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Honza
Text Box
Rada města Rožnova pod Radhoštěm dne 5.1.2018 schválila variantu V6.
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1 ZADÁNÍ 

Cíle 

� Eliminovat dopravní kolize a zácpy v řešeném území, snížit množství zbytné dopravy 
projíždějící centrem města (řešené území – část A) a zklidnit oblast náměstí. 

� Oblast řešeného území musí být dobře průjezdná pro cyklisty. 
� Nastavit parkovací politiku v území tak, aby v obytné části centra (část A) bylo 

preferováno stání pro rezidenty a ve zbývajícím území byla zachována možnost 
krátkodobé obslužnosti. Nastavit přiměřenou cenovou politiku za parkovací stání. 

� Zredukovat množství svislých dopravních značek v řešeném území a redukovat množství 
potřebných sloupků. Zvážit použití značek menších rozměrů. 

 

Řešené území 

 

Obrázek 1: Rozsah řešeného území centra města Rožnova pod Radhoštěm 

  
Poznámka: Řešené území může být v případě nutnosti (potřeba návazností) přiměřeně rozšířeno. 

 

Postup zpracování studie 

1. Zpracování dopravního modelu centra města minimálně v těchto variantách 
o Zamezení průjezdu centrem města (oblast A) 
o Částečná možnost průjezdu centra města (oblast A) 
o Úplné otevření centra pro průjezd (oblast A) 
o Max. 3 varianty vlastní, jiný návrh uspořádání. 

Ve variantách bude posouzena možnost kompletního vyloučení motorové dopravy z ulice 
Nerudova a příjezdu na náměstí TGM od náměstí Míru. Zpracovatel doporučí jednu z variant 
z hlediska nejvyššího potenciálu k naplnění vytyčených cílů. Varianty budou projednány ve 
stavební komisi města za přítomnosti zpracovatele a následně veřejně projednány také za 
přítomnosti zpracovatele. Budou zaznamenány připomínky a tyto vypořádány. 

2. Rada města rozhodne o použití jedné z navržených variant 

3. Zpracovatel provede orientační průzkum aktuální stavu využívání parkovacích a 
odstavných stání v řešeném území. Následně přinese variantní návrh parkovací politiky s 
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ohledem na vytyčené cíle. Doporučí jednu z variant z hlediska nejvyššího potenciálu k 
naplnění vytyčených cílů. 

4. Zpracovatel rozpracuje podrobnou dokumentaci dopravního značení v řešeném území a 
zajistí související inženýrskou činnost tak, aby bylo možné dopravní značení realizovat. 

� Objednatel preferuje řešení, která povedou ke zvýšení podílu na dělbě přepravní práce 
ve prospěch nemotorové dopravy a hromadné dopravy. 

2 VÝCHOZÍ INFORMACE, ODHAD VÝVOJE 

Obyvatelstvo 

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

1990 1995 2000 2005 2010 2015

17866
18077 18098

17129

16821

16541

P
o
če
t 
o
b
yv
at
e
l

Roky

Vývoj obyvatel ve městě Rožnov pod Radhoštěm
(Zdroj: ČSU, stav k 31.12.)

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Rožnov pod Radhoštěm; zdroj ČSÚ 

Za období 25 let klesl počet obyvatel o 1325 osob, za posledních 10 let vychází průměrný 
roční pokles kolem 59 osob. 

Automobilizace 
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Graf 2: Vývoj automobilizace v ORP Rožnov pod Radhoštěm za období 2009-2017; zdroj MV, MD ČR 
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Poznámka: Údaje byly převzaty z Centrálního registru vozidel MV a MD ČR, stav k 1.1. daného roku. 
Data za rok 2013 nejsou k dispozici z důvodu převodu registru vozidel z MV na MD ČR. Mezi roky 2016 
a 2012 se počet osobních vozidel zvýšil o přibližně 10%, automobilizace se zvýšila o zhruba 11%. 

Dopravní bezpečnost 

Vývoj nehodovosti na území města Rožnova pod Radhoštěm za období 2010-2016 dokládá 
následující tabulka. Varující je zvyšující se číslo závažnosti dopravních nehod podle Reinholda 
od roku 2013, kdy bylo nejnižší. 

