD, aby v dalších stupních přípravy existovala určitá volnost pro zvýšení estetické 
hodnoty území. 

Místo napojení na Řepčínskou je invariantně definováno možností průchodu územím. Osa komunikace 
vede přes stávající nízkopodlažní administrativní budovu. 

 

1.5.1.3 Výškové řešení 

Výškové řešení vychází ze snahy začlenit trasu citlivě do městského organizmu. Obecně lze říci, že 
trasa bude výškově řešena v úrovni terénu. Jako důležité se jeví: 

- Most přes Moravu bude řešen s takovým výškovým průběhem, aby korespondoval s celkovou 
koncepcí protipovodňových opatření. Spodní část konstrukce musí být 0,5m nad úrovní návrhové 
hladiny Q650. Současně je třeba docílit co nejnižší výšky nivelety z důvodů minimalizace dopadů do 
okolní městské zástavby. 

- Souběh s protipovodňovou hrází v prostoru Řepčína bude řešen tak, že komunikace bude 
vedena u paty hráze, nikoli na hrázi, což je i požadavkem CHKO. 

1.5.1.4 Křížení, sjezdy, další za řízení 

V navržených úsecích se nachází řada křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce. 

Návrh začíná v napojení úseku Pasteurova – Sokolovská na upravovanou křižovatku Pasteurova * 
Jeremenkova, což je v ÚP vedeno jako DS-44. Tato křižovatka byla v předložené studii zpracována jako 
usměrněná průsečná světelně řízená křižovatka, jejíž čtvrté rameno řeší připojení veřejného 
prostranství – nové komunikace do areálu FARMAK.  

Křížení úseku Pasteurova – Sokolovská s vlastní Černou cestou je naznačeno přechodem pro pěší s 
dělícím ostrůvkem. Vzhledem k blízkosti křižovatky Pasteurova * Jeremenkova lze očekávat řešení se 
světelnou signalizací.  

Křižovatka navrženého úseku se Sokolovskou je řešena jako styková usměrněná křižovatka se 
světelnou signalizací.  

Křižovatka Sokolovská * Jablonského bude provedena jako styková usměrněná bez světelné 
signalizace. 

Na úsek Jablonského – Lazecká se napojuje místní komunikace Synkova a vstřícně i podnikatelská 
plocha v bývalém promyslovém areálu. Napojení je řešeno jako neusměrněná průsečná křižovatka. 

Křižovatka trasy s Lazeckou je navržena jako malá okružní s průměrem vnější hrany okružního pásu 
30m. 

V úseku Lazecká – Štolbova je uvažováno napojení areálu koňského závodiště a baseballového areálu. 
Napojení je sjezdy. 

Křižovatka s prodlouženou ulicí Štolbovou je navržena jako styková s možným čtvrtým ramenem pro 
obsluhu severně ležících pozemků, usměrněná, neřízená. 

Na úsek Štolbova se východním směrem napojuje rozvojová plocha u golfového hřiště a dále několika 
sjezdy areál MOPOS. Ze severozápadní strany se na Štolbovu napojuje Dolní Hejčínská v neřízené 
neusměrněné stykové křižovatce. 

Křížení trasy s MK Hejčín – Lazce je řešeno směrovou přeložkou místní komunikace a vytvořením 
průsečného bodu, kterým je malá okružní křižovatka s průměrem vnější hrany okružního pásu 30m. 
Trasy místních komunikací jsou vedeny mimo stávající plochy dopravní infrastruktury, bude zde 
nezbytné řešit změnu ÚP. 

Na MK Hejčín – Lazce se napojují sjezdy do stávajícího areálu a do plánovaného autocampu. 

V úseku Mlýnský potok – Řepčínská se nachází několik neusměrněných křižovatek, které napojují 
stávající uliční systém obytné zástavby jako náhradu za prostorově nevyhovující Máchovu. Rovně je 
možno v několika místech napojit podnikatelský areál železáren. 

Napojení úseku Mlýnský potok – Řepčínská na Řepčínskou je řešena jako usměrněná styková 
křižovatka. Poloha křižovatky je invariantní, vykazuje však některé obtížné prvky, které bude nutno řešit 
v rámci podrobnější dokumentace. Jedná se zejména o blízkost dalšího křížení Řepčínské s účelovou 
komunikací, dále o vzdálenost úrovňového přejezdu trati (cca 50m), který vylučuje vytvoření řadících 
pruhů ze severní strany Řepčínské a rovněž polohu autobusových zastávek. 



