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1.  ZADÁNÍ DOKUMENTACE  
 
1.1  Úvod a cíle dokumentace 
Vypracování dokumentace „Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm“ bylo sjednáno 
s objednatelem, městem Rožnov pod Radhoštěm, smlouvou o dílo schválenou dne 25.6.2012 
Radou města Rožnova pod Radhoštěm. Dopravně inženýrská dokumentace je řešena ve třech 
následujících etapách: 

• 1. etapa, Analytická část 
• 2. etapa, Koncept řešení 
• 3. etapa, Návrh řešení generelu dopravy. 
 
Předmětem dokumentace je návrh výhledové koncepce dopravy pro automobilovou dopravu, 
cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu. Tato úvodní 1. etapa  dokumentace se zaměřila 
především na inventarizaci, rozbory a analýzy současného stavu dopravní infrastruktury pro 
výše uvedené druhy dopravy. Cílem etapy je zformulování problémů, vytipování kritických 
míst z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu, zhodnocení dostupnosti jednotlivých zón 
individuální dopravou a zhodnocení podmínek pro pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace.  
 
1.2 Postup prací, výchozí podklady 
Postup prací: 
• inventarizace a hodnocení podkladů 
• provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů 
• analýza současné dopravní situace 
• definování základních problému a rizik. 
 
Provedené dopravní průzkumy: 
• křižovatkový průzkum automobilové dopravy 
• směrový průzkum automobilové dopravy 
• průzkum statické dopravy 
• průzkum cyklistické dopravy. 
 
Výchozí dokumenty a podklady: 

• Územní plán Rožnov pod Radhoštěm 
• Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje; UDIMO, spol. s r.o., 2009/2011 
• Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, 2005, 2010; ŘSD ČR 
• Sčítání lidu, domů a bytů 2001, Demografická data obcí, ČSÚ 
• Centrální registr vozidel, MV ČR, stav k 1.1.2012. 
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2.  DEMOGRAFICKÉ A ÚZEMNÍ ÚDAJE  
 
2.1 Obyvatelstvo 
Vývoj obyvatelstva 
 

Rok 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 
Obyvatelé 16300 17866 18077 18098 17129 16821 16877 

 

 
 

Obyvatelstvo podle věkového složení (ČSÚ, stav k 31.12.2011) 
 

Obyvatelstvo celkem 16877 Podíl % 
Osoby ve věku 0-14 let 2296 13,6 
Osoby ve věku 16-64 let 11716 69,4 
Osoby ve věku 65 let a více 2865 17,0 
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Správní obvod obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm 

Do správního obvodu obce spadá  9 obcí s celkovým počtem 35406 obyvatel (údaj ČSÚ 
k 31.12.2011), samotné město Rožnov pod Radhoštěm představuje podle počtu obyvatel 
zhruba 48% správního obvodu.  
 
2.2 Územní členění města 
 
Katastrální části města 

Město Rožnov pod Radhoštěm je tvořeno celkem 3 katastrálními částmi: 
- Hážovice        392 obyvatel 
- Rožnov pod Radhoštěm    16576 obyvatel 
- Tylovice          877 obyvatel dle SLDB 2001. 

 
Základní sídelní jednotky města, sčítací obvody města 

Pro potřeby dokumentace bylo použito členění města na základní sídelní jednotky (ZSJ) a na 
sčítací obvody (SO). Město Rožnov pod Radhoštěm je tvořeno celkem 21 ZSJ (viz. 
následující tabulka) a 80 SO s průměrným počtem 211 obyvatel na 1 sčítací obvod. Údaje o 
počtu obyvatel za ZSJ byly převzaty z ČSÚ/SLDB 2001.  
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3.  ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKY 
 
3.1 Pozemní komunikace, funkční zatřídění 
Zcela zásadní význam pro dopravní dostupnost města Rožnova pod Radhoštěm mají 
průjezdní úseky silnice I/35 (komunikace mezinárodního významu E442) – Meziříčská, 
Nábřeží Dukelských hrdinů, Rožnovská a silnice I/58 – Ostravská. Tyto silnice I. třídy lze 
z pohledu dopravního významu a vztahu ke struktuře osídlení klasifikovat jako komunikace 
funkční skupiny B-sběrné s převažujícím dopravním významem.  
Na tyto komunikace navazují silnice III/4867 – Nádražní, Bayerova, Tylovice, Hažovice, 
silnice III/4868 – Videčská, silnice III/05726 – Kramolišov, silnice III/48611 – Palackého, 
silnice III/48612 – 5. května, Hradišťko, Dolní Paseky a silnice III/01879 – Radhošťská. 
Tento dopravní skelet je dále doplněn o významné místní komunikace (MK) Zuberská, 1. 
máje, Svazarmovská, Pionýrská, Partyzánská, Jiřího Wolkera a Julia Fučíka. Uvedené 
komunikace je možné z pohledu dopravního významu a vztahu ke struktuře osídlení zařadit 
mezi komunikace funkční skupiny C-obslužné s převažující obslužnou funkcí v území.  

Všechny výše uvedené komunikace, tedy komunikace funkční skupiny B-sběrné 
s převažujícím dopravním významem a vybrané komunikace funkční skupiny C-obslužné,  
společně pak vytvářejí základní komunikační systém města (ZAKOS). Toto rozdělení 
komunikací do funkčních skupin je významné především z hlediska jejich základních 
charakteristik, parametrů a kvalitativních ukazatelů. 
Především u komunikací funkční skupiny B-sběrné, zde umocněno mezinárodním tahem 
E442), je kladen poměrně velký důraz na kvalitu jako je plynulost a bezpečnost provozu. 
Z tohoto úhlu pohledu byly posuzovány a hodnoceny výše zmíněné průjezdní úseku silnic I. 
třídy. Např. podle ČSN 736101 a 736102 by tyto průjezdní úseky měly z hlediska úrovně 
kvality dopravy (UKD) výhledově splňovat stupeň D, pro výjezdové nebo návratové období 
dopravních špiček až stupeň E. 
 
3.2 Motorizace a automobilizace 
Počet registrovaných motorových vozidel v rámci ORP Rožnov pod Radhoštěm 
        

Druh motorových vozidel 12/2011 
Osobní automobily 13694 
Nákladní automobily 1248 
Autobusy 19 
Motocykly 2405 
Ostatní motorová vozidla 305 
Motorová vozidla celkem 17671 

 
Poznámka:  
Údaje byly převzaty z Centrálního registru vozidel MV ČR, stav k 1.1.2012 
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Celkový stupeň motorizace v rámci pověřené obce s rozšířenou působností Rožnov pod 
Radhoštěm (9 obcí – 35406 obyvatel) ke dni 31.12.2011 činil  1:2 (tzn. 1 motorové vozidlo 
připadalo na 2 obyvatele), resp. 499 motorových vozidel/1000 obyvatel. Stupeň 
automobilizace dosáhl ke dni 31.12.2011 hodnoty 1:2,59 (tzn. 1 osobní automobil připadal 
na 2,59 obyvatele), resp. 387 osobních automobilů/1000 obyvatel. Pokud budeme vycházet 
ze statistických údajů, že domácnost je tvořena v průměru méně než 2,5 obyvateli znamená 
to, že 1 osobní vozidlo připadá na méně než 1 domácnost.  
 
Pro srovnání uvádíme statistické údaje o stupni automobilizace k 31.12.2011 za celou Českou 
republiku (zdroj MVČR, MDČR, Eurostat), kdy na 10,5 mil. obyvatel bylo evidováno celkem 
4,59 mil. osobních vozidel. Stupeň automobilizace dosáhl hodnoty 1:2,29 (tzn. 1 osobní 
vozidlo připadalo na 2,29 obyvatele), resp. 437 osobních vozidel/1000 obyvatel. Např. 
v sousedním Rakousku v roce 2009 připadalo na 1000 obyvatel 521 osobních vozidel, což je 
o cca 19% více než v České republice. 
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Vývoj automobilizace v rámci ORP Rožnov pod Radhoštěm 
 

 
 
Poznámka:  
Údaje byly převzaty z Centrálního registru vozidel MV ČR, stav k 1.1. daného roku. Z grafu 
je patrné zmírnění růstu v letech 2009-2012, nicméně za období uvedených 4 let došlo ke 
zvýšení automobilizace o 7,2%, což představuje průměrný roční růst kolem 1,7 až 1,8%. 
 
3.3 Dojížďka do města, vyjížďka obyvatel města 
Z podkladů Českého statistického úřadu (SLDB 2001 – denní dojížďka a vyjížďka do 
zaměstnání a školy) vyplývá, že denně dojíždí do města Rožnov pod Radhoštěm v rámci 
okresu Vsetín celkem 4909 osob. 
Největší dojížďka do Rožnova pod Radhoštěm je z následujících obcí: 

- Zubří     959 osob 
- Valašské Meziříčí    633 osob 
- Hutisko-Solanec    426 osob 
- Valašská Bystřice    425 osob 
- Horní Bečva    401 osob 
- Dolní Bečva    392 osob 
- Prostřední Bečva    330 osob 
- Vidče     321 osob. 

Denní vyjížďka trvale bydlících obyvatel města Rožnov pod Radhoštěm do zaměstnání a 
školy činí v rámci okresu Vsetín 1541 osob, významné jsou dále vazby na okres Nový Jičín – 
304 osob, na města Ostrava – 167 osob a Brno – 159 osob.  
 
V rámci okresu Vsetín směřují denní cesty obyvatel Rožnova pod Radhoštěm do zaměstnání a 
školy především do obcí 

- Valašské Meziříčí    697 osob 
- Zubří     151 osob 
- Vsetín     119 osob. 
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3.4 Nehodovost, vývoj a závažnost 
 
Vývoj a závažnost 

Dopravní nehodovost patří mezi nejzávažnější negativní  jevy v dopravě, je vážným 
celospolečenským problémem vzhledem ke ztrátám na životech a zdraví občanů. 
Zanedbatelné nejsou ani ekonomické ztráty na majetku. Dopravní nehodovost v rámci České 
republiky se od roku 2005 do roku 2010 vyvíjí trvale příznivě, počet nehodových událostí do 
roku 2010 poklesl o přibližně 22%, počet nehodových událostí na území obcí se dokonce 
snížil o více než 23%. Mezi rokem 2011 a 2010 však dochází k mírnému nárůstu celkového 
počtu nehodových událostí o více než 4%. Významně pozitivním jevem je trvale snižování 
počtu usmrcených osob, mezi rokem 2011/2005 je zaznamenán pokles o 104 usmrcených 
osob (pokles o 7%).  

 
Vývoj nehodovosti je doložen následně, zdrojem byly statistické informace MD ČR. 

Ukazatel/Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Počet nehodových událostí 25239 22115 23060 22481 21706 19676 20487 
Počet NU na území obcí 15636 13552 13719 13443 12987 12005 12519 
Usmrcené osoby celkem 1286 1063 1222 1076 901 802 773 
Usmrcené osoby v obcích 503 427 442 444 329 291 280 
Zraněné osoby celkem 32211 28114 29243 28501 27244 24384 25550 
Zraněné osoby v obcích 18687 16098 16196 15909 15272 13941 14596 

 
 
V následující tabulce je znázorněn vývoj nehodovosti v Rožnově pod Radhoštěm, údaje o 
dopravních nehodách byly získány od Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského 
kraje, dopravního inspektorátu Vsetín ze dne 22.10.2012. Ze srovnání čísel závažnosti 
dopravních nehod je patrný významně nepříznivý rok 2011 (číslo závažnosti 12).  
 

Rok Počet 
nehod 

Usmrceno 
osob 

Těžká 
zranění 

Lehká 
zranění 

Závažnost *) 
nehod 

2009 4 0 0 0 4 
2010 2 0 0 1 6 
2011 4 0 0 2 12 
do 09/2012 2 0 0 0 2 

 
Poznámka: *) Významným integrálním ukazatelem dopravní nehodovosti je závažnost 
následků dopravních nehod vyjádřená tzv. číslem závažnosti nehod. Číslo závažnosti je 
konstruováno jako součet následků nehod násobených koeficienty, zohledňujícími jejich 
„váhu“. 
Podle Reinholda číslo závažnosti vyplývá ze vztahu: Z = (130*Nu)+(70*Ntz)+(5*Nlz)+(1*Nhs) 

 Nu – počet nehod s usmrcením 
 Ntz – počet nehod s těžkým zraněním 
 Nlz – počet nehod s lehkým zraněním 
 Nhs – počet nehod jen s hmotnou škodou 
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Lokalizace dopravních nehod 

Podrobnější lokalizace je rovněž převzata z údajů Policie ČR, Krajského ředitelství policie 
Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Vsetín ze dne 22.10.2012. 
 