Město Rožnov pod Radhošt ěm Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Ro k 2016
Celkem nehod 33 58 90 82 78 78 107
Nehody se zraněnín 17 19 33 25 36 30 32
Usmrceno osob 1 0 0 0 2 2 2
Zraněno těžce osob 1 3 5 1 2 2 4
Zraněno lehce osob 18 18 35 28 39 33 31
Závažnost následk ů dle Reinholda 306 339 582 267 637 613 770  

Tabulka 1: Vývoj závažnosti dopravních nehod ve městě Rožnov pod Radhoštěm za období 2010-2016 (zdroj: 
Policie ČR) 

 

Odhad vývoje automobilizace 

Projekce vývoje individuální automobilové dopravy je zpracována na základě zjištěného 
stupně automobilizace v rámci ORP Rožnov pod Radhoštěm ke dni 1.1.2016, resp. 1.1.2017 a 
„italské křivky“ růstu automobilizace, která zohledňuje obecnou závislost mezi počtem 
osobních vozidel a vývojem hrubého domácího produktu. Při stanovování výhledového 
stupně automobilizace byla uvažována stagnace počtu obyvatel, nebyly zohledněny 
demografické změny ve „stárnutí“ populace. Odhadovaný vývoj představuje nárůst pro rok 
2035 k roku 2015 přibližně 20%. 
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Graf 3: Odhad vývoje automobilizace pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 
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3 IAD, VARIANTY ORGANIZACE DOPRAVY V CENTRU MĚSTA 

3.1 Výchozí dopravní situace, intenzity dopravy 

Rozhodujícím podkladem pro další kroky řešení dopravy v centru města byla dokumentace 
Generel dopravy města Rožnova pod Radhoštěm vyhotovena v roce 2012/2013. Především 
pak doprovodný model dopravy, který sice nebyl součástí dokumentace, ale byl využit pro 
stanovení výhledového dopravního zatížení a následný návrh opatření na komunikační síti 
města.  

Pro potřeby hodnocení dopadů možných dopravních situací v centru města byl model 
dopravy aktualizován jak z hlediska základní infrastruktury, tak i z hlediska dopravního 
zatížení. Dopravní zatížení pro rok 2016 bylo stanoveno za pomocí koeficientu 1,10. Jedná se 
o odhad zvýšení odpovídající nárůstu počtu osobních vozidel mezi roky 2012 a 2016 v rámci 
ORP Rožnov pod Radhoštěm. 
 
Poznámka: Upozorňujeme, že ve srovnání s výsledky sčítání ŘSD ČR v roce 2016 je modelový odhad 
pro rok 2016 o přibližně 18% vyšší. Také původní modelové zatížení roku 2012 vychází přibližně o 8% 
vyšší než výsledky sčítání ŘSD ČR v roce 2016. 

 
Následující obrázek dokládá odhad modelové dopravní zatížení řešeného území roku 2016, 
hodnoty udávají počet vozidel za 24 hodin běžného pracovního dne. 
 

 

Obrázek 2: Kartogram dopravního zatížení centra města ve vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup 
z modelového zatěžování 
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Obrázek 3: Kartogram tranzitní dopravy města ve vozidlech za 24 hod.; odhad pro rok 2016, výstup z 
modelové zatěžování 
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Obrázek 4: Kartogram tranzitní dopravy přes centrum města ve vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, 
výstup z modelové zatěžování) 

3.2 Varianty organizace dopravy v centru města, modelové zatěžování 

Návrhy řešení automobilové dopravy v centru města představuje úpravu stávající organizace 
provozu v 5 základních variantách: 
o V1 – zamezení průjezdu centrem města;  uzavřeny ulice Palackého, Nerudova, náměstí 

Míru 
o V2 – zamezení průjezdu centrem města, alternativa; uzavřeny ulice Palackého, 

Nerudova 
o V3 – částečná možnost průjezdu centrem města; uzavřeny ulice Nerudova, náměstí Míru 
o V4 – úplné otevření centra města pro průjezd; obousměrný provoz v ulici Nádražní 
o V5 – úplné otevření centra města pro průjezd; obousměrný provoz v ulici Palackého, 

uzavření ulice Nerudova. 
 
Na základě veřejného projednání, které proběhlo 20.9.2017, byly doplněny další 2 verze 
řešení organizace dopravy v centru města: 
o V6 – částečná možnost průjezdu centrem města; uzavřeny ulice Nerudova, náměstí 

Míru, výjezd z centra je umožněn ulicí Nádražní 
o V7 – částečná možnost průjezdu centrem města, alternativa; uzavřeny ulice Nerudova, 

náměstí Míru, změna organizace dopravy v ulici Palackého, výjezd z centra je umožněn 
ulicí Nádražní. 