1.5.1.5 Hromadná doprava 

Návrhu se dotýká poloha zastávek v ulici Lazecká. Stávající poloha je dotčena umístěním okružní 
křižovatky, je tedy navržena nová poloha. Z hlediska využití nové trasy pro linkování nebyl k dispozici 
žádný podklad, ze kterého by vyplývaly konkrétní požadavky.  

 

1.5.1.6 Nemotoristická doprava 

Navržené řešení odpovídá požadavkům na prostupnost území nemotoristickou dopravou.  

Úsek Pasteurova Sokolovská je doplněn souběžným chodníkem, pohyb cyklistů se předpokládá 
v samostatné trase prostorem mezi navrženou trasou a sídlištěm. 

Podél Sokolovské je řešen souběžný chodník, samostatné stezky pro pěší i cyklisty jsou uvažovány 
v prostoru koryta řeky Moravy. 

Od Jablonského přes Moravu až na Lazeckou je v profilu vedena smíšená stezka pro chodce a cyklisty, 
na mostě i samostatný chodník. Je provedeno křížení s trasami, vedenými po protipovodňové hrázi 
kolem koryta. 

V úseku od Lazecké až po Mlýnský potok je navržena souběžná smíšená stezka s napojením a 
křížením dalších nemotoristických tras v území s rekreačním využitím. 

Štolbovou je vedena souběžná smíšená stezka a v zastavěné části v doteku s areálem MOPOS je 
veden i souběžný chodník. 

Křížení smíšené stezky s úsekem MK Hejčín – Lazce  - Mlýnský potok je navrženo technickým řešením 
protipovodňového opatření s umožněním průchodu mezi stavidlem a hrází. Toto řešení nebylo ze strany 
PMO uvítáno, ovšem řešení je nutno hledat v rámci dalších stupňů přípravy protipovodňového opatření. 
Nelze totiž akceptovat vedení stezky stoupáním a klesáním přes hráz v místě těsného souběhu hráze a 
komunikačního propojení. 

 

1.5.1.7 Odvodn ění komunikace 

Z hlediska prostorové náročnosti, pro slnění úkolu zmenšení plošné rezervy rozhodující, je v maximální 
míře uplatněn koncept odvodnění pomocí průlehů, které jsou uvažovány jednostranně v šíři 4,0m. 
Jakýkoli jiný typ odvodnění bude vykazovat menší prostorovou náročnost. 

 

1.5.1.8 Kapacitní výpo čty 

Zpracovatel měl k dispozici výsledky materiálu „Analýza potřebnosti…“, jehož výstupem byly i 
kartogramy zatížení komunikační sítě po realizaci celého komunikačního propojení pro rok 2030. 
Detailní rozbory dopravních vztahů v křižovatkách k dispozici nejsou. 

Níže jsou doložena tato kapacitní posouzení: 

- kapacitní posouzení profilu dvoupruhové komunikace pro nejvyšší zatížení – 13 500 voz/24hod 

-  kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky Pasteurova – Sokolovská * Sokolovská 

- kapacitní posouzení neřízené křižovatky Sokolovská * Jablonského 

- kapacitní posouzení malé okružní křižovatky Lazecká 

-  kapacitní posouzení neřízené křižovatky Lazecká – Štolbova * Štolbova 

- kapacitní posouzení neřízené křižovatky Štolbova – Dolní Hejčínská 

- kapacitní posouzení malé okružní křižovatky MK Hejčín - Lazce 

- kapacitní posouzení Mlýnský potok – Řepčínská * Řepčínská 

 

1.5.1.8.1 Kapacitní posouzení profilu dvoupruhové komunikace 

Je postupováno dle CSN 736110 Projektování místních komunikací podle postupu pro posouzení 
funkční skupiny B. Intenzity, zjištěné dopravním modelem se pro obslužné komunikace neuvažují, 
komunikace funkční skupiny C se na výkonnost neposuzují. 

Podle Tabulky 39 je pro zjištěnou hodinovou špičkovou intenzitu v jednom pruhu 587 voz/h Úroveň 
kvality dopravy nejméně B – téměř plynulý dopravní tok. 

 

1.5.1.8.2 Kapacitní posouzení sv ětelně řízené křižovatky Pasteurova – Sokolovská * Sokolovská 

Posouzení je provedeno dle TP 81. V přiložené TABULCE 1 je proveden výpočet metodou 
saturovaných toků. Nejhorší výsledek je pro 70 sec cyklus vjezd z jihu po Sokolovské, střední doba 
zdržení 36 sec, délka fronty 19m, ÚKD C – uspokojivá. 