Komunikace/Počet DN Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 09/2012 Závažnost 
Silnice I/35 (průjezdný úsek E442) 
• křižovatka „U Janíka“ 
• křižovatka „Eroplán“ 
• připojení „Billa/Lidl“ 

 
2 
2 
0 

 
0 
2 
0 

 
2 
2 
0 

 
0 
0 
2 

 
4 
18 
2 

Celkový počet dopravních nehod 4 2 4 2 24 
 
Následuje zjednodušené stanovení pořadí nehodových křižovatek za sledované období podle 
závažnosti. Jednoznačně nejnebezpečnější křižovatkou je křižovatka Nábřeží Dukelských 
hrdinů (I/35)-Ostravská (I/58)-Rožnovská (I/35)-Palackého (křižovatka „Eroplán“) s číslem 
závažnosti 18, z celkového čísla závažnosti tvoří ¾. 
 
4.  DOPRAVNÍ PRŮZKUMY, ANALÝZY 
V rámci této kapitoly jsou uvedeny dopravní informace o intenzitách dopravy za 24 hod. ze 
Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 1995, 2000, 2005 a 2010. 
Kapitola rovněž obsahuje výsledky křižovatkového a směrového dopravního průzkumu a 
průzkumu parkování a odstavování vozidel vybraných území a obytných souborů města, které 
proběhly v měsíci září 2012. 
 
4.1 Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000, 2005, 2010 
(celoroční průměry intenzit za 24 hod. dle podkladů ŘSD ČR) 

Komunikace, úsek Název Rok 
2000 

Rok 
2005 

Rok 
2010 

Index 
10/00 

Silnice I/35 
7-3201 
7-3251 
7-3252 

 
Meziříčská 
Nábřeží Dukelských hrdinů 
Rožnovská 

 
13282 
9685 
6026 

 
15770 
11745 
7963 

 
12572 
11767 
8640 

 
0,95 
1,21 
1,43 

Silnice I/58 
7-1730 

 
Ostravská 

 
7147 

 
8248 

 
8068 

 
1,13 

Silnice III/4867 
7-3121 
7-3122 

 
Nádražní 
Bayerova/Tylovice 

 
6033* 
6033 

 
6501* 
6501 

 
12220 
3568 

 

Silnice III/48611 
7-5811 

 
Palackého 

 
4013 

 
4500 

 
--- 

 

Silnice III/05726 
7-2361 

 
Kramolišov 

 
2338 

 
4605 

 
2852 

 
1,22 

Poznámka 1 
Intenzita dopravy je vyjádřena ve fyzických vozidel. 
Poznámka 2 
Index změn celkových denních intenzit dopravy mezi rokem 2010 a 2000 se pohybuje 
v rozmezí 0,95 až 1,43. Na indexových profilech dosáhl průměrný růst za uvedené období 
hodnoty cca 1,14. Mezi roky 2010 a 2005 lze z doložených dat na indexových profilech 
vysledovat průměrný pokles s hodnotou 0,91. 
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4.2 Intenzity dopravy z detekce světelného signalizačního zařízení (SSZ) 
Na průjezdném úseku silnice I/35 městem Rožnov pod Radhoštěm jsou křižovatky 
Meziříčská (I/35)-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-Nádražní-5.května a Nábřeží Dukelských 
hrdinů (I/35)-Rožnovská (I/35)-Ostravská (I/58)-Palackého osazeny světelným signalizačním 
zařízením (SSZ). Tato SSZ, resp. řadiče však nejsou vybaveny čítačem (záznamem) 
detekovaných vozidel. S ohledem na poměrně významné změny v datech Sčítání dopravy na 
dálniční a silniční síti (podklady ŘSD ČR) doporučujeme tyto řadiče dovybavit. Jako 
vhodnější považujeme takto sledovat strategickou křižovatku Meziříčská (I/35)-Nábřeží 
Dukelských hrdinů (I/35)-Nádražní-5.května. 
 
4.3 Směrový průzkum automobilové dopravy 
Směrový průzkum automobilové dopravy byl proveden ve středu 19.9.2012 v trvání 6 hod., 
dopoledne v době 7-10 hod. a odpoledne v době 14-17 hod. Jednalo se o záznam RZ 
(registrační značka), dříve SPZ (státní poznávací značka) vozidel na vnějším kordonu města, 
resp. na hranicích města Rožnov pod Radhoštěm. Celkem na 7 stanovištích byly 
zaznamenávány v 15 minutových intervalech průjezdy osobních vozidel, včetně lehkých 
nákladních vozidel, středních nákladních vozidel, těžkých nákladních vozidel, autobusů, 
motocyklů a cyklistů. 

Následuje přehled stanovišť, kde byl proveden směrový průzkum automobilové dopravy. 
 
Sledované profily na hranicích města 

• 1/201 – silnice I/35, Meziříčská 
• 2/202 – silnice III/4868, Videčská 
• 3/203 – silnice III/05726, Kramolišov 
• 4/204 – silnice III/4867, Hážovice 
• 5/205 – silnice I/35, Radhošťská 
• 6/206 – silnice I/58, Ostravská 
• 7/207 – místní komunikace, Zuberská. 

 
Lokalizace stanovišť na hranicích města je doložena v grafické příloze. 
 
Charakteristika vazeb 
Na základě provedeného směrového dopravního průzkumu byly vyčísleny celkové objemy 
cest vnějších a tranzitních. Vnějšími cestami se rozumí cesty, jejichž zdroj nebo cíl jsou mimo 
řešené území, tzn. za hranicemi města. Cesty začínající a končící za hranicemi města jsou 
vyhodnoceny jako cesty tranzitní. Pochopení charakteru jednotlivých cest by měla usnadnit 
přiložená zjednodušená schémata. Pro lepší orientaci byly profily označeny oběma číslicemi 
reprezentujícími jak vstup do města, tak i výstup z města (např. profil 4/204 představuje 
stanoviště 4 pro cesty do města a současně stanoviště 204 pro cesty z města). 
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PŘÍKLADY VN ĚJŠÍCH CEST 
 

 
 
 
 

PŘÍKLADY TRANZITNÍCH CEST 
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Záznamy registračních značek vozidel získaných směrovým dopravním průzkumem byly 
společně s vybranými identifikačními údaji (číslo stanoviště a údaje o čase) přepsány do 
příslušných datových souborů. Po jejich kontrole bylo zahájeno vlastní vyhodnocení, které 
proběhlo ve třech etapách. V první etapě byly pomocí programové řady SP zpracovány 
tabulky počtu záznamů na stanovištích a tabulka tras, tj. sledu projížděných stanovišť, 
s vyčíslením počtu vozidel na každé trase. Ve druhé etapě byla u připraveného datového 
souboru tras změněna struktura datových vět tak, aby bylo možno ve třetím kroku pomocí 
programové řady ANKETA provést výpočet matic vztahů mezi jednotlivými stanovišti a 
jejich zpracování v tabulkovém kalkulátoru.  
 
Vyhodnocením datového souboru bylo zjištěno celkem 9526 záznamů (cesty), rozhodující 
podíl, cca 95%, představují cesty osobními automobily, včetně lehkých nákladních, zbylých 
cca 5% jsou cesty realizované nákladními automobily a autobusy. 
 

Počet záznamů (cesty) 
Vozidla Dopoledne Odpoledne Celkem Podíl 
Osobní 4191 4868 9059 95,1% 
Nákladní 259 208 467 4,9% 
Celkem 4450 5076 9526 100% 
Podíl 46,7% 53,3% 100%  

 
Počet záznamů (cest) podle charakteru – dopoledne 7-10 hod. 
Vozidla Vnější Tranzit Celkem Podíl 
Osobní 3182 1009 4191 94,2% 
Nákladní 154 105 259 5,8% 
Celkem 3336 1114 4450 100% 
Podíl 75% 25% 100%  

 
Počet záznamů (cest) podle charakteru – odpoledne 14-17 hod. 
Vozidla Vnější Tranzit Celkem Podíl 
Osobní 3744 1124 4868 95,9% 
Nákladní 131 77 208 4,1% 
Celkem 3875 1201 5076 100% 
Podíl 76,3% 23,7% 100%  

 
Počet záznamů (cest) podle charakteru – sledované období celkem 
Vozidla Vnější Tranzit Celkem Podíl 
Osobní 6926 2133 9059 95,1% 
Nákladní 285 182 467 4,9% 
Celkem 7211 2315 9526 100% 
Podíl 75,7% 24,3% 100%  

 
Rozhodující podíl, cca 76%, tvoří cesty zdrojové a cílové, tzn. dojížďka a vyjížďka vzhledem 
k městu, tranzitní cesty, tj. cesty napříč vymezeným územím, se na celkovém objemu cest 
podílejí významně, přibližně 24%. Nákladní vozidla provedla v úhrnu cca 61% vnějších cest a 
39% tranzitních cest, osobní vozidla vykonala celkem přibližně 76% vnějších cest  a 24% 
tranzitních cest. 



Generel dopravy m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
1. etapa – Analytická část 

Strana 14 (celkem 62) 

Jedním z rozhodujících cílů provedeného směrového průzkumu bylo získání matic tranzitních 
dopravních vztahů v řešeném území. Matice dopravních vztahů orientované k jednotlivým 
sčítacím stanovištím byly získány na základě vypočtených tabulek tras, tj. tabulek počtů 
vozidel na trasách určených posloupností projížděných stanovišť. Výsledkem jsou cesty 
realizované mezi zdrojovými a cílovými stanovišti a to jak celkové, tak dílčí, realizované 
jednotlivými druhy vozidel.  

Dále dokladujeme výsledky směrování dopravy mezi vnějšími stanovišti představující 
tranzitní dopravu přes město Rožnov pod Radhoštěm ve vozidlech za dobu průzkumu, tedy za 
období 7-10 hod. a 14-17 hod. Ze sumarizačních údajů tabulky vyplývá, že na jednotlivých 
stanovištích v úhrnu tvoří tranzitní doprava přibližně 39% dopravního zatížení. Disproporce 
vzhledem k údajům o tranzitních cestách (předcházející tabulky) je dána právě interpretací 
výsledků v cestách, kdy tranzitující vozidlo přes 2 stanoviště je hodnoceno jako 1 cesta. 
 
Číslo stanoviště 201 202 203 204 205 206 207 Suma Vjezd celkem 
1-I/35 Meziříčská 0 46 27 88 431 213 13 818 2156 
2-III/4868 Videčská 18 0 8 12 12 16 1 67 258 
3-III/05726 Kramolišov  27 3 0 15 16 45 3 109 351 
4-III/4867 Hážovice 102 16 26 0 7 22 4 177 526 
5-I/35 Rožnovská 344 8 22 3 0 170 7 554 1096 
6-I/58 Ostravská 264 15 44 17 187 0 9 536 1061 
7-MK Zuberská 21 4 1 3 19 6 0 54 232 
Celkem 776 92 128 138 672 472 37 2315 5680 
Výjezd celkem 2256 314 415 531 1402 1051 192 6161  

 
Intenzita dopravy 

Analýza zjištěných přepravních vazeb mezi stanovišti směrového průzkumu ukazuje, že 
nejvíce zatížena je na vstupech do města silnice I/35 Meziříčská (stanoviště 1/201) 
s celkovým počtem 6341 vozidel v obou směrech zjištěných v době průzkumu, což 
představuje cca 38% ze zatížení všech vjezdů na hranicích města. Dalšími významnými 
vstupy do města jsou silnice I/35 Rožnovská (stanoviště 5/205) s počtem 3544 vozidel v obou 
směrech a podílem přibližně 21% a silnice I/58 Ostravská (stanoviště 6/206) s počtem 3101 
vozidel v obou směrech a podílem 18%. Podíl nákladní dopravy tvoří přibližně 7,7%. 

Následující tabulka dokumentuje reálné dopravní zatížení na komunikačních vstupech do 
města Rožnov pod Radhoštěm (hranice města) za dobu průzkumu v obou směrech. Údaje jsou 
ve vozidlech, ve sloupci dohromady je za lomítkem uveden počet nákladních vozidel. 
 

