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1. ZADÁNÍ DOKUMENTACE 
 
1.1 Úvod a cíle dokumentace, výchozí podklady 
Dílo „Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm“ (dále Generel dopravy) je významným 
koncepčním, rozvojovým a plánovacím dokumentem odvětví dopravy, současně patří mezi 
důležité územně analytické a plánovací podklady. Z tohoto důvodu byl zpracováván v úzké 
součinnosti s orgány územního plánování. Komplexnost návrhu je pak zajištěna společným 
řešením jak dopravní infrastruktury, tak i managementu dopravy. Právě komplexnost návrhu, 
tzn. koordinace dopravních a provozních činností, koordinace dopravní infrastruktury pro 
všechny druhy dopravy, což zajišťuje harmonizaci dalších přípravných fází rozvoje dopravní 
soustavy města. 

Předmětem dokumentace je návrh výhledové koncepce dopravy pro automobilovou dopravu, 
cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu. Cílem návrhové části je nalezení řešení, které 
splní požadavky na bezpečnost a plynulost provozu, na dopravní dostupnost území a 
podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Vypracování dokumentace „Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm“ bylo sjednáno 
s objednatelem, městem Rožnov pod Radhoštěm, smlouvou o dílo schválenou dne 25.06.2012 
Radou města Rožnova pod Radhoštěm. Koncept řešení dopravy představuje druhou část 
dokumentace, vlastnímu zpracování návrhu předcházelo vypracování úvodní etapy – 
Analytická část. Koncept řešení obsahuje rovněž zpracování odhadu vývoje dopravy a 
dopravního zatížení pro časové etapy 2015 a 2020. 
 
Při zpracování Generelu dopravy bylo čerpáno především z těchto hlavních dokumentů a 
podkladů: 

• Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 
• Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm, 1. etapa; UDIMO spol. s r.o., listopad 

2012 
• Generel bezbariérových tras na území města Rožnov pod Radhoštěm; UDIMO, spol. 

s r.o., srpen 2010 
• Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje; UDIMO, spol. s r.o., 2009/2011 
• Demografická data obcí České republiky, ČSÚ 
• Centrální registr vozidel, MV ČR, stav k 1.1.2012 
• Výhledové koeficienty růstu dopravy (dopravních výkonů) pro období 2005-2040; 

MD ČR, ŘSD ČR. 
 
1.2 Analýza současného stavu – základní informace  
 
Stupeň automobilizace 

Ke dni 1.1.2012 bylo v rámci obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm (35406 
obyvatel, stav k 31.12.2011) registrováno celkem 17671 motorových vozidel, z toho 13694 
osobních. 
Stupeň automobilizace dosáhl ke dni 1.1.2012 hodnotu 1:2,59 (tzn. 1 osobní automobil 
připadal na 2,59 obyvatele, resp. na 1000 obyvatel připadalo 387 osobních vozidel). 
 
 
 
 



Generel dopravy m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
2. etapa – Koncept řešení 

Strana 5 (celkem 55)  

Dopravní zatížení 

Základní informaci o dopravním zatížení podává přehled intenzity dopravy na vjezdech do 
města ve vozidlech za 24 hod., včetně podílu nákladních vozidel. Průzkumem sledované 
období bylo v trvání 6 hodin, konkrétně 7-10 hod. dopoledne a 14-17 hod. odpoledne. 
 

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 

 
Dopravní vazby 

Na základě provedeného směrového dopravního průzkumu na hranicích města byly vyčísleny 
celkové objemy cest vnějších a tranzitních. 
 

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. 
 
Výkonnost komunikačního skeletu 

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. 

 
Mezi limitující uzly skeletu patří především křižovatka řízená světelným signalizačním 
zařízením (dále SSZ) Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května. Podle 
kapacitních výpočtů stávajícího stavu křižovatka vyhovuje, nicméně se nachází blízko hranice 
labilního pásma, které lze charakterizovat nestabilním dopravním proudem se širokým 
rozmezím zdržení. Pro období špičkových 15 minut je hodnota labilního stavu překročena, 
což se projevuje tvorbou front vozidel o délce zhruba 400m.  
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Kapacitní propočty neřízených křižovatek 5.května-1.máje a Meziříčská-1.máje prokázaly pro 
sdružené vjezdy z vedlejší komunikace ulice 1.máje (v obou případech) dosažení funkční 
úrovně kvality provozu E, velmi dlouhé zdržení dopravního proudu, nestabilní stav. 
 
Parkování a odstavování vozidel 

Ve sledovaných obytných oblastech byl odvozen průměrný stupeň automobilizace obyvatel 
těchto území s hodnotou 1:3,57, resp. 280 vozidel na 1000 obyvatel. 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. V úhrnu se jedná orientačně o deficit 
145 odstavných stání. 