 
Poznámka: Ve všech případech, kdy dochází k uzavírání ulic se předpokládá možnost vjezdu dopravní 
obsluze a zásobování.  
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V1 – Zamezení průjezdu centrem města; uzavřeny ulice Palackého, Nerudova, 
náměstí Míru 

 

Obrázek 5: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, zamezení průjezdu; varianta V1-
uzavřeny ulice Palackého, Nerudova, náměstí Míru, modelové schéma 

Návrh obsahuje zamezení provozu v ulicích Palackého, Nerudova, náměstí Míru a Bayerova, 
vjezd do území centra města je pouze z ulice Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na 
Zahradách. Výjezd je umožněn také pouze ulicí Sokolská/Bayerova. Organizace provozu 
představuje „zaokruhování“ dopravy. Dostupné jsou kapacitní parkoviště Palackého, u pošty 
na náměstí Míru a Bayerova. Na Masarykově náměstí se realizuje pouze zdrojová a cílová 
doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 1,7-2,1 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 6: Kartogram dopravy při zamezení průjezdu centrem města, varianta V1; údaje ve vozidlech za 24 
hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 



Studie dopravního řešení centra m ěsta Rožnova pod Radhošt ěm 

 
 

11 
 

 

Obrázek 7: Rozdílový kartogram dopravy při zamezení průjezdu centrem města varianta V1; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá znatelné zklidnění průjezdu centra města. Tím dochází k výraznějšímu přesunu 
dopravního zatížení do trasy Bayerova-Sokolská, resp. Pionýrská a trasy Partyzánská-Julia 
Fučíka. V případě trasy Partyzánská-Julia Fučíka budou potřebná opatření k omezení 
průjezdu vozidel danou lokalitou. Organizace dopravy umožňuje zklidnění centra města od 
průjezdné dopravy. V případě realizace opatření v ulici Julia Fučíka považujeme tuto 
variantu za přijatelnou.  
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V2 – Zamezení průjezdu centrem města, alternativa; uzavřeny ulice 
Palackého, Nerudova 

 

Obrázek 8: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, zamezení průjezdu; varianta V2- 
uzavřeny ulice Palackého, Nerudova, modelové schéma 
 

Návrh obsahuje zamezení provozu v ulicích Palackého a Nerudova, přístup do centra města 
zůstává z náměstí Míru a z ulice Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na Zahradách. Výjezd 
z centra města je možný ulicí Bayerova/Sokolská nebo přes náměstí Míru. Organizace 
provozu představuje rovněž „zaokruhování“ dopravy jako v předcházející verzi, nicméně 
dostupnost území centra je přijatelnější. K dispozici jsou kapacitní parkoviště Palackého, u 
pošty na náměstí Míru a Bayerova. Na Masarykově náměstí se realizuje pouze zdrojová a 
cílová doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 1,6-2,2 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 9: Kartogram dopravy při zamezení průjezdu centrem města, varianta V2; údaje ve vozidlech za 24 
hod.,  odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 10: Rozdílový kartogram dopravy při zamezení průjezdu centrem města varianta V2; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá srovnatelný dopad jako předchozí verze. Výraznější přesun dopravního zatížení je 
znatelný do trasy Bayerova-Pionýrská a trasy Partyzánská-Julia Fučíka. S ohledem na vyšší 
intenzitu dopravy v křižovatce Bayerova-Sokolská část dopravy používá trasu Bayerova, 
náměstí Míru. V případě trasy v ulici Julia Fučíka budou potřebná opatření k omezení 
průjezdu vozidel danou lokalitou, přitížení trasy Bayerova, náměstí Míru je rovněž nežádoucí. 
Důsledky této verze jsou méně přijatelné než v předchozí variantě V1. Organizace dopravy 
rovněž umožňuje zklidnění centra města od průjezdné dopravy. V případě realizace 
opatření v ulici Julia Fučíka a na náměstí Míru považujeme tuto variantu také za 
přijatelnou.  
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V3 – Částečná možnost průjezdu centrem města; uzavřeny ulice Nerudova, 
náměstí Míru 

 

Obrázek 11: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, částečná možnost průjezdu; 
varianta V3-uzavřeny ulice Nerudova, náměstí Míru, modelové schéma 

 