Komunikace Stanoviště 7-10 hod. 14-17 hod. Dohromady 
1-I/35 Meziříčská 1/201 3014 3327 6341/494 
2-III/4868 Videčská 2/202 345 430 775/27 
3-III/05726 Kramolišov  3/203 517 568 1085/55 
4-III/4867 Hážovice 4/204 724 712 1436/110 
5-I/35 Rožnovská 5/205 1552 1992 3544/349 
6-I/58 Ostravská 6/206 1500 1601 3101/261 
7-MK Zuberská 7/207 255 360 615/6 
Celkem  7907 8990 16897/1302 
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Celodenní intenzity dopravy 

Pro stanovení celodenního dopravního zatížení na komunikační síti města Rožnov pod 
Radhoštěm bylo nezbytné stanovit přepočítací koeficient, pomocí kterého výsledky průzkumu 
za období 7-10 hod. a 14-17 hod. lze převést na intenzity za 24 hod. Koeficient byl odvozen 
za pomocí TP 189 s přihlédnutím ke skutečnosti, že regiony s vyšší zaměstnaností ve 
výrobním sektoru vykazují obvykle také vyšší podíl špičkové hodiny než uvádějí zmíněné TP. 
Toto potvrdily sestavené denní variace pro průzkumem sledované období.  

Výsledný koeficient převodu intenzit za období 7-10 hod. a 14-17 hod. na celodenní intenzity 
dopravy za 24 hod. byl stanoven odborným s hodnotou 2,3 pro všechny vozidla. Tento 
odborný odhad bude možné upřesnit na základě např. dovybavení stávajících SSZ. 
 
Intenzity dopravy za 24 hod. na vjezdech do města ve vozidlech 
 

Komunikace Stanoviště Průzkum 24 hod. Podíl N v% 
1-I/35 Meziříčská 1/201 6341 14584 7,8 
2-III/4868 Videčská 2/202 775 1783 3,5 
3-III/05726 Kramolišov  3/203 1085 2496 5,1 
4-III/4867 Hážovice 4/204 1436 3303 7,7 
5-I/35 Rožnovská 5/205 3544 8151 9,8 
6-I/58 Ostravská 6/206 3101 7132 8,4 
7-MK Zuberská 7/207 615 1415 1,0 
Celkem  16897 38864 7,7 

 
Kartogram zatížení komunikační sítě města je doložen v grafické příloze. 
 
4.4 Křižovatkové průzkumy 
Křižovatkové průzkumy automobilové dopravy byly prováděny postupně, v týdnech 11.9.-
13.9. a 18.9.-20.9., přičemž sledovanými dny byly úterý, středa nebo čtvrtek. Průzkumy měly 
trvání 6 hod., dopoledne v době 7-10 hod. a odpoledne v době 14-17 hod., vozidla byla 
zapisována v hodinových intervalech. Předmětem průzkumu bylo zaznamenání jednotlivých 
pohybů vozidel v těchto křižovatkách, jedná se podklady pro hodnocení výkonnosti a kvality 
provozu. Na rozhodujících třech křižovatky ve městě, na silnici I/35 a na silnici II/4867, byl 
pořízen video záznam. 

Následuje přehled křižovatek, včetně těch, u kterých byla sledována pouze vybraná ramena. 
 
Sledované křižovatky 

• Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května (video) 
• Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská-Palackého (video) 
• Bayerova-Kramolišov-Partyzánská (video) 
• 5.května-1.máje 
• 1.máje-Koryčanské Paseky (Svazarmovská) 
• Palackého-Julia Fučíka 
• Palackého-Pionýrská 
• Partyzánská-Julia Fučíka (Náměstí Míru) 
• Sokolská-Bayerova (Masarykovo náměstí). 
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U dalších uvedených křižovatek byla sledována vybraná ramena: 
• Meziříčská-1.máje 
• Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova 
• Bayerova-Sokolská (na silnici III/4867) 
• Nábřeží Dukelských hrdinů-Letenská 
• Nábřeží Dukelských hrdinů-Bezručova. 

 
Přehled sledovaných křižovatek na území města je doložen v grafické příloze. 
 
 
Základní charakteristiky vybraných k řižovatek  

Kapitola obsahuje údaje o intenzitě dopravy a dopravních pohybů v křižovatkách za dobu 
průzkumu, denních variacích dopravního zatížení a skladbě dopravního proudu vozidel. Takto 
byly zpracovány křižovatky s video záznamem: 

• Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
• Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská-Palackého 
• Bayerova-Kramolišov-Partyzánská 
• Nádražní-Videčská-Pionýrská 
• 1.máje-5.května 
• Meziříčská-1.máje (průmyslová zóna). 
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Křižovatka Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
(křižovatka „U Janíka“) 

 
Křižovatka Meziříčská (I/35)-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35) 

-5.května-Nádražní (křižovatka „U Janíka“) 
 

KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 12.9.2012 (STŘEDA)  
vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatku „U Janíka“ lze považovat za strategický uzel základního komunikačního systému 
města Rožnova pod Radhoštěm. Potkávají se zde silné dopravní proudy vozidel projíždějích 
městem v trase silnice I/35, včetně vazby na silnici I/58 s vozidly vnitroměstské a vnější 
dopravy produkované obytnými soubory v severních oblastech města. Je tedy zřejmé, že 
úroveň kvality provozu této křižovatky se přenáší do navazujících komunikací a území. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., středa 
12.9.2012) činí 11643 vozidel, z toho 10591 osobních, 327 lehkých nákladních, 223 středních 
nákladních, 348 těžkých nákladních a 154 autobusů, celodenně se jedná o zatížení 26779 
vozidel/24 hod. Dále křižovatkou projelo 121 motocyklů a 226 jízdních kol, celkový počet 
dopravních prostředků na vjezdech do křižovatky dosahuje za sledované období 11990.  

Jednoznačně nejvyšší špičkovou hodinou je období 14-15 hod. se zatížením 2120 vozidel na 
vjezdech do křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové hodině je intenzita dopravy o zhruba 13% 
vyšší. 
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Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská_Palackého 
(křižovatka „Eroplán“) 
 

Křižovatka nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-Radhošťská (I/35) 
-Ostravská (I/58)-Palackého (křižovatka „Eroplán“) 

 
KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 11.9.2012 (ÚTERÝ)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatka „Eroplán“ je situovaná na východním okraji města, lze ji charakterizovat jako 
vstupní uzel ze směrů od hranic se Slovenskou republikou (silnice I/35) a od Frenštátu pod 
Radoštěm (silnice I/58), resp. z území Moravskoslezského kraje. Jedná se o druhou nejvíce 
zatíženou křižovatku na území města Rožnova pod Radhoštěm, přičemž extravilánové 
zatížení pro oba zmíněné směry jsou přibližně rovnocené. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., úterý 
11.9.2012) činí 7559 vozidel, z toho 6400 osobních, 543 lehkých nákladních, 228 středních 
nákladních, 309 těžkých nákladních a 79 autobusů, celodenně se jedná o zatížení 17386 
vozidel/24 hod. Dále křižovatkou projelo 152 motocyklů a 193 jízdních kol, celkový počet 
dopravních prostředků na vjezdech do křižovatky dosahuje za sledované období 7904.  

Také zde je jednoznačně nejvyšší špičkovou hodinou období 14-15 hod. se zatížením 1447 
vozidel na vjezdech do křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové hodině je intenzita dopravy 
dokonce o zhruba 22% vyšší. 
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Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská_Palackého 
(křižovatka „Kramolišov“) 
 

Křižovatka Bayerova (III/4867)-Partyzánská-Kramolišov 
(křižovatka „Kramolišov“) 

 
KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 13.9.2012 (ČTVRTEK)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatka „Kramolišov“ je situovaná v jihovýchodní části města, na okraji centrální oblasti. 
Je východiskem ve směrech na Vigantice, Hutisko-Solanec a Valašskou Bystřici. Dominantní 
dopravní vazby jsou po silnici III/4867 Rožnov pod Radhoštěm-Vigantice. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., čtvrtek 
13.9.2012) činí 4760 vozidel, z toho 4338 osobních, 307 lehkých nákladních, 56 středních 
nákladních, 15 těžkých nákladních a 44 autobusů, celodenně se jedná o zatížení 10948 
vozidel/24 hod. Dále křižovatkou projelo 4 motocykly a 43 jízdních kol, celkový počet 
dopravních prostředků na vjezdech do křižovatky dosahuje za sledované období 7807.  

Také zde je nejvyšší špičkovou hodinou období 14-15 hod. se zatížením 915 vozidel na 
vjezdech do křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové hodině je intenzita dopravy o přibližně 
8% vyšší. 
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Křižovatka Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova 
(křižovatka „Videčská“) 
 

Křižovatka Nádražní (III/4867)-Videčská-Pionýrská-Bayerova 
(křižovatka „Videčská“) 

 
KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 12.9.2012 (STŘEDA)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatka „Videčská“ leží na silnicích III/4867 a III/4868 na západním okraji centrální 
oblasti města, je první křižovatkou od silnice I/35, která zabezpečuje obsluhu centra města. 
Dominantní dopravní vazby jsou po silnici III/4867 Rožnov pod Radhoštěm-Vigantice. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., středa 
12.9.2012) činí 6368 vozidel, z toho 222 středních, těžkých nákladních a autobusů, což 
představuje podíl zhruba 3,5%. Celodenní zatížení křižovatky dosahuje 14646 vozidel/24 hod.  

Nejvyšší špičkovou hodinou je období 15-16 hod. se zatížením 1221 vozidel na vjezdech do 
křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové hodině je intenzita dopravy o přibližně 20% vyšší. 
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Křižovatka 5.května-1.máje 
(křižovatka „5.května“) 
 

Křižovatka 5.května (III/48612)-1.máje 
(křižovatka „5.května“) 

 
KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 13.9.2012 (ČTVRTEK)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatku „5.května“, která leží na silnici III/48612, lze považovat za rozhodující distribuční 
uzel pro dopravní dostupnost obytných oblastí 1.máje, Koryčanské Paseky, Písečný a 
Hradišťko. Prostřednictvím této křižovatky a ulice 1.máje je rovněž osluhována  rozsáhlá 
průmyslová oblast kolem ulice 1.máje. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., čtvrtek 
13.9.2012) činí 5884 vozidel, z toho 71 středních, těžkých nákladních a autobusů, což 
představuje podíl zhruba 1,2%. Celodenní zatížení křižovatky dosahuje 13533 vozidel/24 hod.  

Z doložených denních variací dopravy je patrná extrémně vysoká špičková hodinoa v období 
14-15 hod. se zatížením 1237 vozidel na vjezdech do křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové 
hodině je intenzita dopravy až o 35% vyšší. 
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Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) 
(křižovatka „Průmyslová zóna“) 
 

Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) 
(křižovatka „Průmyslová zóna“) 

 
KARTOGRAM ZA 6 HODIN 7-10 A 14-17 HODIN DNE 19.9.2012 (STŘEDA)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) je vstupní křižovatkou do města 
Rožnov pod Radhoštěm z východního směru od Zubří a Valašského Meziříčí. Prostřednictvím 
této křižovatky je dostupná rozsáhlá průmyslová oblast kolem ulice 1.máje. Jedná se o třetí 
nejvíce zatíženou křižovatku na území města, přibližně na úrovni křižovatky „Eroplán“. 

Celkové dopravní zatížení za sledované 6 hodinové období (7-10 hod. a 14-17 hod., středa 
19.9.2012) činí 7417 vozidel, z toho 571 středních, těžkých nákladních a autobusů, což 
představuje podíl zhruba 7,7%. Celodenní zatížení křižovatky dosahuje 17059 vozidel/24 hod.  

Z doložených denních variací dopravy je patrná špičková hodinoa v období 14-15 hod. se 
zatížením 1412 vozidel na vjezdech do křižovatky, ve vztahu k ranní špičkové hodině je 
intenzita dopravy zhruba o 13% vyšší. 
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Kapacitní analýza křižovatek 
 
Kondice komunikačního skeletu města se jednoznačně odvíjí od kapacity a propustnosti 
dopravních uzlů. Z tohoto důvodu byly provedeny kapacitní analýzy následně uvedených 
vybraných křižovatek. Kapacitní analýzy byly provedeny podle ČSN 736102 a HCM 
(Highway Capacity Manual). Vybrané křižovatky reprezentují problematiku neřízených 
křižovatek průsečných a stykových a křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením 
(SSZ).  
 
Posuzovány byly tyto křižovatky: 

• Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
• Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská-Palackého 
• Bayerova-Kramolišov-Partyzánská 
• Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova 
• 5.května-1.máje 
• Meziříčská-1.máje. 