 

1.5.1.8.3 Kapacitní posouzení ne řízené křižovatky Sokolovská * Jablonského 

Posouzení je provedeno dle TP 188. V příloze je proveden výpočet pomocí kritických časových 
odstupů. Nejhorší výsledek je pro připojení vedlejší větve Jablonského – 28 sec střední doba zdržení, 
délka fronty 29m a ÚKD C – ojedinělé krátké fronty. 

 

1.5.1.8.4 Kapacitní posouzení malé okružní k řižovatky Lazecká 

Podle TP 135 se provádí tehdy, překročí-li podle prognózy intenzita dopravy na křižovatce zjištěná 
součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky hodnotu více než 18 000 voz./24h. V našem případě je 
součet intenzit 11 000 + 12300 + 3 600 + 3 900 = 30 800 voz/24hod. V přiložené TABULCE 2 je 
proveden výpočet dle TP 135 s tím, že se předpokládá plynulý provoz na všech větvích, střední čekací 
doba nejvýše 8 sec – ÚKD A. 

 

 



1.5.1.8.5 Kapacitní posouzení ne řízené křižovatky Lazecká – Štolbova * Štolbova 

Posouzení je provedeno dle TP 188. V příloze je proveden výpočet pomocí kritických časových 
odstupů. Nejhorší výsledek je pro připojení vedlejší větve Štolbova – 7 sec střední doba zdržení, délka 
fronty 11m a ÚKD A – doba zdržení velmi malá. 

 

1.5.1.8.6 Kapacitní posouzení ne řízené křižovatky Štolbova * Dolní Hej čínská 

Posouzení je provedeno dle TP 188. V příloze je proveden výpočet pomocí kritických časových 
odstupů. Nejhorší výsledek je pro připojení vedlejší větve Štolbova vlevo - 20 sec střední doba zdržení, 
délka fronty 5m a ÚKD B – zdržení ještě bez front. 

 

1.5.1.8.7 Kapacitní posouzení malé okružní k řižovatky MK Hej čín - Lazce 

Podle TP 135 se provádí tehdy, překročí-li podle prognózy intenzita dopravy na křižovatce zjištěná 
součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky hodnotu více než 18 000 voz/24h. V našem případě je 
součet intenzit 6 300 + 7 900 + 2 400 + 900 = 17 500 voz/24hod. Křižovatku je možno neposuzovat, 
avšak vzhledem k blízkosti hodnot 17 500 – 18 000 byl kapacitní výpočet proveden. V přiložené 
TABULCE 3 je proveden výpočet dle TP 135 s tím, že se předpokládá plynulý provoz na všech větvích, 
střední čekací doba nejvýše 3 sec – ÚKD A. 

 

1.5.1.8.8 Kapacitní posouzení ne řízené křižovatky Mlýnský potok - Řepčínská 

Posouzení je provedeno dle TP 188. V příloze je proveden výpočet pomocí kritických časových 
odstupů. Nejhorší výsledek je pro připojení vedlejší větve Mlýnský potok vlevo - 10 sec střední doba 
zdržení, délka fronty 1m a ÚKD A – doba zdržení velmi malá. 

 

Kapacitními posouzeními byla ověřena správnost návrhu. 

 

1.5.1.9 Hlukové pom ěry 

Předmětem zakázky nebyla detailní hluková studie. Je provedeno obecné zhodnocení zejména ve 
vztahu k hlavnímu úkolu práce – minimalizace plošné rezervy pro komunikační propojení. 

Pro jednotlivé úseky byla stanovena základní ekvivalentní hladiny hluku ve dne a v noci ve vzdálenosti 
7,5m od osy komunikace jako parametrické srovnání s limitními hodnotami.  

Pro jednotlivé definované intenzity zatížení: 

- na úseku Pasteurova – Sokolovská    68,1 dB den, 59,4 dB noc 

- Na úseku Sokolovská    68,3 dB den, 59,6 dB noc 

- na úseku Jablonského – Lazecká    67,6 dB den, 58,9 dB noc 

- na úseku Lazecká – Štolbova    68,0 dB den, 59,4 dB noc 

- na úseku Štolbova     65,7 dB den, 57,1 dB noc 

- na úseku Štolbova – MK Hejčín - Lazce   64,5 dB den, 55,8 dB noc 

- na úseku MK Hejčín – Lazce    57,3dB den, 48,5 dB noc 

- na úseku MK Hejčín - Lazce – Řepčínská   65,0 dB den, 56,3 dB noc 

 

Podle 272/2011 Sb. je pro dané území a podmínky limitem hladina 55 dB ve dne a 45 dB v noci. 