Návrh obsahuje zamezení provozu v ulicích Nerudova a náměstí Míru, je zachován možný 
průjezd přes centrum města v trase Sokolská-Masarykovo náměstí-Palackého. Vjezd do 
území centra města je pouze z ulice Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na Zahradách. 
Výjezd je umožněn ulicemi Bayerova/Sokolská, Palackého nebo přes náměstí Míru. Dostupné 
jsou kapacitní parkoviště Palackého, u pošty na náměstí Míru a Bayerova. Na Masarykově 
náměstí se realizuje zdrojová a cílová doprava, omezeně tranzitní doprava, maximální 
modelové zatížení dosahuje 1,3-2,9 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 12: Kartogram dopravy při částečné možnosti průjezdu centrem města varianta V3; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 13: Rozdílový kartogram dopravy při částečné možnosti průjezdu centrem města varianta V3; údaje 
ve vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá dílčí omezené změny zatížení v rámci centra města. Znatelnější přesun dopravního 
zatížení je dokladován do trasy Bayerova-Sokolská jako náhrada za uzavření náměstí Míru. 
Celkově však k zásadním změnám oproti výchozímu stavu nedochází, mírně se snižuje pohyb 
vozidel na Masarykově náměstí. Nedochází ke zvýšení dopravního zatížení v trasách ulic Julia 
Fučíka nebo Jiřího Wolkera. Nedochází ke zklidnění centra města od průjezdné dopravy, 
pozitivním je nahrazení vjezdu přes náměstí Míru trasou v ulicích Bayerova/Sokolská. 
V celkovém výsledku je varianta srovnatelná se stávající/výchozí dopravní situaci a proto ji 
považujeme také za přijatelnou.  
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V4 – Úplné otevření centra pro průjezd; obousměrný provoz v ulici Nádražní 

 

Obrázek 14: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, otevření centra; varianta V4-verze 
Nádražní, modelové schéma 
 

Návrh představuje zapojení ulice Nádražní do křižovatky Nádražní-Videčská-Pionýrská, která 
je pro modelové prostředí řešena jako okružní. Vjezd do území centra města je z ulic 
Nerudova, náměstí Míru, Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na Zahradách a nově 
prostřednictvím zmíněné ulice Nádražní. Výjezd využívá stávající trasy, navíc je k dispozici 
ulice Nádražní. Dostupné jsou všechny kapacitní parkoviště na území centra města a jeho 
okolí. Na ulici Nádražní výrazně roste intenzita dopravy, výpočet dokládá zhruba 2,8 tisíc 
vozidel za 24 hodin. Na Masarykově náměstí se realizuje zdrojová a cílová doprava, zvyšuje 
se tranzitní doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 1,7-3,2 tis. vozidel za 24 
hodin. 
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Obrázek 15: Kartogram dopravy při úplném otevření centra města, varianta V4-verze Nádražní; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 16: Rozdílový kartogram při úplném otevření centra města, varianta V4-verze Nádražní; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
 

Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá výrazné přesuny dopravního zatížení z ulice Sokolská, Bayerova i Partyzánská do 
trasy náměstí Míru, Masarykovo náměstí a Nádražní. Nedochází ke zklidnění centra města 
od průjezdné dopravy, naopak zvyšuje se vazbou náměstí Míru-Nádražní. Z důvodu 
nárůstu dopravního zatížení na ulici Nádražní a v prostoru Masarykova náměstí nelze tuto 
variantu doporučit. 
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V5 – Úplné otevření centra pro průjezd; obousměrný provoz ulice Palackého, 
uzavřena ulice Nerudova 

 

Obrázek 17: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, otevření centra; varianta V5-verze 
Palackého, modelové schéma 

 

Návrh představuje obousměrný provoz v ulici Palackého, v úseku Nerudova-Masarykovo 
náměstí, jako náhradu za průjezd ulicí Nerudova. Vjezd do území centra města je z ulic 
Palackého, náměstí Míru, Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na Zahradách. Výjezd je 
umožněn všemi stávajícími trasami. Dostupné jsou všechny kapacitní parkoviště na území 
centra města a jeho okolí. Na ulici Palackého zřetelně roste intenzita dopravy, výpočet 
dokládá zhruba 2,2 tisíc vozidel za 24 hodin. Na Masarykově náměstí se realizuje zdrojová a 
cílová doprava, zvyšuje se tranzitní doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 1,8-
2,4 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 18: Kartogram dopravy při úplném otevření centra města, varianta V5-verze Palackého; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 19: Rozdílový kartogram při úplném otevření centra města, varianta V5-verze Palackého; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá především přesun dopravního zatížení z ulic Jiřího Wolkera a Partyzánská do trasy 
Palackého-Masarykovo náměstí-Sokolská. Nedochází ke zklidnění centra města od 
průjezdné dopravy, naopak zvyšuje se vazbou Palackého-Sokolská. Z hlediska provozních 
podmínek a růstu dopravního zatížení na ulici Palackého a Masarykově náměstí nelze tuto 
variantu doporučit. 
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V6 – Částečná možnost průjezdu centrem; uzavřeny ulice Nerudova, náměstí 
Míru, výjezd z centra umožněn ulicí Nádražní 