Analýza výkonnosti křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením byla provedena 
podle Highway Capacity Manual, kapitola 9. Jedná se o hodnocení výkonnosti křižovatky bez 
zohlednění podrobností signalizace, hodnocení nabízí základní pravděpodobnostní odhad, zda 
dochází k překročení intenzity pro danou geometrii (dopravní řešení) křižovatky. Protože se 
v plánovací analýze neuvažuje s konkrétní signalizací, nelze stanovit zdržení nebo funkční 
úroveň. 

Kritéria výkonnosti řízené křižovatky pro plánovací analýzu: 
Kritická intenzita (voz./hod.)   Vztah k pravděpodobné výkonnosti 
      0 – 1200     pod výkonností 
1201 – 1400     blízko výkonnosti (labilní stav) 
         > 1401     nad výkonností, 

přičemž při vztahu „pod výkonností“ se nadměrná zdržení neočekávají, vztah „blízko 
výkonnosti“ lze charakterizovat jako nestabilní dopravní proud se širokým rozmezím zdržení, 
kdy dopravní zatížení může být větší nebo menší než výkonnost křižovatky. Při vztahu „nad 
výkonností“ se dají očekávat nadměrná zdržení dopravních proudů, tyto výsledky signalizují 
potřebu geometrických úprav (dopravního řešení). Ve výpočtu není použit faktor špičkové 
hodiny, který vyjadřuje kratší 15 minutová časová období. 

Podstatou hodnocení výkonnosti křižovatky je určení kombinací kritických intenzit jízdních 
pruhů uvažováním kolizních (střetových) pohybů při normálně se vyskytujících faktorech, 
zahrnujících: 

- délky cyklů od 30s do 120s 
- ztrátové časy od 6s do 14s/cyklus 
- podíl těžkých vozidel do 10% 
- standardní šířky pruhů od 3,05m (10 stop) do 3,66m (12 stop). 
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Křižovatka Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
(křižovatka „U Janíka“, řízená SSZ) 

 
Křižovatka Meziříčská (I/35)-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35) 

-5.května-Nádražní (křižovatka „U Janíka“)  
KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 14-15 HODIN DNE 12.9.2012 (STŘEDA)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
 

 
 

Výsledky hodnocení 
 

Ukazatel 
Intenzity ve vozidlech za hod. 

Rok 2012, odpolední 
špičková hodina 

Přehled kritických intenzit: 
Nábřeží Dukelských hrdinů, vlevo; Meziříčská, rovně, vpravo 
Nádražní, vlevo; 5.května, rovně, vpravo 

 
580 
598 

Součet kritických intenzit bez faktoru špičkové hodiny 1178 vozidel 
Analýza výkonnosti, hodnocení 
a) srovnání s mezními intenzitami 
b) vztah k pravděpodobné výkonnosti 

 
< 1200 voz. 

Pod výkonností 
Limit/Rezerva do kritické úrovně 1400 voz./19% 
Hodnocení Vyhovuje 
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Z výsledků je patrné, že předmětná křižovatka v současném stavu  vyhovuje, nicméně se 
nachází blízko hranice labilního pásma, které lze charakterizovat nestabilním dopravním 
proudem se širokým rozmezím zdržení, kdy dopravní zatížení může být větší nebo menší než 
výkonnost křižovatky. V případě zohlednění faktoru špičkové hodiny, tzn. období špičkových 
15 minut, by zcela jistě byla dosažena hodnota labilního stavu. Z doložené analýzy kolizních 
pohybů lze odvodit, že na čerpání kapacity se přibližně rovnocenně podílejí oba dopravní 
proudy, tedy jak zatížení na silnici I/35, tak i zatížení ve vztahu Nádražní/5.května.  

Výsledné výpočty a hodnoty však nepotvrzují zjištěný reálná stav ve špičkovém období, kdy 
na ulici Nádražní jsou dosahovány kolony vozidel v délce až 400m. Proto se lze domnívat, že 
SSZ nepracuje v optimálním režimu s doporučením podrobnějšího posouzení způsobu řízení 
křižovatky. 

Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská_Palackého 
(křižovatka „Eroplán“, křižovatka řízená SSZ) 
 

Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-Ostravská (I/58) 
- Radhošťská (I/35)-Palackého (křižovatka „Eroplán“) 

KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 14-15 HODIN DNE 11.9.2012 (ÚTERÝ)  
vozidla celkem/nákladní + bus 
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Výsledky hodnocení 
 

Ukazatel 
Intenzity ve vozidlech za hod. 

Rok 2012, odpolední 
špičková hodina 

Přehled kritických intenzit: 
Nábřeží Dukelských hrdinů, vlevo; Rožnovská, rovně, vpravo 
Ostravská, vlevo; Palackého, vjezd 

 
489 
280 

Součet kritických intenzit bez faktoru špičkové hodiny 769 vozidel 
Analýza výkonnosti, hodnocení 
a) srovnání s mezními intenzitami 
b) vztah k pravděpodobné výkonnosti 

 
< 1200 voz. 

Pod výkonností 
Limit/Rezerva labilního stavu 1200 voz./36% 
Hodnocení Vyhovuje 

 

Podle plánovací analýzy křižovatka v současném stavu zcela vyhovuje, rezerva 36% do 
labilního pásma je značná. Nicméně pro další hodnocení je důležité zohlednit současný stav 
řízení křižovatky, který zvyšuje součet kritických intenzit na 915 vozidel. Výsledná rezerva 
do labilního pásma se pak snižuje na stále dostatečných zhruba 24%. 
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Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů-Ostravská-Rožnovská_Palackého 
(křižovatka „Kramolišov“, křižovatka neřízená, průsečná) 
 

Křižovatka Bayerova-Partyzánská-Kramolišov 
(křižovatka „Kramolišov) 

KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 14 – 15 HODIN DNE 13.9.2012 (ČTVRTEK)  
vozidla celkem/nákladní + bus 
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Výsledky hodnocení 

Výkonnostní výpočet je proveden podle HCM (Highway Capacity Manual) a posouzení 
kvality provozu podle ČSN 736102. 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 14-15 hod. 

 
 
Poznámka: 
Hlavní komunikace Bayerova:   Vedlejší komunikace Partyzánská: 
V1 - levé odbočení na Kramolišov   V7 - levé odbočení na Tylovice 
V4 - levé odbočení na Partyzánskou  V8 - rovně na Kramolišov 

V9 - vpravo na Bayerovu k Nádražní 
Vedlejší komunikace Kramolišov 
V10 - vlevo na Bayerovu k Nádražní 
V11 - rovně na Partyzánskou 
V12 - vpravo na Tylovice 
SHA3 - sdružený pruh  Partyzánská   
SHB3 - sdružený pruh Kramolišov 
Funkční úroveň A- zdržení DP malé nebo žádné, dle ČSN doba zdržení je velmi malá 
Funkční úroveň B- zdržení DP krátké, dle ČSN doba  zdržení je malá, zdržení ještě bez front 
Funkční úroveň C- zdržení DP průměrné, dle ČSN doba zdržení je citelná, ojediněle krátké fronty 
jvoz. = jednotková vozidla 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů v měsíci září 2012 pro odpolední 
špičkovou hodinu 14-15 hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 293 jvoz./hod u pohybu 
V10-levé odbočení z vedlejší ulice od Kramolišova, což představuje kvalitu provozu LOS ve 
funkční úrovni C – zdržení dopravního proudu průměrné. Podle ČSN 736102 úroveň kvality 
dopravy (ÚKD) s označením C je pojmenována jako stav, kdy doba zdržení je citelná, 
vznikají ojedinělé krátké fronty vozidel. Střední doba zdržení je ≤ 30s. Výsledky kapacitní 
analýzy dokumentují z hlediska dopravního zatížení a kvality provozu pro zjištěné intenzity 
roku 2012 průměrnou, běžnou dopravní situaci. 
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Křižovatka Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova 
(křižovatka „Videčská“, křižovatka neřízená, průsečná) 

 
Křižovatka Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova 

(křižovatka „Kramolišov“) 
KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 15 – 16 HODIN DNE 12.9.2012 (STŘEDA)  

vozidla celkem/nákladní + bus 
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Výsledky hodnocení 

Výkonnostní výpočet je proveden podle HCM (Highway Capacity Manual) a posouzení 
kvality provozu podle ČSN 736102. 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 15-16 hod. 

 
 
Poznámka: 
Hlavní komunikace Nádražní:   Vedlejší komunikace Pionýrská: 
V1 - levé odbočení na Videčskou   V7 - levé odbočení na Tylovice 
V4 - levé odbočení na Pionýrskou   V8 - rovně na Videčskou 
      V9 - vpravo na Nádražní 
Vedlejší komunikace Videčská 
V10 - vlevo na Nádražní 
V11 - rovně na Pionýrskou 
V12 - vpravo na Tylovice 
SHA3 - sdružený pruh  Pionýrská    
SHB3 - sdružený pruh Videčská 
Funkční úroveň A- zdržení DP malé nebo žádné, dle ČSN doba zdržení je velmi malá 
Funkční úroveň B- zdržení DP krátké, dle ČSN doba  zdržení je malá, zdržení ještě bez front 
Funkční úroveň C- zdržení DP průměrné, dle ČSN doba zdržení je citelná, ojediněle krátké fronty 
Funkční úroveň D-zdržení DP dlouhé, dle ČSN stabilní stav s vysokými ztrátami 
jvoz. = jednotková vozidla 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů pro odpolední špičkovou hodinu 15-16 
hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 139 jvoz./hod. u pohybu V10-levé odbočení 
z vedlejší ulice Videčské, resp. 188 jvoz./hod. u SHB3-sdružený pruh z vedlejší ulice 
Videčské. Tato rezerva představuje kvalitu provozu LOS ve funkční úrovni D – dlouhá 
zdržení dopravního proudu. Podle ČSN 736102 úroveň kvality dopravy (ÚKD) s označením 
D je pojmenována jako stav, kdy fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty, dopravní 
situace je ještě stabilní. Střední doba zdržení je ≤ 45s. Výsledky kapacitní analýzy 
dokumentují z hlediska dopravního zatížení a kvality provozu pro zjištěné intenzity roku 2012 
ještě stabilní dopravní situaci. 
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Křižovatka 5.května-1.máje 
(křižovatka „5.května“, křižovatka neřízená, průsečná) 
 

Křižovatka 5.května-1.máje 
(křižovatka „5.května“) 

KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 14 – 15 HODIN DNE 13.9.2012 (ČTVRTEK)  
vozidla celkem/nákladní + bus 
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Výsledky hodnocení 

Výkonnostní výpočet je proveden podle HCM (Highway Capacity Manual) a posouzení 
kvality provozu podle ČSN 736102. 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 14-15 hod. 

 
 
Poznámka: 
Hlavní komunikace 5.května:   Vedlejší komunikace 1.máje: 
V1 - levé odbočení na parkoviště   V7 - levé odbočení na Tylovice 
V4 - levé odbočení od I/35 na 1.máje  V8 - rovně na Videčskou 
      V9 - vpravo na Nádražní 
Vedlejší komunikace od parkoviště 
V10 - vlevo k I/35 
V11 - rovně na 1.máje 
V12 - vpravo na Hradišťko 
SHA3 - sdružený pruh  1.máje    
SHB3 - sdružený pruh parkoviště 
Funkční úroveň A- zdržení DP malé nebo žádné, dle ČSN doba zdržení je velmi malá 
Funkční úroveň C- zdržení DP průměrné, dle ČSN doba zdržení je citelná, ojediněle krátké fronty 
Funkční úroveň D-dlouhé zdržení DP, dle ČSN stabilní stav s vysokými ztrátami 
Funkční úroveň E-velmi dlouhé zdržení DP, dle ČSN nestabilní stav 
jvoz. = jednotková vozidla 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů pro odpolední špičkovou hodinu 14-15 
hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 64 jvoz./hod. u pohybu SHA3-sdružený pruh 
z vedlejší ulice 1.máje. Tato rezerva představuje kvalitu provozu LOS ve funkční úrovni E – 
velmi dlouhá zdržení dopravního proudu. Podle ČSN 736102 úroveň kvality dopravy (ÚKD) 
s označením D je popsána jako stav, kdy se tvoří fronta vozidel, která se při existujícím 
zatížení již nesnižuje. Charakteristická je citlivá závislost, kdy malé změny zatížení vyvolají 
prudký nárůst ztrát. Střední doba zdržení je > 45s. Výsledky kapacitní analýzy dokumentují 
z hlediska dopravního zatížení a kvality provozu pro zjištěné intenzity roku 2012 nestabilní 
dopravní situaci, avšak ještě vyhovující. V této souvislosti je nutné upozornit, že další 
dopravně nejvíce zatížená hodina 15-16 hod. je o přibližně 14% nižší, takže vypočtená ÚKD 
se týká pouze 1 hod. v průběhu 24 hod. 
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Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) 
(křižovatka neřízená, styková) 
 

Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) 
(křižovatka „Průmyslová zóna“) 

KARTOGRAM ŠPIČKOVÉ HODINY 14 – 15 HODIN DNE 19.9.2012 (STŘEDA)  
vozidla celkem/nákladní + bus 
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Výsledky hodnocení 

Výkonnostní výpočet je proveden podle HCM (Highway Capacity Manual) a posouzení 
kvality provozu podle ČSN 736102. 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 14-15 hod. 