Pokud bude propojení řešeno pro přeložku silnice II. třídy, je limit o 5 dB vyšší, tj. 60 dB ve dne a 50 dB 
v noci. 

V úsecích, kde navržená komunikace prochází v doteku s bytovou zástavbou je uvažováno v plošné 
rezervě s budováním protihlukového opatření typu clony – Černá cesta, Lazecká, Řepčín. 

 

1.5.2 Urbanistický návrh 

• Lokalita Černá cesta  

průchod kolem panelového sídliště Černá cesta, převažující funkce dopravního propojení (tranzitní, 
bez výraznějších napojení), křížení historické aleje Černá cesta s citlivým řešením přechodu 
(projednáno s NPÚ, křížení nebude zřejmé v prostoru, historická alej Černá cesta zůstane 
dominantním motivem), ochranné pásmo Klášterního hradiska neumožňuje novou výstavbu (trasa 
nové komunikace nebude doplněna zástavbou, veřejné prostranství nebude definováno novým 
způsobem), v bývalém areálu experimentální botaniky na hranici sídliště Černá cesta koordinován 
záměr na nové využití stávajících objektů pro školské účely (nové napojení, demolice objektů v kolizi 
s trasou severního propojení). 

kompoziční osa Černé cesty nemá na straně k „SENIMU“ přesvědčivý začátek (výhledově 
uvažováno s vybudováním kruhové křižovatky v důležitém dopravním křížení, leží mimo řešené 
území této ÚS) 

cenné výhledy při napojení trasy severního propojení na nábřeží Moravy- na jedné straně Klášterní 
Hradisko, přes řeku panorama historické Olomouce, výhledy budou zachovány (ochranné pásmo 
Klášterního Hradiska neumožňuje novou zástavbu) 

• Lokalita Klášterní Hradisko 

vedení severního propojení na nový most přes Moravu mění stávající hierarchii silniční sítě, nové 
propojení získává prioritu, ulice Jablonského napojena odbočením (stávající zástavba 
s přesvědčivým charakterem ulice - osou k nábřeží Moravy, propojení nově řešených prostorů 
řešitelné vhodnou výsadbou), v místě křížení trasa vedena s ohledem na možnost zachování 
stávajícího obytného domu (dle ÚP zahrnut do stabilizovaného území, nese stopy původní řadové 
zástavby, v dalším rozvoji území však není perspektivní – OP Klášterní Hradisko, nová zástavba 
není možná – není možné doplnit uliční strukturu zástavby ulice Jablonského až k tomuto křížení) 

otevřený prostor nábřeží Moravy, pohledové uplatnění komplexu Klášterního Hradiska a historické 
Olomouce na protějším břehu 



návrh nového mostu přes Moravu s průhledem na Klášterní Hradisko, významná kompoziční osa 
propojí Lazce s Klášterním Hradiskem (průhledy až z křížení severního propojení a ulice Lazecké), 
na straně k Lazcům osa podpořena návrhem lineární výsadby podél nové trasy (při průjezdu přes 
Moravu bude pohled na Klášterní Hradisko mimořádně působivý)  

mostní těleso navrženo s minimálním převýšením vůči okolnímu terénu nad hranou 
protipovodňových hrází, mostovka na nízkých pilířích pro uvolnění průtoku v případě povodní, 
technika správce toku bude trasu severního spoje přejíždět (nikoliv podjíždět, projednáno s Povodím 
Moravy, frekvence pohybu techniky minimální) 

• Lokalita Lazce 

křížení s Lazeckou ulicí novou kruhovou křižovatkou, kolmý průchod rostlou uliční zástavbou bez 
možnosti nové definice veřejného prostranství.  

směrem východním stabilizovaná zástavba Lazeckého sídliště, na protější straně trasy areál Kovo-
Dřevo, stanice STK – severní propojení v tomto místě vytváří hranici mezi prostory různých funkcí a 
stavbami různých měřítek, v prostoru diagonálně orientovaných deskových panelových domů  

možnost dostavby bariérového (bytového, polyfunkčního…) domu - tvorba veřejného prostranství-
možnost orientace domu rovnoběžně s trasou severního propojení, navrženo jako součást funkční 
plochy 06/052S, která se rozšíří na území uvolněné zmenšením prostorové rezervy - stabilizované 
plochy dle ÚP: 