 

Obrázek 20: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, omezený průjezd centrem; 
varianta V6-verze Nádražní, modelové schéma 

 

Návrh představuje výjezd z centra města ulicí Nádražní do okružní křižovatky Pionýrská-
Nádražní-Videčská a uzavření provozu v ulici Nerudova a na náměstí Míru. Vjezd do území 
centra města je především z ulic Bayerova/Sokolská, omezeně pak ulicí Na Zahradách. Výjezd 
se realizuje prostřednictvím ulic Nádražní a Palackého, dále ulicí Bayerova přes náměstí 
Míru. Dostupné jsou všechny kapacitní parkoviště na území centra města a jeho okolí. Na 
ulici Nádražní roste intenzita dopravy, výpočet dokládá zhruba 0,8-1,1 tisíc vozidel za 24 
hodin. Na Masarykově náměstí se realizuje zdrojová a cílová doprava, snižuje se tranzitní 
doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 0,7-2,9 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 21: Kartogram dopravy při úplném otevření centra města, varianta V6-verze Nádražní; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 22: Rozdílový kartogram při úplném otevření centra města, varianta V6-verze Nádražní; údaje ve 
vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá především přesun vjezdového dopravního zatížení z náměstí Míru do trasy 
Bayerova-Sokolská a změnu organizace dopravy pro výjezd z centra města, kdy místo ulice 
Sokolská se využívá ulice Nádražní. Nedochází ke zvyšování intenzity dopravy na ulici 
Palackého ani v ulicích Julia Fučíka, Jiřího Wolkera. Dochází ke zklidnění centra města od 
průjezdné dopravy, snižuje se pohyb na Masarykově náměstí. V celkovém výsledku je 
varianta mírně příznivější než stávající/výchozí dopravní situaci. Přes mírný růst intenzity 
dopravy na ulici Nádražní je tato varianta organizace dopravy přijatelná. 
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V7 – Částečná možnost průjezdu centrem; uzavřeny ulice Nerudova, náměstí 
Míru, změna organizace na Palackého, výjezd z centra umožněn ulicí Nádražní 

 

Obrázek 23: Schéma změn organizace dopravy pro obsluhu centru města, omezený průjezd centrem; 
varianta V7-verze Nádražní, Palackého, modelové schéma 

 

Návrh představuje výjezd z centra města ulicí Nádražní do okružní křižovatky Pionýrská-
Nádražní-Videčská a uzavření provozu v ulici Nerudova a na náměstí Míru. Současně je 
změněn provoz v ulici Palackého tak, že je dovolen přístup na Masarykovo náměstí. Vjezd do 
území centra města je z ulic Bayerova/Sokolská a Palackého, omezeně pak ulicí Na 
Zahradách. Výjezd se realizuje prostřednictvím ulice Nádražní a ulicí Bayerova přes náměstí 
Míru. Dostupné jsou všechny kapacitní parkoviště na území centra města a jeho okolí. Na 
ulici Nádražní výrazně roste intenzita dopravy, výpočet dokládá zhruba 2,0 tisíc vozidel za 24 
hodin. Na Masarykově náměstí se realizuje zdrojová a cílová doprava, výrazně se zvyšuje 
tranzitní doprava, maximální modelové zatížení dosahuje 1,7-3,6 tis. vozidel za 24 hodin. 
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Obrázek 24: Kartogram dopravy při úplném otevření centra města, varianta V7-verze Nádražní, Palackého; 
údaje ve vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 
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Obrázek 25: Rozdílový kartogram při úplném otevření centra města, varianta V7-verze Nádražní, Palackého; 
údaje ve vozidlech za 24 hod., odhad pro rok 2016, výstup z modelové zatěžování 

 
Rozdílový kartogram, resp. srovnání návrhu a odhadu stávající dopravní situace roku 2016, 
dokládá zásadní změnu organizace dopravy ve sledovaném i navazujícím území. Dochází 
především ke zřetelnému přesunu dopravního zatížení z ulice Jiřího Wolkera a náměstí Míru 
a ulice Pionýrů do trasy Palackého, Masarykovo náměstí a Nádražní. Změna organizace 
dopravy na ulici Palackého vyvolává přitížení trasy Bayerova, náměstí Míru, Julia Fučíka. 
Nedochází ke zklidnění centra města od průjezdné dopravy, naopak zvyšuje se vazbou 
Palackého-Nádražní. Pro značný růst intenzity dopravy na ulici Nádražní a na Masarykově 
náměstí považujeme tuto variantu za nevhodnou. 