 
 
Poznámka: 
Hlavní komunikace Meziříčská:   Vedlejší komunikace 1.máje (od PZ): 
V4 - levé odbočení na 1.máje   V7 - levé odbočení na Rožnov 
      V9 - vpravo na Valašské Meziříčí 
SHA3 - sdružený pruh  1.máje (od PZ) 
Funkční úroveň A- zdržení DP malé nebo žádné, dle ČSN doba zdržení je velmi malá 
Funkční úroveň D-dlouhé zdržení DP, dle ČSN stabilní stav s vysokými ztrátami 
Funkční úroveň E-velmi dlouhé zdržení DP, dle ČSN nestabilní stav 
jvoz. = jednotková vozidla 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů pro odpolední špičkovou hodinu 14-15 
hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 65 jvoz./hod. u pohybu SHA3-sdružený pruh 
z vedlejší ulice 1.máje (od průmyslové zóny). Tato rezerva představuje kvalitu provozu LOS 
ve funkční úrovni E – velmi dlouhá zdržení dopravního proudu. Podle ČSN 736102 úroveň 
kvality dopravy (ÚKD) s označením D je popsána jako stav, kdy se tvoří fronta vozidel, která 
se při existujícím zatížení již nesnižuje. Charakteristická je citlivá závislost, kdy malé změny 
zatížení vyvolají prudký nárůst ztrát. Střední doba zdržení je > 45s. Výsledky kapacitní 
analýzy dokumentují z hlediska dopravního zatížení a kvality provozu pro zjištěné intenzity 
roku 2012 nestabilní dopravní situaci, avšak ještě vyhovující.  
V této souvislosti je důležité upozornit na skutečnost, že další nejvíce zatížena hodina 15-16 
hod. je zhruba o 5% nižší, současně vjezd od průmyslové zóny disponuje šířkou, která 
umožňuje alespoň omezené řazení do dvou jízdních pruhů. Pak ÚKD dosahuje funkční 
úrovně D se střední dobou zdržení v rozmezí 30-45s. 
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4.5 Průzkumy statické dopravy 
Statická doprava (doprava v klidu) je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy ve 
městech, vyznačuje se významnou prostorovou náročností, má nezastupitelnou roli při 
komplexním řešení zajištění mobility. Jako služba nabídkového charakteru, kterou je 
nezbytné významně organizovat, se postupně stává zásadním problémem měst. V obecné 
rovině, z pohledu plánování a koncepcí je možné problematiku dopravy v klidu rozdělit do 
dvou oblastí: 
- strategie managementu (organizační a ekonomická úroveň) 
- technické koncepce (technická a provozní úroveň), 
přičemž bezpochyby významnější je úroveň managementu, které se ze strany komunální 
politiky nedostává potřebné pozornosti.  
 
V podmínkách města Rožnova pod Radhoštěm se dopravní průzkumy statické dopravy 
zaměřily na 
a) odstavování vozidel v obytných souborech 
b) parkování vozidel v centru města a navazujícím území. 
 
Průzkum odstavování vozidel v obytných souborech 

Za účelem stanovení bilancí odstavování vozidel obyvateli města byl ve vybraných obytných 
oblastech – sídliště Partyzánská, sídliště Jižní město, sídliště 1.máje, sídliště Koryčanské 
Paseky a sídliště Písečný/5.května proveden průzkum prostým záznamem počtu odstavených 
vozidel. Vlastní průzkum se uskutečnil ve čtvrtek 13.9.2012 v době po 20 hod., jednalo se o 
zjištění obsazení na vyznačených i nevyznačených odstavných stáních, na komunikacích a 
plochách. Vyznačení sledovaných oblastí je obsaženo v příslušné grafické příloze. 

Z globálního a obecného pohledu musejí být nabídka a poptávka v rovnováze. Otázkou však 
je  v jakém rozsahu odstavená vozidla splňují a dodržují platnou legislativu danou zákonem 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle znění §25 odstavec 3) je stání a 
zastavení dovoleno za uvedených podmínek – „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň 
jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy“. Toto ustanovení garantuje 
dopravní dostupnost vozidel HZS, resp. vozidel IZS obecně. 

Výsledky průzkumu statické dopravy ve vybraných obytných oblastech. 
Obytné oblasti Počet 

obyvatel 
Odstavená 
vozidla 

Stání v 
garážích 

Stupeň 
automobilizace 

Sídliště Partyzánská – oblast D 1103 229 67 1:3,73 
Sídliště Jižní město – oblast E 1318 301 34 1:3,93 
Sídliště 1.máje – oblast F 2893 602 199* 1:3,61 
Sídliště Koryčanské Paseky – oblast G 2144 401 205* 1:3,54 
Sídliště Písečný/5.května – oblast H 3968 891 268 1:3,42 
Celkem sledované obytné oblasti 11426 2424 773 1:3,57 

Poznámka: *) Garáže v údolní oblasti kolem ulice Koryčanské Paseky byly rozděleny do 
oblastí F a G odborným odhadem v poměru 80%/20%.   
 
Zjištěný stupeň automobilizace ve sledovaných obytných souborech 1:3,57, resp. 280 
osobních vozidel/1000 obyvatel je nutné považovat za automobilizaci domácností vybraného 
území. Tuto úroveň nelze srovnávat s automobilizací dle Centrálního registru vozidel, který 
dále obsahuje osobní vozidla firem a organizací, která mohou být odstavována mimo 
sledované oblasti. Je to však nezbytný údaj ve vztahu k odvozovaným výhledovým bilancím. 
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Rizika odstavování vozidel 

Průzkum odstavování vozidel se podrobně nezabýval legitimitou nabídky, resp. dodržováním 
zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle provedeného průzkumu 
a pořízené fotodokumentace se dá odhadovat, že v sídlištích Jižní město (oblast ulic 
Průkopnická, Revoluční, Chodská), Koryčanské Paseky, Písečný/5.května se vyskytuje 
průměrně do 10% odstavených vozidel v rozporu s platnou legislativou. Ojedinělé problémy 
byly zaznamenány rovněž v sídlišti 1.máje.  

Pokud bychom vycházeli z tohoto odhadu, pak  návrhy na jejich odstranění představují 
přibližně 145 nových odstavných stání s orientačním rozdělením do oblastí dle následující 
tabulky. Z uvedeného je rovněž zřejmé, že další nárůst poptávky z titulu vývoje 
automobilizace bude nutné řešit především výstavbou, resp. podporou výstavby rezidentních 
stání s prioritní orientací na vícepodlažní rezidentní objekty v různé formě vlastnictví. 
 

Deficitní obytné oblasti Odstavená 
vozidla 

Nedostatek 
stání /10%/ 

Sídliště Jižní město – oblast E, ulice Průkopnická, Revoluční 159 16 
Sídliště Koryčanské Paseky – oblast G 401 40 
Sídliště Písečný/5.května – oblast H 891 89 
Celkem sledované obytné oblasti 1451 145 

Upozornění: Chybějících 145 stání z titulu porušování legislativy představuje průměrný 
odhad. Pro jeho zpřesnění doporučujeme zpracovat evidenci odstavných a parkovacích stání, 
případně posouzení dopravní dostupnosti bytových domů v exponovaných oblastech.  
 
Příklady odstavování vozidel v rozporu s legislativou: 

 
Sídliště Koryčanské Paseky-parkoviště G23, ulice Svazarmovská 
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Sídliště Písečný, parkoviště H40, ulice Kulturní 
 

 
Sídliště 5.května-parkoviště H18, ulice Horská 
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Průzkum statické dopravy na území centra města 

Průzkum statické dopravy v oblasti A byl uskutečněn ve čtvrtek 13.9.2012 v době 7-18 hod. 
Tato vymezená oblast zahrnovala vlastní centrum města, včetně bezprostředně navazujícího 
území, které se rovněž podílí na dopravní dostupnosti centra. Z důvodu značné rozdílnosti 
v režimech a způsobu využívání parkovacích prostor bylo zkoumané území rozděleno do 
poměrně značného množství dílčích parkovacích ploch A1 až A53. 
 
Výsledky průzkumu 

Během průzkumu bylo zaznamenáno celkem 1880 vozidel a 4681 stání (záznamů) na 
parkovištích – průměrně cca 2,5 záznamu na 1 vozidlo, což představuje průměrnou dobu 
parkování cca 2½ hod. Pokud bychom předpokládali, že počet nabízených míst odpovídá 
max. obsazení parkovišť, což v případě zpoplatněných stání lze jen teoreticky, pak odvozený 
průměrný obrat bude činit více než 3,6 vozidla na nabízené parkovací místo. Rozhodující 
skupinou uživatelů jsou zaměstnanci, kteří tvoří přibližně 41% poptávky.  
 
Následují souhrnné informace z průzkumu statické dopravy v oblasti A jako celek a na 
dalších vybraných plochách centra města. Podrobné výsledky dle jednotlivých parkovišť je 
možné v případě potřebnosti dokladovat.  
 
 
Oblast A 
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Název ukazatele/parametru Hodnota, údaj 
Rozhodující skupiny uživatelů statické dopravy zaměstnanec 
Maximální obsazení nabídky v 10 hod. 518 vozidel 
Skupina „Obyvatel“, maximální obsazení po 18 hod. 257 vozidel 
Skupina „Zaměstnanec“, maximální obsazení ve 12 hod. 255 vozidel 
Skupina „Krátkodobý návštěvník“, maximální obsazení v 10 hod.  147 vozidel 
 
 
Rozdělení na skupiny uživatelů v oblasti A (centrum města a navazující území) 
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Následující příklady detailněji dokládají stav parkování, včetně případů neakceptování 
nastavené regulace parkování a porušování legislativy.  
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Poznámka: 
Parkoviště A4-Pionýrská je zpoplatněná parkovací plocha s parkovacím automatem se 
základní sazbou 10,- Kč/hod. Kapacita 36 parkovacích stání byla využita nejvíce na cca 58%. 
Z grafu lze odvodit, že se skutečně jedná o zpoplatněná stání, protože dominantní skupinou 
uživatelů je krátkodobý návštěvník. Průměrná doba parkování vychází přibližně na 1⅓ hod. a 
pokud bychom předpokládali dodržování pravidel všemi zákazníky, lze teoreticky odvodit 
přibližně celkem 100 vyzvednutých lístků/24 hod. V ročním odhadu za pracovní dny se pak 
jedná o přibližný obrat kolem 25,3 tis. vozidel. 
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Poznámka: 
Parkoviště A6-Bayerova je rovněž zpoplatněná parkovací plocha s parkovacím automatem se 
základní sazbou 5,- Kč/hod. Kapacita kolem 24 parkovacích stání byla využita několik hodin 
na více než 100%. Z grafu nelze v žádném případě odvodit, že se jedná o zpoplatněná stání, 
protože dominantní skupinou uživatelů je zaměstnanec a průměrná doba parkování zde 
vychází na 4½ hod. Pokud bychom také zde předpokládali dodržování pravidel všemi 
zákazníky, lze teoreticky odvodit celkem 46 vyzvednutých lístků/24 hod. V ročním odhadu za 
pracovní dny se pak jedná o přibližný obrat kolem 11,6 tis. vozidel.  
 