„Ve stabilizovaných plochách v zastavěném území se stávající zastavěnost a funkční využití 
nemění, přičemž za změny se nepovažují změny funkce zachovávající nebo zlepšující kvalitu 
prostředí, stavby související technické a dopravní infrastruktury, stavby podzemních objektů, stavby 
doplňující hlavní funkci na pozemcích staveb pro bydlení, přístavby objektů, nástavby o 1 podlaží 
nad převažující výšku okolní zástavby, které nepřekračují maximální výšku stanovenou ve 
Schématu výškové regulace a polycentrického systému (I/S1); to vše řešené v souladu s požadavky 
na ochranu hodnot území a s charakterem území; dále se za změny nepovažují: 

• ve struktuře blokového typu (b) urbanisticky odůvodněné dostavby objektů v prolukách a podél 
veřejných prostranství směřující k dotvoření blokové struktury, přičemž musí být zachován rekreační 
charakter vnitrobloků; 

• V případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na pozemku větším 
než 5 000 m² je nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se nejedná o obnovu původního 
prostorového uspořádání; 

doplnění lineární zeleně s orientací na kompoziční osu Klášterního Hradiska, tvorba vnitrobloku-
bariérový dům uzavírající vnitroblok), další definování veřejného prostranství v souladu s novou 
trasou v lokalitě sídliště Lazce omezeno. 

západním směrem od křížení s ulicí Lazeckou otevřená krajina s rekreačními aktivitami jezdeckého 
areálu a basebalové hřiště, záměr rozšiřování jezdeckého areálu, začlenění nové komunikace do 
otevřené krajiny. 

kontakt severního propojení s jezdeckým areálem, nové napojení areálu sjezdem ze severního 
propojení, protihluková opatření 

• Lokalita MOPOS 

propojení části Lazce a části Hejčín otevřenou rekreační oblastí od jezdeckého areálu přes Mlýnský 
potok, jižně od Mlýnského potoka trasa vedena na hranici ploch různých funkcí a staveb různých 
měřítek (areál MOPOS a původní zástavba drobného měřítka v okolí Mrštíkova náměstí a Dolní 

hejčínské), v celém úseku není předpoklad nové definice prostoru veřejných prostranství (otevřená 
krajina, stabilizovaná zástavba, trasa podpořena navrženou lineární výsadbou 

křížení Mlýnského potoka - kolize s rekreačním pohybem po jeho břehu, kolize v provozu (nebude 
se uplatňovat prostorově při průhledech podél břehu), křížení řešeno úrovňově – přechodový 
ostrůvek (mimoúrovňové křížení jako varianta s nevhodným dopadem na prostor nábřeží, řešení 
neúměrné frekvenci pohybu v tomto úseku trasy)  

průchod kolem areálu MOPOS, hranice mezi průmyslovou částí a drobnou zástavbou původních 
domů v Hejčíně, otevření provozu v místech, které stávající charakter zástavby neumožňuje (záměr 
koordinován - vyvolána demolice jedné haly), doplnění lineární výsadbou, Mrštíkovo náměstí 
nenapojeno (ponechán zklidněný režim).   

• Lokalita Hej čín 

průchod do rekreační části regionálního významu, nástup do CHKO Litovelské Pomoraví, kontakt 
s protipovodňovým opatřením, koordinace s polohou valu-hráze, nevzhledná část v místě 
zahrádkářské kolonie-nepřehledné dopravní křížení a trasování stávající komunikace, navržena 
kruhová křižovat s logickou změnou trasy stávající komunikace, koordinace s DUR vodáckého 
tábořiště 

výhled na siluetu Olomouce, kompozice bez významnějších osových průhledů, v místě křížení 
záměr podmíněn korekcí v rozsahu chatové oblasti, otevření prostoru v místě nové křižovatky 
(oplocení, chatová zástavba, nevhodná stávající zeleň ….) 

• Lokalita železárny 

úsek od Mlýnského potoka podél železáren k napojení na ulici Řepčínskou, motiv rozhraní 
(průmyslový areál železáren a drobná výstavba původních rodinných domů v Řepčíně), v tomto 
úseku uvažována varianta bariérové zeleně a výstavby bariérových rodinných domů – vše vůči 
hluku z železáren a nové trasy severního propojení, nakonec zvolena bariérová zeleň a připojení 
prostoru k zahrádkám stávající rodinné výstavby, železárny v souladu s orientací hal v jejich areálu 

křížení Mlýnského potoka a kolize s dokončenou sítí cyklostezek řešeny úpravou tras cyklostezek 
(projednáno s CHKO a PMO), křížení s protipovodňovým valem řešeno průchodem s mechanickou 
uzávěrou – bude řešeno jako součást PD protipovodňových opatření 