3.3 Rekapitulace výsledků a doporučení 
V následující tabulce je srovnána intenzita dopravy na 13 úsecích komunikací v centru města 
a navazujícím území pro jednotlivé varianty vzájemně a ve vztahu k výchozí dopravní situaci 
roku 2016. Výsledné hodnoty dokládají změnu dopravního zatížení ve smyslu zklidnění 
řešeného území, resp. jeho přesun do komunikací nadřazeného komunikačního systému 
města. Nejnižší součet intenzit dopravy představuje ve zjednodušeném největší zklidnění 
komunikací v dotčeném území. 
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Srovnání variant organizace dopravy v centru města Rožnov pod Radhoštěm

Ulice/Varianta Stav 2016 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Masarykovo nám., východ 2347 2131 2080 2872 2188 2237 2879 2123

Masarykovo nám., západ 1703 1684 2006 1253 1992 2183 1266 3639

Masarykovo nám., sever 2876 1684 2006 2426 3159 2377 2433 1677

Masarykovo nám., jih 1810 1886 2158 1455 2344 2285 685 1787

Nádražní 548 646 611 646 2531 323 1092 1989

Palackého 1173 0 0 1173 1167 2152 1167 1963

náměstí Míru 780 0 372 0 1203 586 0 0

Nerudova 196 0 0 0 215 0 0 0

Julia Fučíka 1164 1771 1872 1164 1164 1164 1164 1704

Jiřího Wolkera 1717 1791 1840 1791 1606 1051 1670 1051

Sokolská 3370 3635 3564 3833 1362 3734 3229 3327

Bayerova 196 0 815 218 260 237 241 746

V Zahradách 171 265 216 265 249 166 275 235

Intenzita celkem 18051 15493 17540 17096 19440 18495 16101 20241  

Tabulka 2: Srovnání variant organizace dopravy v centru města, odhad zatížení pro rok 2016; údaje ve 
vozidlech za 24 hodin, výstupy z modelového zatěžování 

 
Poznámka: Pro lepší orientaci v datech z tabulky dokládáme podíl špičkové hodiny z Generelu dopravy 
ve výši 8,3% z hodnot za 24 hodin.  

 

Rekapitulace 
Ze srovnání v tabulce je patrné, že jednoznačně nejvíce zklidňující verzí organizace dopravy 
v centru města je varianta V1 – uzavření ulic Nerudova, Palackého a náměstí Míru. Dochází 
ke „zaokruhování“ provozu, kdy jediným vjezdem a výjezdem z centra města je ulice 
Bayerova/Sokolská. Změna vyvolává potřebnost řešení průjezdné dopravy v ulici Julia Fučíka, 
protože se trasa stává alternativní k uzavřené ulici Palackého. 

Nejméně komplikovanou a problematickou verzí, která vede k mírnému zklidnění dopravy 
v centru města, se ukazuje varianta V3 – uzavření ulic Nerudova a příjezdu na Masarykovo 
náměstí od náměstí Míru. Vjezd do centra města je pouze ulicí Bayerova/Sokolská, výjezd je 
umožněn rovněž ulicí Bayerova/Sokolská a dále ulicemi Palackého a Bayerova přes náměstí 
Míru. Důsledky této organizace dopravy na ostatní komunikace z hlediska změny intenzity 
jsou minimální. 

Variantu V6 – uzavření ulic Nerudova a příjezdu na Masarykovo náměstí od náměstí Míru a 
možnost výjezdu ulicí Nádražní, lze považovat za fungující verzi vedoucí ke zklidnění dopravy 
centra města, po variantě V1 nejvíce snižuje intenzitu dopravy v centru města. Vjezd do 
centra města je jen ulicí Bayerova/Sokolská, výjezd je umožněn rovněž ulicí 
Bayerova/Sokolská a dále ulicemi Nádražní, Palackého a Bayerova přes náměstí Míru. 
S ohledem na neexistenci napojení ulice Nádražní na nadřazený komunikační systém města 
se jedná o výhledové řešení záměru. Pozitivní je zjištění, že s výjimkou zvýšené intenzity 
dopravy na ulici Nádražní nedochází k dalším negativním přesunům dopravy na ostatní 
komunikace.  
 

Doporučení 
� Lokalitu bydlení kolem ulic Julia Fučíka a Jiřího Wolkerova již v současné době zatěžuje 

zbytná průjezdná doprava. Za předpokladu, že bude řešena tato průjezdná doprava je 
vhodnější řešení dle varianta V1. Protože tato varianta navozuje v oblasti statické 
dopravy situaci potřebnosti parkování na obvodu centra města, bude nezbytné chybějící 
kapacity realizovat. 
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� V případě neprovedení výše uvedených opatření, tedy omezení průjezdné dopravy 
v ulicích Julia Fučíka a Jiřího Wolkerova a řešením statické dopravy na obvodu centra 
města, doporučujeme k realizaci variantu V3, na kterou může výhledově navázat 
varianta V6. 