Reálný stav využití obou uvedených parkovišť by bylo možné odvodit až porovnáním 
obsazení a tržeb. Tyto údaje nemá zpracovatel k dispozici. 
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Ulice Nádražní-parkoviště A22; stání i parkování v rozporu s platnou legislativou, včetně 
místní úpravy DZ IP25 „Zóna s dopravním omezení“ (B29/B20) 
 

 
Ulice Partyzánská-parkoviště D42; všechna vozidla nepatří do skupiny obyvatel 
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Hodnocení stavu 

Stávající řešení statické dopravy na území centra města a v jeho bezprostředně navazujících 
prostorách území je poměrně neuspořádané a nesourodé. V rámci regulace statické dopravy 
zde souběžně fungují různé režimy parkování jako zpoplatněná parkovací místa s parkovacími 
automaty a výrazně odlišnými sazbami, nezpoplatněné parkovací plochy v bezprostřední 
vzájemné zastupitelnosti, parkování v rozporu s platnou legislativou, včetně místní úpravy DZ 
IP25 „Zóna s dopravním omezením“ (B20-30km/h, B29). Rovněž využívání zpoplatněných 
parkovacích stání příslušnými zákaznickými skupinami je podle doložených dat velmi 
problematické a diskutabilní. 

Významným prvkem je rovněž kvalita dohledu, jenž ovlivňuje chování zákazníků a zajišťuje 
funkčnost celého systému regulace. O tomto nemá zhotovitel žádné informace. Nelze také 
opomenout absenci aktivního orientačního a naváděcího systému na parkovací plochy, 
protože podle zahraničních studií až ⅓ dopravních výkonů může připadat na hledání volného 
parkovacího stání. 

Z vysledované bilance oblasti A, z uplatněných provozních režimů a organizovanosti lze 
vyvodit potřebnost dalších systémových kroků rozvoje plošné územní regulace statické 
dopravy. Zaměření těchto kroků pak bude nutné odvodit na základě stanovených cílů a priorit, 
dohodnuté hierarchii zákaznických skupin, včetně přijatých prvků regulace. 

 
4.6 Průzkum cyklistické dopravy, pěší doprava 
 
Cyklistická doprava 

Na území města Rožnova pod Radhoštěm jsou evidovány následující cyklistické trasy: 
• dálková cyklotrasa CZ/PL (severní větev) 46; Vizovice-Český Těšín 
• cyklotrasa KČT 6012; Rožnov pod Radhoštěm-Valašské Meziříčí 
• cyklotrasa KČT 6013; Rožnov pod Radhoštěm-Třeštík 
• cyklotrasa KČT 6014; Rožnov pod Radhoštěm-Čarták 
• cyklotrasa KČT 6016; Rožnov pod Radhoštěm-Pustevny 
• cyklotrasa KČT 6260, Bečva; Valašské Meziříčí-Horní Bečva, podél Rožnovské Bečvy.  
Uvedené trasy mají převažující rekreační a turistický charakter. 
 

Intenzity cyklistické dopravy byly sledovány v rámci dopravních průzkumů na všech 
sčítaných křižovatkách a profilech na hranicích města v době 7-10 hod. a 14-17 hod. 
Výsledky průzkumu intenzit cyklistické dopravy jsou doloženy v následující tabulce. Za 
sledované období bylo zaznamenáno celkem 1438 cyklistů, při přepočtu podle TP 189 pro 
smíšený provoz cyklistické dopravy (koeficient 2,3 = shodný jako u automobilové dopravy) 
se pak jedná výsledně o 3307 cyklistů/24 hod. 
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Zjištěné počty cyklistů na vybraných křižovatkách a kordonových profilech 
 

Křižovatky a profily Počet cyklistů v době 
7-10 a 14-17 hod. 

Křižovatka „U Janíka“ 226 
Křižovatka „Eroplán“ 193 
Křižovatka „Kramolišov“ 43* 
Křižovatka „Náměstí Míru“ 193 
Křižovatka Palackého-Pionýrská 268 
Křižovatka Palackého-Julia Fučíka 216 
Křižovatka Sokolská-Bayerova-Masarykovo nám. 93 
Křižovatka 5.května-1.máje 19* 
I/35 Meziříčská, stanoviště 1/201 9 
III/4868 Videčská, stanoviště 2/202 27 
III/05726 Kramolišov, stanoviště 3/203   16 
III/4867 Hážovice, stanoviště 4/204 38 
I/35 Rožnovská, stanoviště 5/205 9 
I/58 Ostravská, stanoviště 6/206 18 
MK Zuberská, stanoviště 7/207 70 
Celkem 1438 

Poznámka: *) Velmi nepříznivé povětrnostní podmínky (déšť, chladno 5°C) 
 
Tabulka intenzit dokumentuje poměrně významné postavení cyklistické dopravy na území 
města Rožnov pod Radhoštěm, z tohoto přehledu si dovolíme upozornit zejména na tři z nich. 
Křižovatka Palackého-Pionýrská (268 cyklistů) reprezentuje cyklistický tah z centra města po 
ulici Palackého, přes Rožnovskou Bečvu a silnici I/35 s pokračováním po ulicích Bezručova, 
resp. Letenská. Křižovatka „U Janíka“ (226 cyklistů) je přirozenou spojnicí mezi obytnými 
oblastmi a územím centra města. Uvedený počet cyklistů reprezentuje účastníky silničního 
provozu, méně zdatní využívají k překonání křižovatky chodníky a přechody pro chodce. 
Křižovatka „Náměstí Míru“ (193 cyklistů) zprostředkovává dostupnost  centra města 
z jihovýchodních částí města, včetně jeho okrajových partií. Právě tyto zmíněné cyklistické 
tahy by mohly být základem městské kostry cyklistických tras, což umožní propojit městské 
území s regionálními cykloturistickými trasami. 
Za upozornění stojí intenzita cyklistů na přístupové komunikaci Zuberská (trasa KČT 6016, 
70 cyklistů za nepříznivých povětrnostních podmínek), která je poměrně komplikovaně 
vedena podél ulice Meziříčské a dále prostorem kolem autobusového a vlakového nádraží. 

Vlastní technické řešení cyklistických tras, resp. forma a způsob segregace (oddělení) 
cyklistické dopravy zejména od dopravy silniční musí vycházet z od reálné a výhledové 
situace, přičemž je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 736110 o doporučených 
limitech odděleného provozu cyklistů. Informativně, např. k oddělenému pojetí se uplatňuje 
při intenzitě jízdních kol ve špičkové hodině v jednom směru větší než 30 a současně počet 
motorových vozidel za 24 hod. v obou směrech je v rozmezí 5-10 tis. V podmínkách města 
Rožnov pod Radhoštěm většina komunikací ZAKOS se vyznačuje intenzitou silniční dopravy 
větší než 5 tis. vozidel/24 hod. 
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Pěší doprava 

Přístup ke generelovému (koncepčnímu) zpracování pěší dopravy byl zásadně ovlivněn 
existencí dokumentu „Generel bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm“, 
který byl dokončen v srpnu roku 2010. Tento dokument ve své podrobnosti a detailech řešení 
významně překračuje úroveň zpracování Generelu dopravy. Proto se problematika pěší 
dopravy zaměřila přednostně na zmapování bezpečnostních rizik chodců především na 
základním komunikačním systému, zejména v lokalitách s vysokou intenzitou dopravy.  
Vlastní pohyby pěších a jejich intenzity nebyly systematicky sledovány, z dílčího monitoringu 
byly definovány základní pěší vazby jako např. 
- autobusové a vlakové nádraží versus centrum města prostřednictvím křižovatky „U Janíka“ 
a ulice Nádražní 
- severozápadní obytná území versus centrum města rovněž prostřednictvím křižovatky „U 
Janíka“ a ulice Nádražní 
- severní obytná území versus centrum města prostřednictvím ulice Bezručova, případně 
Letenská a přechodu pro chodce přes I/35 a Palackého. 
V případě této poslední vazby byla ve středu 19.9.2012 v době 10.30-11.30 hod. a za poměrně 
nepříznivého počasí zaznamenána na přechodu pro chodce přes silnici I/35 intenzita 304 
chodců a cyklistů v obou směrech. Zde je nezbytné připomenout, že dopravní zatížení na 
průjezdném úseku silnice I/35 v této lokalitě činí zhruba 14,1 tis. vozidel/24 hod. v obou 
směrech.  
 
Jako hlavní a převažující nedostatky byly identifikovány zejména nevyhovující délky 
přechodů pro chodce, které nejsou zabezpečeny světelným signalizačním zařízením (SSZ) 
nebo chybějící, případně nevyhovující střední dělící ostrůvky rovněž v případě neexistence 
SSZ. Dále byly zaznamenány rizika týkající se vlastní absence infrastruktury po chodce, 
především chybějící úsek chodníku Tylovice nebo chybějící chodník Zuberská. K diskusi 
může být nefunkční chodník podél ulice Pionýrské. Výčet problémů a rizik je obsažen 
v příslušné části následující kapitoly. 
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5. SOUHRN, REKAPITULACE PROBLÉM Ů, RIZIK A NÁM ĚTŮ 
Závěrečná kapitola shromažďuje nejdůležitější informace a výsledky analýz. Přednostně pak 
identifikuje rozhodující dopravní problémy, rizika a soubory námětů k dalšímu posuzování 
jako východisko pro návrhovou část dokumentace. 
Tyto pohledy a názory mohou být dále upravovány, např. na základě výsledků prognózy 
dopravy, kdy výhledovými objemy dopravy bude zatěžována také stávající komunikační síť 
města. Další úpravy předpokládáme na základě jednotlivých stanovisek účastníků 
projednávání. 
 
5.1 Komunikace, dopravní zatížení, výkonnost systému 
Především u komunikací funkční skupiny B-sběrné je kladen poměrně velký důraz na kvalitu 
jako je plynulost a bezpečnost provozu. Z tohoto úhlu pohledu jsou hodnoceny průjezdní 
úseky silnice I/35 a I/58. Podle ČSN by tyto průjezdní úseky měly z hlediska úrovně kvality 
dopravy (UKD) výhledově splňovat stupeň D, pro výjezdové nebo návratové období 
dopravních špiček až stupeň E. 
Významnou součástí dopravního zatížení průjezdních úseku silnic je tranzitní doprava. 
V celoměstském pojetí se na celkovém objemu cest tranzitní doprava podílí více než 24% 
cest, přičemž na jednotlivých vstupech do města se tranzitující vozidla tvoří v průměru kolem 
39% dopravního zatížení. 
 
Intenzity dopravy za 24 hod. na vjezdech do města ve vozidlech 
 

Komunikace Stanoviště Průzkum 24 hod. Podíl N v% 
1-I/35 Meziříčská 1/201 6341 14584 7,8 
2-III/4868 Videčská 2/202 775 1783 3,5 
3-III/05726 Kramolišov  3/203 1085 2496 5,1 
4-III/4867 Hážovice 4/204 1436 3303 7,7 
5-I/35 Rožnovská 5/205 3544 8151 9,8 
6-I/58 Ostravská 6/206 3101 7132 8,4 
7-MK Zuberská 7/207 615 1415 1,0 
Celkem  16897 38864 7,7 

Kartogram zatížení komunikační sítě města ve vozidlech/24 hod. je dokladován v grafické 
příloze. 
 
Kondice komunikačního skeletu města se jednoznačně odvíjí od kapacity a propustnosti 
dopravních uzlů. Kapacitní analýzy byly provedeny podle ČSN 736102 a HCM (Highway 
Capacity Manual). Vybrané křižovatky reprezentují problematiku neřízených křižovatek 
průsečných a stykových a křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením (SSZ).  
 
Analýza výkonnosti křižovatek 
Nejnižší rezervu ve výkonnosti vykazují křižovatky: 
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Křižovatka Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
(křižovatka „U Janíka“, řízená SSZ) 
 

Ukazatel 
Intenzity ve vozidlech za hod. 

Rok 2012, odpolední 
špičková hodina 

Přehled kritických intenzit: 
Nábřeží Dukelských hrdinů, vlevo; Meziříčská, rovně, vpravo 
Nádražní, vlevo; 5.května, rovně, vpravo 

 
580 
598 

Součet kritických intenzit bez faktoru špičkové hodiny 1178 vozidel 
Analýza výkonnosti, hodnocení 
a) srovnání s mezními intenzitami 
b) vztah k pravděpodobné výkonnosti 

 
< 1200 voz. 

Pod výkonností 
Limit/Rezerva do kritické úrovně 1400 voz./19% 
Hodnocení Vyhovuje 

Z výsledků je patrné, že předmětná křižovatka v současném stavu  vyhovuje, nicméně se 
nachází blízko hranice labilního pásma, které lze charakterizovat nestabilním dopravním 
proudem se širokým rozmezím zdržení. Při zohlednění faktoru špičkové hodiny by zcela jistě 
byla dosažena hodnota labilního stavu. Výsledné výpočty a hodnoty však nepotvrzují zjištěný 
reálná stav ve špičkovém období, kdy na ulici Nádražní jsou dosahovány kolony vozidel 
v délce až 400m. Proto se lze domnívat, že SSZ nepracuje v optimálním režimu. 
 