1.5.3 Zeleň a ochrana krajiny – návrh 

1.5.3 Zeleň a ochrana krajiny – návrh 

V areálu Moravských železáren je komunikace vedena v úrovni terénu a od zahrad rodinných domů ani 
průmyslových staveb není oddělena žádnou protihlukovou zábranou. V tomto úseku bude podél silnice 
vysázena oboustranná alej vzrůstných listnatých stromů, které musí být odolné proti exhalacím, 
proudění vzduchu, posypovým solím atd. Stromy budou umístěny v zelených pásech o minimální šířce 
2 metry mezi komunikací a oplocením. Směrem k rodinným domům bude ponechána plocha o šířce cca 
10 metrů, do které bude vysázena izolační zeleň (hluková i pohledová izolace). 

V průchodu severního spoje územím CHKO Litovelské Pomoraví bude koridor umístěn pod 
protipovodňovým valem v nezátopovém území. Tím dojde k odclonění komunikace od chráněné oblasti, 
val vytvoří přirozenou bariéry. Osázení protipovodňového valu vzrostlými dřevinami z hlediska jeho 
stability není možné. Mezi komunikací a  Mlýnským potokem vznikne vymezená plocha těsně přiléhající 
k lokálnímu biokoridoru (od Hejčínských luk však bude oddělena tělesem valu). Tato lokalita bude 



podrobněji řešena v rámci studie (viz bod 1.4.3.), v každém případě by zde měla být navržena přírodní 
krajina s rozvolněnou zelení (remízky, skupinky keřů, solitéry, travnaté travní porosty). 

Od spojovací silnice mezi Černovírem a Hejčínem směrem k Lazcím je komunikace vedena v úrovni 
terénu. V tomto úseku není zvýrazněna alejí, naopak měla by v krajině minimalizovat svou stopu. 
Směrem k navrženému lokálnímu biocentru LBC 27 by měla proběhnout hustější výsadba formou 
remízku z autochtonních dřevin, která by se směrem k Mlýnskému potoku rozvolňovala. Odbočka 
směrem k areálu MOPOS – zde je navržena oboustranná alej spíše nižších odolných listnatých stromů 
až v zastavěném území (za křížením s Mlýnským potokem). Dřeviny budou umístěny v jedné linii do 2 
metry širokého zatravněného pásu mezi komunikaci a chodník (cyklostezku). Širší pás izolační zeleně 
by měl být vysázen u ústí Mrštíkova náměstí, které nebude se spojnicí propojeno. 

V blízkosti hejčínské rekreační zóny (oblast mezi Mlýnským potokem, Lazeckou ulicí, trasou severního 
spoje a jeho odbočkou směrem k areálu MOPOS) budou vysázeny doprovodné aleje těsně u hranic 
tohoto území (ke komunikaci bezprostředně přiléhá). Směrem k jízdárně a jezdeckému areálu je 
navržena převážně jednostranná liniová výsadba vyšších listnatých stromů. Protože se do budoucna 
předpokládá vybudování izolační protihlukové bariéry, měly by zde být vysázeny dřeviny s korunou 
založenou ve výšce 3 metry. 

Mezi kruhovým objezdem na ulici Lazecká a mostem přes řeku Moravu bude podél komunikace 
vysázena oboustranná alej. Stromy by měly být vyššího růstu, opět odolné vůči exhalacím, proudění a 
posypovým solím a budou vysázeny do 2 metry širokého pásu zeleně mezi komunikací a smíšenou 
stezkou pro chodce a cyklisty. Směrem k sídlišti Lazce je za alejí vymezena smíšená plocha 
s bydlením. Protihlukovou bariéru by zde mohly vytvářet stavby umístěné podél komunikace, dále by 
potom vznikl izolovaný vnitroblok s vysokým zastoupením zeleně. Na protilehlé straně komunikace 
budou nové stromy umístěny do zatravněného pásu mezi komunikací a oplocením soukromých 
pozemků.  

Prostor mezi Klášterním Hradiskem a řekou Moravou byl řešen v roce 2002 – tehdy byla firmou Low a 
spol. s.r.o. vypracována Studie urbanistického začlenění koryta řeky Moravy do struktury města 
Olomouce. Tato studie řeší i prostor na levém břehu řeky Moravy – území mezi navrženou trasou 
severního spoje a vodním tokem a v rámci tohoto stupně projektové dokumentace je plně 
respektována. Hlavním prvkem jsou zde tři mělké vodní plochy, síť pěších cest a cyklostezka, vše 
umístěné v široké nivě řeky. 