� Rozhodující podmínkou pro jakékoli řešení organizace dopravy s cílem zklidnění území je 
řešení parkování a odstavování vozidel. Dostatečné množství parkovacích kapacit na 
obvodu centra města umožňuje realizovat různé varianty regulace dopravy a regulace 
statické dopravy ve smyslu výše uvedeného záměru na zklidnění území. 

 
Upozornění: 
Model dopravy, který se využil pro hodnocení variant organizace dopravy v centru města, byl 
primárně vyhotoven pro potřeby generelu dopravy k hodnocení městských záměrů a 
opatření. Pro menší lokality a oblasti by bylo vhodnější použít mikroskopický dopravní 
model, který je založen na jednotlivých parkovacích kapacitách. Pro tento druh modelu 
nebyly ani nejsou k dispozici potřební data. I přes tento handicap považujeme doložená 
základní data srovnání za dostatečná. 

4 ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

4.1 Úvodní informace a data 

Doprava v klidu je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy s významnou 
prostorovou náročností a má nezastupitelnou roli při souhrnném řešení mobility. Jako služba 
nabídkového charakteru vyžaduje komplexní organizovanost a systémové přístupy, včetně 
řízení a financování. Jedná se o segment dopravní soustavy, který umožňuje ovlivňovat 
mobilitu, nicméně výrazná restriktivní opatření zde nejsou namístě. 

Řešení dopravy v klidu je zaměřeno na pokrytí potřebných nároků na parkování a 
odstavování vozidel, v návrhu jsou sledovány tyto rozhodující cíle: 
- zajištění atraktivity území a dostupnosti území 
- udržení kvality života, kvality území a bydlení 
- snížení negativních vlivů na životní prostředí. 
 
Organizování statické dopravy na území centra města a navazujícího území, regulace 
parkování, by mělo být chápáno jako přiřazení vhodné parkovací kapacity veřejného 
prostoru mezi jednotlivé uživatelské skupiny zákazníků, jako jsou obyvatelé, návštěvníci 
(krátkodobé parkování) a zaměstnanci (dlouhodobé parkování).  

Při uspokojování požadavků doporučujeme sledovat princip vyváženosti a vzájemného 
neomezování upřednostněných skupin 
- obyvatelé bydlící v oblasti (zachování obytné funkce území) 
- právnické osoby se sídlem v oblasti (podpora podnikání) 
- návštěvníci (zachování dostupnosti území pro veřejnost). 

Za těmito skupinami pak doporučujeme zařadit skupinu zaměstnanci, kteří by měli mít 
„nejméně příznivé“ podmínky v dostupnosti území. Obecně však platí podmínka, že regulace 
statické dopravy vyžaduje dostatečnou kapacitu nabídky. 

Vlastní řešení parkování v centru města vychází z následující bilance dopravy v klidu, která 
byla provedena v rámci Generelu dopravy v roce 2012 a z doloženého rozložení obyvatel 
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v řešeném území města. Důležité je rovněž rozhodnutí o výsledné variantě organizace 
provozu v centru města. Návrh předpokládá stagnaci počtu obyvatel bez demografických 
změn a doložený růst automobilizace. 

 

Obrázek 26: Oblasti průzkumu statické dopravy roku 2012 (zdroj: Generel dopravy) 
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Graf 4: Denní variace poptávky podle uživatelských skupin z roku 2012 (zdroj: Generel dopravy) 

Předcházející graf dokládá bilanci pro rok 2012, kdy poptávka odstavování vozidel obyvatel 
území činila 257 vozidel, což přibližně odpovídá počtu obyvatel a stupni automobilizace roku 
2015.  
 

 

Obrázek 27: Vymezení území statistických obvodů řešeného území s uvedením počtu obyvatel (zdroj: ČSU) 
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4.2 Základní koncepce řešení  

Motivací koncepce je zklidnění dopravy v řešeném území centra města, zřízení lokálních 
rezidentních oblastí výrazně snižuje obrátkovost parkujících vozidel s dopadem na nižší 
intenzity dopravy na obslužných komunikacích. Záměr je podpořen návrhem na změnu 
organizace provozu v centru města. Nepředpokládá se řešení rezidentního parkování formou 
nízké sazby v rámci zpoplatněného parkování.  