Křižovatka 5.května-1.máje 
(křižovatka „5.května“, křižovatka neřízená, průsečná) 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 14-15 hod. 

 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů pro odpolední špičkovou hodinu 14-15 
hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 64 jvoz./hod. u pohybu SHA3-sdružený pruh 
z vedlejší ulice 1.máje. Tato rezerva představuje kvalitu provozu LOS ve funkční úrovni E – 
velmi dlouhá zdržení dopravního proudu. Podle ČSN 736102 úroveň kvality dopravy (ÚKD) 
s označením D je popsána jako stav, kdy se tvoří fronta vozidel, která se při existujícím 
zatížení již nesnižuje. Střední doba zdržení je > 45s, jedná se o sice nestabilní dopravní 
situaci, avšak ještě vyhovující. Je nutné upozornit, že další nejvíce zatížená hodina 15-16 hod. 
je o přibližně 14% nižší, takže vypočtená ÚKD se týká pouze 1 hod. v průběhu 24 hod. 
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Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (průmyslová zóna) 
(křižovatka neřízená, styková) 
 
Výkonnostní výpočet pro rok 2012; odpolední špičková hodina 14-15 hod. 

 
 
Posouzení výkonnosti kritických dopravních pohybů pro odpolední špičkovou hodinu 14-15 
hod. prokázalo nejnižší kapacitní rezervu 65 jvoz./hod. u pohybu SHA3-sdružený pruh 
z vedlejší ulice 1.máje (od průmyslové zóny). Tato rezerva představuje kvalitu provozu LOS 
ve funkční úrovni E – velmi dlouhá zdržení dopravního proudu. Podle ČSN 736102 úroveň 
kvality dopravy (ÚKD) s označením E je popsána jako stav, kdy se tvoří fronta vozidel, která 
se při existujícím zatížení již nesnižuje. Střední doba zdržení je > 45s, znamená to nestabilní 
dopravní situaci, avšak ještě vyhovující stav. Je důležité upozornit na skutečnost, že další 
nejvíce zatížena hodina 15-16 hod. je zhruba o 5% nižší, současně vjezd od průmyslové zóny 
disponuje šířkou, která umožňuje alespoň omezené řazení do dvou jízdních pruhů. Pak ÚKD 
dosahuje funkční úrovně D se střední dobou zdržení v rozmezí 30-45s. 
 
Statistika nehodovosti 
Lokalizace dopravních nehod 

Významným argumentem k opatřením na komunikační síti je lokalizace a rozbory dopravních 
nehod. Zde předkládáme pouze statistiku nehodovosti, tzn. lokalizaci a následky, převzatou 
z údajů Policie ČR, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu 
Vsetín ze dne 22.10.2012. 
 

Komunikace/Počet DN Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 09/2012 Závažnost 
Silnice I/35 (průjezdný úsek E442) 
• křižovatka „U Janíka“ 
• křižovatka „Eroplán“ 
• připojení „Billa/Lidl“ 

 
2 
2 
0 

 
0 
2 
0 

 
2 
2 
0 

 
0 
0 
2 

 
4 
18 
2 

Celkový počet dopravních nehod 4 2 4 2 24 
 
Podle této tabulky je jednoznačně nejnebezpečnější křižovatkou křižovatka Nábřeží 
Dukelských hrdinů (I/35)-Ostravská (I/58)-Rožnovská (I/35)-Palackého (křižovatka 
„Eroplán“) s číslem závažnosti 18, která z celkového čísla závažnosti tvoří ¾. Bohužel nejsou 
k dispozici podrobnější informace o příčinách těchto dopravních nehod. Nicméně, jedná se o 
křižovatku řízenou SSZ a tak se můžeme domnívat, zda důvodem není nepozornost řidičů, 
nebo nevhodné dopravní uspořádání křižovatky, případně také způsob řízení. 
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REKAPITULACE PROBLÉMU, RIZIK A NÁM ĚTŮ 

� Na základním komunikačním systému, konkrétně na průjezdním úseku silnice I/35 
(sběrná komunikace funkční třídy B), lze identifikovat několik problémů týkající se 
plynulosti a bezpečnosti provozu. Jedná se o křižovatku Meziříčská (I/35)-1.máje 
(průmyslová zóna), u které hraniční výkonnost je dána chybějícími řadícími prostory. 
Další problematickou křižovatkou na silnici I/35 je z hlediska nedostatečné výkonnosti a 
vytváření se kolon strategický uzel Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-
5.května (křižovatka „U Janíka“). 

� Významu komunikace ve funkční třídě B-sběrná neodpovídá vzdálenost křižovatek 
Nábřeží Dukelských hrdinů-Bezručova, resp. Letenská na silnici I/35, která je méně než 
70m, přičemž ČSN hovoří o minimální vzdálenosti 150m, resp. 70m při vhodné 
organizaci dopravy, která zde absentuje. Dalším rizikem v této lokalitě týkající se 
plynulosti provozu může být nedostatečný řadící prostor pro levé odbočení do ulice 
Letenské, podle průzkumu zde odbočovalo ve špičkové hodině 9-10 hod. 73 vozidel. 

� Na základním komunikačním systému, konkrétně na ulici 5.května, je možné vysledovat 
krátkodobé komplikace týkající se výkonnosti v křižovatce 5.května-1.máje, 
významnějším problémem jsou zde nevyhovující přechody pro chodce, zejména jejich 
délka. Problematickou křižovatku bude nutné dále posoudit z pohledu záměru její 
přestavby na křižovatku okružní. Nevyhovující přechody pro chodce z hlediska délky lze 
identifikovat rovněž u křižovatky Bayerova-Sokolská, u této křižovatky je možné 
diskutovat nad doplněním řadících prostor, zejména pro levé odbočení do ulice Sokolské, 
u kterého bylo ve špičkové hodině 15-16 hod. zaznamenáno 193 vozidel. 

� Za problematické, nevyhovující se dá považovat dopravní napojení parkovací plochy 
v blízkosti křižovatky Bayerova-Kramolišov-Partyzánská realizované přes stávající 
přechod pro chodce. 

� Ulice 1.máje v oblasti průmyslové zóny, ulice Partyzánská, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka a 
Palackého jsou součástí základního komunikačního systému, jedná se o komunikace ve 
funkční úrovni C-obslužné. Jejich problematika spočívá v tom, že již dnes se jedná o 
významné alternativní trasy průjezdné dopravy v případě velkých zdržení a front vozidel 
v křižovatce „U Janíka“. V případě ulice 1.máje je zde rozpor mezi dopravním značením 
definovaném neveřejném provozu a současně veřejně využívanou náhradní trasou. U ulic 
Partyzánská, Jiřího Wolkera a Julia Fučíka, které jsou lokalizovány v obytném území 
jsou rizikem možné negativní vlivy dopravy na životní prostřední jako je zejména hluk. 

� Ulice Tyršovo nábřeží, místní komunikace v klidové obytné oblasti, rovněž v omezeném 
rozsahu plní náhradní trasu, kdy vozidla ve směru na západ a opačně se vyhýbají 
kolonám na křižovatce „U Janíka“. Také zde  jsou rizikem možné negativní vlivy 
dopravy na životní prostřední jako je zejména hluk. 

� Sledovaný záměr na nové napojení oblasti centra města na základní komunikační systém 
(ulice Bayerova) prostřednictvím ulice Nádražní v lokalitě ulice Pivovarské může mít 
významný dopad na změny dopravní zatížení v centru města. Z tohoto důvodu 
považujeme za zásadní hodnocení atraktivnosti tohoto propojení na průjezdnou dopravu 
přes centrum města, resp. Masarykovo náměstí. Další komplikací může být vlastní 
napojení ulice Nádražní na ulici Bayerova z hlediska vzdálenosti křižovatek a řadících 
prostor. 
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5.2 Statická doprava, problematika obytných oblastí, parkování v centru 
města  
Statická doprava (doprava v klidu) je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy ve 
městech s významnou prostorovou náročností, má nezastupitelnou roli při komplexním řešení 
zajištění mobility. Jako služba nabídkového charakteru, kterou je nezbytné významně 
organizovat, se postupně stává zásadním problémem měst. 
 
Dokládáme převzaté motto ze zahraničních podkladů 
„Každá komunální dopravní politika je tak kvalitní jak je kvalitní řešení dopravy 
v klidu“. 
Složitost a náročnost řešení dopravy v klidu je dána rozsahem a záběrem, komplikovanost pak 
např. sladěním regulačních prvků s principy tržního prostředí a to vše v podmínkách, kdy jsou 
při hledání vhodné strategie a koncepce uplatňovány místy významně protichůdné cíle a 
požadavky. 
 
Mezi rozhodující cíle resp. požadavky může patřit např.: 
a) zajištění atraktivity území a dostupnosti území 
b) udržení kvality života, kvality území a bydlení 
c) snížení negativních vlivů na životní prostředí. 
 
Problematika obytných oblastí 

Bilance odstavování vozidel obyvateli města byla provedena pro vybrané obytné oblasti – 
sídliště Partyzánská, sídliště Jižní město, sídliště 1.máje, sídliště Koryčanské Paseky a sídliště 
Písečný/5.května. Vlastní průzkum se uskutečnil ve čtvrtek 13.9.2012 v době po 20 hod., 
jednalo se o zjištění obsazení na vyznačených i nevyznačených odstavných stáních, na 
komunikacích a plochách. Problémem stavu je v jakém rozsahu odstavená vozidla splňují a 
dodržují platnou legislativu danou zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 

Výsledky průzkumu statické dopravy ve vybraných obytných oblastech. 
Obytné oblasti Počet 

obyvatel 
Odstavená 
vozidla 

Stání v 
garážích 

Stupeň 
automobilizace 

Sídliště Partyzánská – oblast D 1103 229 67 1:3,73 
Sídliště Jižní město – oblast E 1318 301 34 1:3,93 
Sídliště 1.máje – oblast F 2893 602 199* 1:3,61 
Sídliště Koryčanské Paseky – oblast G 2144 401 205* 1:3,54 
Sídliště Písečný/5.května – oblast H 3968 891 268 1:3,42 
Celkem sledované obytné oblasti 11426 2424 773 1:3,57 

Poznámka: *) Garáže v údolní oblasti kolem ulice Koryčanské Paseky byly rozděleny do 
oblastí F a G odborným odhadem v poměru 80%/20%. 

Průzkum odstavování vozidel se podrobně nezabýval legitimitou nabídky, podle provedeného 
průzkumu a pořízené fotodokumentace se dá odhadovat, že v sídlištích Jižní město (oblast 
ulic Průkopnická, Revoluční, Chodská), Koryčanské Paseky, Písečný/5.května se vyskytuje 
průměrně do 10% odstavených vozidel v rozporu s platnou legislativou. Tento odhad, 
zpracovaný pro současný stav, představuje přibližně 145 nových odstavných stání 
s orientačním rozdělením do oblastí podle následující tabulky. 
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Deficitní obytné oblasti Odstavená 

vozidla 
Nedostatek 
stání /10%/ 

Sídliště Jižní město – oblast E, ulice Průkopnická, Revoluční 159 16 
Sídliště Koryčanské Paseky – oblast G 401 40 
Sídliště Písečný/5.května – oblast H 891 89 
Celkem sledované obytné oblasti 1451 145 

Upozornění: Chybějících 145 stání z titulu porušování legislativy představuje průměrný 
odhad. Pro jeho zpřesnění doporučujeme zpracovat evidenci odstavných a parkovacích stání, 
případně posouzení dopravní dostupnosti bytových domů v exponovaných oblastech.  

Problematika odstavování vozidel v obytných oblastech, resp. poptávka po odstavných 
stáních se primárně odvíjí od globálního stavu a vývoje automobilizace. Pokud budeme 
vycházet ze stupně automobilizace 1:2,59 nebo 387 vozidel/1000 obyvatel (ORP obce 
s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm k 31.12.2011), tento údaj doplníme odhadem 
výhledu pro období dalších 20 let podle „Italské křivky“ růstu automobilizace, který vyjadřuje 
závislost mezi vývojem automobilizace a HDP, dostaneme orientační výhledový stupeň 
automobilizace 478 vozidel/1000 obyvatel a růst přibližně 24% (průměrný roční růst 1,1%). 