 

1.6 Dílčí varianty 

1.6.1 Varianty dopravního řešení 

V průběhu zpracování došlo ke dvěma úvahám o možných variantách vedení trasy. Jedná se o polohu 
vedení přeložené Sokolovské, kdy jak zpracovatel, tak i Povodí Moravy a orgán ochrany památek se 
přiklánějí k ponechání Sokolovské ve stávající stopě, což však v současné konstelaci není možné, nebo 
poloha Sokolovské je návrhovou částí ÚP, a je tedy jednak mimo rozsah našeho řešení, rovněž však i 
v rámci platnosti ÚP závazná. 

Další variantou byla poloha komunikačního propojení v úseku Lazecká – Štolbova, kdy logičtější vedení 
ve větší vzdálenosti od koňského závodiště a areálu narazilo na platné územní rozhodnutí záměru 
výstavby golfového hřiště. 

1.6.2 Varianty urbanistických zám ěrů 

• Lokalita Černá cesta 

variantní řešení polohy komunikace vůči sídlišti Černá cesta, poloha upravena s ohledem na 
revitalizaci bývalého areálu experimentální botaniky a minimalizaci hlukové zátěže vůči obytné 
zástavbě 

• Lokalita Klášterní Hradisko 

v konceptu předložena varianta vedení severního propojení na nábřeží Moravy v trase stávající 
komunikace, řešení však není v souladu s ÚP – proto bylo zamítnuto, navržena varianta 
v souladu s ÚP – tedy odklonění mimo stávající trasu do volného prostoru před Klášterní 
Hradisko 

• Lokalita železárny 

uvažována varianta bariérové zeleně a výstavby bariérových rodinných domů – vše vůči hluku 
z železáren a nové trasy severního propojení, nakonec zvolena bariérová zeleň a připojení 
prostoru k zahrádkám stávající rodinné výstavby, důvodem je nevyhovující prostředí u železáren 
jako nástupu do možných RD 

 

1.7 Projednání 

V průběhu zpracování proběhla 4 pracovní jednání se zadavatelem, se zástupci areálů a firem, 
dotčených plošnou rezervou a rovněž projednání s vybranými orgány.  

Výsledky jednání se zadavatelem se promítly do zpracování konečné verze studie. Projednání 
s vlastníky proběhlo pochůzkou na místě a účastí na jednáních se zadavatelem. Konečná verze 
dokumentu byla předána vlastníkům areálů MOPS, STK Lazce a Moravských železáren k souhlasnému 
vyjádření. 

Jednání se Státním památkovým ústavem bylo provedeno v březnu 2015 s tím, že jediný problém vidí 
orgán péče o památky v poloze přeložené Sokolovské, kdy by z jeho pohledu bylo lepší dodržet stopu 
stávající komunikace. V detailu doporučili řešit citlivě místo přechodu Černé cesty přes úsek Pasteurova 
- Sokolovská. 

Jednání s CHKO vedlo k závěru, že s navrženým řešením nemají problém, protože  je k místní přírodě 
relativně šetrné. S odvoláním na podmínky, které vznesli při projednávání této dopravní rezervy v rámci 
ÚPnSÚ však požadují předložit krajinnou studii, která navrhne kompenzaci za újmu vzniklou vedením 
komunikace územím CHKO. Tato studie by měla být podkladem pro vytvoření pozemkových rezerv (z 
pozemků pozemkového fondu a z pozemků města Olomouce) pro výsadbu liniové i plošné zeleně, 
změnu kultury z orné půdy na louky atd. Studie rovněž navrhne konkrétní postupy pro odclonění areálu 
Moravských železáren od Mlýnského potoka a začlenění komunikace do okolní krajiny. Tyto úpravy se 
nebudou týkat pouze rezervy vyčleněné v ÚPnSÚ výstavbě Severního spoje, ale i vzdálenější krajiny 
v rámci Hejčínských luk.  

Jednání s Povodím Moravy vedlo ke konstatování, že protipovodňová opatření v prostoru Klášterního 
Hradiska jsou dle ÚP nadbytečná a bylo by možné ponechat Sokolovskou ve stávající stopě. Křížení 
cyklostezky s protipovodňovým valem požadují řešit nadjezdem. 

 



 

1.8 Návrh zmenšení plochy rezervy 

V situačních výkresech je zanesena možná nová hranice plošné rezervy, potřebné pro realizaci 
propojujících komunikací v severní části města. Plocha rezervy byla stanovena ze vzorových profilů 
s tím, že je mimo technický zábor vždy na místě uplatněna další 2m rezerva pro nepředvídané události 
– přidání jízdního pruhu, technická složitost realizace, významná vedení infrastruktury apod. 