Principy řešení 

� Pro ochranu obyvatel na území centra města a navazujících oblastí jsou zřízeny lokální 
rezidentní oblasti. Jedná se o lokality, kde byla zjištěna největší poptávka obyvatel, patří 
k nim zejména prostor náměstí Míru, ulice Partyzánská, Julia Fučíka, Jiřího Wolkera, 
případně další. Rovněž v rámci centra města lze připustit omezený počet vyhrazených 
stání pro obyvatele na Masarykově náměstí nebo ulici Nádražní, případně v blízkém 
okolí. 

� Uživatelská skupina krátkodobého parkování využívá stávající systém zpoplatněných 
veřejných parkovišť, předpokládá se také využití nabídky soukromých parkovacích ploch. 
Nejvyšší zjištěnou poptávku 147 vozidel v 10 hodin dopoledne lze zabezpečit stávající 
nabídkou, která činí kolem 160 míst. S ohledem na nízkou rezervu a předpokládaný růst 
automobilizace doporučujeme nabídku pro krátkodobé parkování navýšit. 

� Uživatelská skupina zaměstnanec je „vykázána“ regulací za hranice centra města, kde se 
předpokládá doplnění koncentrované nabídky s bezplatným provozem, případně s 
omezeným zpoplatněním ve výši části provozních nákladů. Stávající nezpoplatněné 
plochy jsou v případě regulace zcela nedostatečné, je nutné uvažovat s navýšením 
parkovacích stání odpovídající přibližně ½ objemu rezidentních stání (bilanční propočet 
bude zpřesněn na základě demografie území a návrhu rezidentních odstavných stání, 
předběžný odhad deficitu činí do 200 parkovacích stání) 

� Důležitou podmínkou je dohled nad využíváním nabídky. Právě dodržování pravidel 
regulace zvyšuje efektivitu systému a nevyvolává nehospodárný provoz, případně 
následný rozvoj. Nutným doprovodným prvkem řešení dopravy v klidu je integrovaný 
systém navádění vozidel na volné parkovací kapacity, včetně sledování obsazenosti 
parkovišť. Z tohoto titulu je upřednostněna koncentrace těchto kapacit před 
roztříštěností. 

Systémovost a regulace také přispívá k intenzivnějšímu využívání soukromých ploch a 
parkování na nich. Pozitivem je také podpora dalších udržitelných druhů dopravy. 
Podmínkou pro fungování systému je dostatečná rezerva souhrnné nabídky, kterou lze 
dosáhnout infrastrukturním rozvojem, zapojením soukromé nabídky a cenovou regulací. 

Následující 2 obrázky dokládají možná řešení dopravy v klidu. Verze 1 představuje návrh, kdy 
uvnitř oblasti regulovaného stání je přednostně řešeno krátkodobé parkování návštěvníků do 
2 hodin. Nabídka je tvořena 203 zpoplatněnými parkovacími místy, v území je vyhrazeno 26 
rezidentních stání. Záchytná parkoviště jsou situována vně regulované oblasti, orientačně se 
jedná o 66 dlouhodobých stání. 
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Obrázek 28: Koncepce dopravy v klidu v centru města Rožnova pod Radhoštěm a navazujícím území, verze 1 

 

Verze 2 nabízí řešení, kdy uvnitř oblasti regulovaného stání je společně zajištěno krátkodobé 
parkování návštěvníků do 1 hodin s nabídkou 137 míst, dále rezidentní stání v počtu 25 míst 
a zaměstnanecké stání (záchytné parkoviště) s nabídkou 67 míst. Další záchytná parkoviště 
jsou situována vně regulované oblasti, orientačně se jedná o 66 dlouhodobých stání. 

 

Obrázek 29: Koncepce dopravy v klidu v centru města Rožnova pod Radhoštěm a navazujícím území, verze 2 
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Upozornění: Koncepty představují návrhy rozhodujících parkovacích ploch ve veřejném prostoru. 
Parkování na komunikacích není do bilancí zahrnuto z důvodu nejasné legality, se soukromými 
plochami není zatím uvažováno. 

 

Poznámky ke konceptům: 

� rozvojové plochy k řešení deficitu parkovacích a odstavných stání doporučujeme 
situovat kolem ulic Palackého, Videčská a Bayerova 

� rezidentní oblast vymezenou ulicemi Jiřího Wokera, Partyzánská, Julia Fučíka, Boženy 
Němcové, případně dalších, lze pojmout také jako území se zákazem vjezdu motorových 
vozidel (B11) mimo dopravní obsluhy. 
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