Při tomto odhadu, předpokládající stagnaci počtu obyvatel, se zjištěná poptávka kolem 3,2 tis. 
vozidel zvyšuje na zhruba 4 tis. vozidel, tzn. výsledný bilanční nedostatek činí orientačně 800 
odstavných stání v rámci sledovaných oblastí celého města. Je zřejmé, že tento nárůst 
poptávky z titulu vývoje automobilizace bude nutné řešit především výstavbou, resp. 
podporou výstavby rezidentních stání s prioritní orientací na vícepodlažní rezidentní objekty 
v různé formě vlastnictví. 
 
Parkování v centru města 

Průzkum statické dopravy v oblasti A byl uskutečněn ve čtvrtek 13.9.2012 v době 7-18 hod. 
Tato vymezená oblast zahrnovala vlastní centrum města, včetně bezprostředně navazujícího 
území, které se rovněž podílí na dostupnosti centra. Z důvodu značné rozdílnosti v režimech a 
způsobu využívání parkovacích prostor bylo zkoumané území rozděleno do poměrně 
značného množství dílčích parkovacích ploch A1 až A53. 
 
Během průzkumu bylo zaznamenáno celkem 1880 vozidel a 4681 stání (záznamů) na 
parkovištích, průměrná doba parkování tak vychází na cca 2½ hod. a teoretický odvozený 
průměrný obrat na zhruba 3,6 vozidla na nabízené parkovací místo. Rozhodující skupinou 
uživatelů jsou zaměstnanci, společně s dlouhodobými návštěvníky tvoří až 50% poptávky.  
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Bilance a denní variace uživatelů za celou oblast A 
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Rozdělení na skupiny uživatelů v oblasti A (centrum města a navazující území) 
 

 
 

Stávající řešení statické dopravy na území centra města a jeho bezprostředně navazujícího 
území je poměrně neuspořádané a nesourodé. V rámci regulace statické dopravy zde souběžně 
fungují různé režimy parkování jako zpoplatněná parkovací místa s parkovacími automaty a 
výrazně odlišnými sazbami, nezpoplatněné parkovací plochy v bezprostřední vzájemné 
zastupitelnosti, parkování v rozporu s platnou legislativou, včetně místní úpravy DZ IP25 
„Zóna s dopravním omezením“ (B20-30km/h, B29). Rovněž využívání stávajících 
zpoplatněných parkovacích stání je podle doložených dat velmi diskutabilní. 
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REKAPITULACE PROBLÉMU, RIZIK A NÁM ĚTŮ 

� Ve sledovaných obytných oblastech, sídliště Partyzánská, sídliště Jižní město, sídliště 
1.máje, sídliště Koryčanské Paseky a sídliště Písečný/5.května lze identifikovat problémy 
v odstavování vozidel v rozporu s platnou legislativou. Především v části sídliště Jižní 
město a sídlištích Koryčanské Paseky a Písečný/5.května jsou tyto problémy znatelnější, 
v některých lokalitách může být ohrožena dopravní dostupnost vozidly HZS nebo IZS. 
Podle odhadů se v současné době jedná o počty do 10% vozidel, v úhrnu to představuje 
celkem orientačně 145 odstavných stání. Tyto odhady vyžadují další prověření. 

� Protože problematika odstavování vozidel v obytných oblastech, resp. poptávka po 
odstavných stáních se primárně odvíjí od globálního stavu a vývoje automobilizace a 
předběžný odhad pro období dalších 20 let vychází na růst zhruba 24%, lze očekávat 
výsledný bilanční nedostatek kolem 800 odstavných (rezidentních) stání. Na „pětiletku“ 
může tedy připadat přibližně 200 stání. Tento růst poptávky nebude možné krýt realizací 
povrchových kapacit, bude nutné jej řešit především výstavbou, resp. podporou výstavby 
rezidentních stání ve vícepodlažních objektech s různou formou vlastnictví. 

� Stávající podoba řešení parkování na území centra města a jeho bezprostředně 
navazujícího území vykazuje již v současné době poměrně značná rizika. Může se jednat 
např. o porušování až nerespektování nastaveného systému regulace, omezování 
některých skupin uživatelů jinou skupinou zákazníků, za hlavní problém však 
považujeme nedostatečnou bilanci nabídky, která je podmínkou dalšího potřebného 
územní rozvoj systému regulace. Potřebným rozvojem systému se zde rozumí koncepční 
a systémové řešení (způsob a forma regulace) parkování navržené tak, aby podle 
definovaných priorit a v odpovídající kvalitě uspokojovalo všechny zákaznické skupiny 
beze zbytku. Nastavené koncepci, resp. uživatelským skupinám se pak přidělí příslušná 
část veřejného prostoru, včetně regulačních podmínek. Pořadí priorit bývá různé, nikdy se 
však nemění přístup ke skupině zaměstnanec, která by měla být uspokojen jako poslední 
a to na nezpoplatněných plochách v navazujícím území.  

 
5.3 Cyklistická doprava, bezpečnost pěší dopravy 
  
Cyklistická doprava 

Na území města Rožnova pod Radhoštěm je evidováno celkem 6 cykloturistických tras, 
pouze v případě cyklotrasy KČT 6260, Bečva podél Rožnovské Bečvy se jedná o stezku. Na 
těchto trasách převažuje rekreační a turistický charakter provozu, okrajová území a okolní 
obce je také využívají pro denní zaměstnaneckou dopravu. 

Intenzity cyklistické dopravy byly sledovány pouze v rámci dopravních průzkumů na všech 
sčítaných křižovatkách a profilech na hranicích města v době 7-10 hod. a 14-17 hod. Za 
sledované období bylo zaznamenáno celkem 1438 cyklistů, při přepočtu podle TP 189 pro 
smíšený provoz cyklistické dopravy (koeficient 2,3 = shodný jako u automobilové dopravy) 
se pak jedná výsledně o 3307 cyklistů/24 hod. 

Největší počet cyklistů byl za sledované období zaznamenán 
- v křižovatce Palackého-Pionýrská (268 cyklistů), který reprezentuje cyklistický tah z centra 
města po ulici Palackého, přes Rožnovskou Bečvu a silnici I/35 s pokračováním po ulicích 
Bezručova, resp. Letenská 
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- v křižovatce „U Janíka“ (226 cyklistů), která je přirozenou spojnicí mezi obytnými oblastmi 
a územím centra města, přičemž méně zdatní cyklisté využívají k překonání křižovatky 
chodníky a přechody pro chodce 
- v křižovatce „Náměstí Míru“ (193 cyklistů), která zprostředkovává dostupnost  centra města 
z jihovýchodních částí města, včetně jeho okrajových partií.  

Za upozornění stojí intenzita cyklistů na přístupové komunikaci Zuberská (trasa KČT 6016), 
kde bylo zaznamenáno za sledované období a nepříznivých povětrnostních podmínek celkem 
70 cyklistů. 
 
REKAPITULACE PROBLÉMU, RIZIK A NÁM ĚTŮ 

� Cyklistické trasy procházející městem Rožnov pod Radhoštěm mají převážně rekreační a 
turistický charakter provozu, absence městských cyklistických tras, s ohledem na 
významný počet zaznamenaných cyklistů, je závažných koncepčním nedostatkem 
v řešení komplexního dopravního systému města. Výše zmíněné cyklistické tahy by 
mohly být základem rozvoje městské kostry cyklistických tras, což umožní propojit 
městské území s regionálními cyklistickými trasami. 

� S ohledem na zjištěné vazby a návaznosti a v souladu s rozvojem městského skeletu 
cyklistických tras doporučujeme přednostně řešit uspořádání kolizních lokalit křižovatky 
„U Janíka“, včetně navazujících úseků v ulicích 5.května a Nádražní, přechodu (přejezdu) 
přes silnici I/35 v prostoru ulic Bezručova, Letenská, křižovatky „Eroplán“ a v prostoru 
Náměstí Míru, včetně návazností. 

 
Bezpečnost pěší dopravy 

Přístup ke generelovému (koncepčnímu) zpracování pěší dopravy byl zásadně ovlivněn 
existencí dokumentu „Generel bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm“, 
který byl dokončen v srpnu roku 2010. Tento dokument ve své podrobnosti a detailech řešení 
významně překračuje úroveň zpracování Generelu dopravy. Proto se problematika pěší 
dopravy zaměřila přednostně na zmapování bezpečnostních rizik chodců na základním 
komunikačním systému, zejména v lokalitách s vysokou intenzitou dopravy.  

Z dílčího monitoringu byly vysledovány základní pěší vazby jako např. 
- autobusové a vlakové nádraží versus centrum města prostřednictvím křižovatky „U Janíka“ 
a ulice Nádražní 
- severozápadní obytná území versus centrum města rovněž prostřednictvím křižovatky „U 
Janíka“ a ulice Nádražní 
- severní obytná území versus centrum města prostřednictvím ulice Bezručova, resp. Letenská 
a přechodu pro chodce přes I/35 s pokračováním po ulici Palackého. 

Jako hlavní a převažující nedostatky byly identifikovány zejména nevyhovující délky 
přechodů pro chodce, které nejsou zabezpečeny světelným signalizačním zařízením (SSZ) 
nebo chybějící, případně nevyhovující střední dělící ostrůvky v případě neexistence SSZ. 
Rovněž byly zaznamenány závady týkající se vlastní absence infrastruktury po pěší. 
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REKAPITULACE PROBLÉMU, RIZIK A NÁM ĚTŮ 

� Poměrně značné riziko v bezpečném pohybu chodců bylo identifikováno podél ulice 
Zuberské v úseku od ulice 1.máje po budovy společnosti REMAK, a.s., v souvislosti 
s absencí příslušné dopravní infrastruktury pro chodce. Obdobná situace, tedy chybějící 
chodník, se vyskytuje  v úseku Zátiší-V Aleji podél ulice Tylovice, který je součástí 
příslušné bezbariérové trasy z Hažovic. 

� S ohledem na monitorované hlavní pěší trasy byly identifikovány bezpečnostní rizika 
v nevyhovující délce přechodu přes silnici I/35 v úseku Meziříčská. Konkrétně se jedná o 
přechody pro chodce v lokalitách ČS ÖMV, OC Billa/Lidl, Autobusové nádraží. 
Problémová situace se na silnice I/35 dále vyskytuje v úseku Nábřeží Dukelských hrdinů, 
v lokalitě ulic Bezručova/Letenská, kde přechod pro chodce nevyhovuje svým 
uspořádáním, resp. úrovní zabezpečení ochrany chodců. Intenzita kolem 300 chodců a 
cyklistů za hodinu a intenzita dopravy přes 1100 vozidel/hod. v obou směrech již 
vyžaduje kvalitativně vyšší typ opatření než stávající DZ S7-Přerušované žluté světlo.  

� Další nevyhovující délky přechodů pro chodce je možné identifikovat v křižovatce 
5.května-1.máje, křižovatce Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova, kde navíc je 
nedostatečná současná šířka středního dělícího ostrůvku přes ulici Pionýrskou. Shodné 
problémy, týkající nevyhovující délky přechodů pro chodce se vyskytují v křižovatce 
Bayerova-Sokolská a Bayerova-Kramolišov-Partyzánská, kde navíc chybí přechod pro 
chodce přes ulici Partyzánskou, což je součástí příslušné bezbariéroví trasy z Hažovic. 

 
5.4 Městská hromadná doprava a negativní vlivy na životní prostředí 
Jedná se o další obvyklé oblasti komplexního řešení dopravního systému města. Nejsou sice 
obsaženy v zadávací dokumentaci, nicméně zcela jistě mají svůj nezastupitelný význam 
v dopravním plánování.  

V případě městské hromadné dopravy se jedná o možnost pozitivně ovlivnit dělbu přepravní 
práce a mobilitu obyvatel města. Tato veřejná služba může oslovit významné zákaznické 
skupiny jako děti a mládež, matky s dětmi, seniory nebo i zaměstnance. S ohledem na 
vzdálenost rozhodujících obytných celků od centra města, zdravotnického zařízení a dalších 
městských a společenských aktivit, s přihlédnutím ke konfiguraci území se domníváme, že je 
namístě tuto problematiku diskutovat. 

Zcela odlišná situace je kolem negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Tyto dopady tu 
existují a především hluk z dopravy významně ovlivňuje kvalitu života, pobytu a bydlení ve 
městě. Vzhledem k předpokládanému dalšímu růstu dopravního zatížení na komunikační síti 
lze očekávat vzrůstající hladiny hluku a za této situace je zcela namístě definovat cíle rozvoje 
dopravní soustavy, včetně následné analýzy jejich důsledků. 
 
 
 
 
Zpracoval: Ing. P. Roháč 
UDIMO spol. s r.o. 
Ostrava 31.10.2012 