1.9 Vztah k technické infrastruktu ře 

Navržené úseky komunikací se ve svém průběhu dostávají do doteku se stávajícími i navrženými 
trasami a zařízeními technické infrastruktury. Význam a dopad těchto doteků je odvislý od významu 
dotčené sítě, od konfliktnosti jejich doteku, křížení či souběhu a rovněž od časování realizace nové sítě 
či životnosti existující versus doba realizace komunikačního propojení. 

V úseku Pasteurova – Sokolovská dochází ke křížení se stávající hlavní kanalizační stokou, která 
prochází severně sídliště Černá cesta a míří do podjezdu na Pasteurově. Vzhledem k tomu, že 
komunikace je vedena v zásadě po stávajícím terénu, není signalizován žádný konflikt. 

Úsek Sokolovská není součástí řešení. 

Úsek Jablonského – Lazecká překonává řeku Moravu. Podél Jablonského je veden významný 
vodovodní řad a významný STL plynovod. Navržená komunikace obě tyto sítě kříží v úrovni terénu. Je 
zde nutno počítat s technickým opatřením – ochranou vodovodu a plynovodu. V ulici Lazecká je veden 
hlavní kanalizační řad. Komunikace je položena výškově na stávající terén, nepředpokládá se konflikt. 

Úsek Lazecká – Štolbova překonává hlavní vodovodní řad v souběhu s Lazeckou a šikmo kříží 
významný vodovodní řad od Lazecké do Hejčína. Křížení je v úrovni terénu, je nutno uvažovat 
s technickým opatřením – ochranou hlavního řadu podél Lazecké i šikmo kříženého významného 
vodovodu. Dále úsek kříží VTL plynovod. I zde je nutno počítat s ochranou sítě. 

Úsek Štolbova kříží významný vodovodní řad, významné kabelové komunikační zařízení a hlavní 
kanalizační řad. Předpokládá se ochrana vodovodu a kabelového vedení. 

Úsek Štolbova – MK Hejčín – Lazce se nedotýká žádné významnější sítě technické infrastruktury. 

MK Hejčín – Lazce se okrajově dotýká významného vodovodního řadu – opatření se nepředpokládají. 

Úsek MK Hejčín – Lazce – Mlýnský potok v souběhu s protipovodňovou hrází kříží elektrické vedení 
přenosové soustavy 110 kV. Předpokládá se ochrana stávajícího vedení. 

Úsek Mlýnský potok – Řepčínská se dotýká začátku hlavního kanalizačního sběrače – komunikace je 
zde vedena v úrovni terénu. Zvláštní opatření se neočekávají. V dalším průběhu stavba zasahuje do 
stávajících plynovodních rozvodů v areálu Moravských železáren a velmi pravděpodobně i řady dalších, 
méně významných sítí. Jejich řešení je otázkou na konkrétní časovost výstavby tohoto úseku ve vztahu 
k vývoji průmyslového areálu. 

1.9 Závěr 

Předložený materiál splnil svůj cíl. Bylo navrženo technické řešení propojujících komunikací a byl 
ověřen jejich dopad do urbanistické i krajinářské struktury v navazujícím okolí. Na základě těchto 

skutečností byl proveden návrh zmenšení plošné rezervy tak, aby bylo možné tuto důležitou dopravní 
stavbu realizovat, na druhé straně aby nebylo zbytečně blokováno území pro jiné funkční využití. 
Úprava plošného rozsahu je ovšem otázkou změny nebo úpravy územního plánu, pro kterou je námi 
předkládaná studie podkladem. 

Jakkoli nebyl předmětem této studie rozbor potřebnosti posuzované komunikace - pouze prostorové 
upřesnění její budoucí možné polohy - nelze se vyhnout konstatování, že propojení v severní části 
města je nezbytné a mělo již dávno být existující součástí dopravní infrastruktury. 

Je třeba konstatovat, že jak při pracovních jednáních, tak i při projednání s orgány CHKO, PÚ i Povodí 
Moravy, nezazněl žádný výrazný argument proti této stavbě, a její schůdnost lze tedy pravděpodobně 
měřit pouze velikostí investičních nákladů. Rovněž při zpracování technického návrhu včetně 
souvisejících urbanistických náležitostí nebyl zpracovatelem nalezen žádný zásadní rozpor se 
stávajícími nebo budoucími hodnotami města Olomouce. 
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