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 

 
Během průzkumu centrálního území (oblast A) 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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Stávající stav statické dopravy na území centra města a jeho bezprostředně navazujícím území 
je poměrně neuspořádané a nesourodé. V rámci regulace 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 zjištěných dat velmi diskutabilní. 

Na základě průzkumu parkování vozidel v průmyslové oblasti (oblast průmyslu C) byla 
zjištěna maximální poptávka v čase 11 hod. dopoledne v objemu 949 vozidel. Vzhledem 
k celkové nabídce 1522 stání se jedná o globální využití cca 62%. Vyznačených parkovacích 
stání bylo zjištěno celkem 1316. Byly však vysledovány lokality, kde docházelo až téměř 
k vyčerpání nabídka, jako např. u parkoviště C57, C60 (ulice U trati), kde bylo zjištěno 
využití na cca 90 až 100%. 
 
Cyklistická a pěší doprava 

Na území města Rožnova pod Radhoštěm je evidováno celkem 6 cykloturistických tras, 
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. V rámci dopravních průzkumů bylo za 
sledované období 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/ max. 57 cyklistů za hodinu 
- v křižovatce „U Janíka“; 226 cyklistů/ max. 49 cyklistů za hodinu 
- v křižovatce „Náměstí Míru“; 193 cyklistů/ max. 47 cyklistů za hodinu.  

S ohledem na významný počet cyklistů je namístě zabývat se rozvojem městské kostry 
cyklistických tras pro denní užívání, což umožní také propojit městské území s regionálními 
cyklistickými trasami. 
 
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.  

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. 
Jedná se např. o přechody pro chodce v lokalitách ČS ÖMV, OC Billa/Lidl, Autobusové 
nádraží. Problémová situace na silnice I/35 se dále vyskytuje v úseku Nábřeží Dukelských 
hrdinů, v lokalitě ulic Bezručova/Letenská, kde přechod pro chodce díky intenzitě dopravy 
vyžaduje kvalitativně vyšší typ opatření než stávající DZ S7-Přerušované žluté světlo. Rovněž 
byly zaznamenány závady týkající se vlastní absence infrastruktury po pěší, např. podél ulice 
Zuberské. 
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1.3 Připomínky, náměty k Analýze stavu  
K Analýze současného stavu, 1.etapě řešení Generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm, 
byla vznesena řada připomínek a námětů občanů města. V této souvislosti je potřebné zmínit 
postavení a zaměření koncepčního dokumentu na úrovni Generelu dopravy. Především se 
jedná o územně plánovací podklad v podrobnosti územně analytických podkladů pro potřeby 
územně plánovací dokumentace, dále slouží pro plánování rozvoje dopravy a dopravní 
infrastruktury. Přibližně v podrobnosti Územního plánu se zabývá a rozpracovává hlavní 
témata dopravní problematiky do úrovně dat a podkladů pro dimenzování infrastruktury a 
managementu dopravy.  

Obsah a motivace připomínek a námětů by se zjednodušeně daly rozdělit do 3 základních 
tematických okruhů problémů: 
- dopravní infrastruktura, rozvoj základního komunikačního skeletu 
- dopravní dostupnost území 
- organizace provozu, organizace a řízení dopravy.  

Návrh Koncepce řešení se zabýval, bral v úvahu, posuzoval a hodnotil zejména příspěvky 
tematického okruhu „dopravní infrastruktura, rozvoj základního komunikačního skeletu“, což 
náleží k nedílné součásti diskuse nad možným rozvojem dopravní infrastruktury města. 
Náměty a připomínky 
- pana Gardase na nové komunikační stavby dle doložené grafické přílohy 
- pana Holiše na propojovací větev z ulice Nádražní vpravo na silnici I/35 
- paní Fabiánové a dalších k průjezdné dopravě přes Jižní město 
- pana Navrátila k parkování na ulicích Partyzánská, J. Wolkera 
byly hodnoceny a posuzovány především z hlediska jejich přínosů nebo rizik. Podrobně je 
pojednáváno především v kapitolách 2.2 a 2.3, také v dalších. 

K připomínce pana Kramoliše ve věci hluku z dopravy na ulici Bayerova musíme konstatovat, 
že zadání Generelu dopravy neobsahovalo hodnocení dopravní situace z hlediska vlivu na 
životní prostředí. 
 
Připomínky a náměty k tematickému okruhu „dopravní dostupnost území“ byly vzneseny 
především občanským sdružením VARTA, kdy pan Kohout popisuje dlouhodobě neřešenou 
situaci v dopravní obsluze a dostupnosti průmyslové zóny Tylovice a lokality rodinných 
domků kolem ulic Tvarůžkova, Hrnčířská, Na Vyhlídce. Poukazuje na nezpůsobilý stav 
komunikací pro provoz nákladních vozidel, na rizika a nebezpečnost pohybu chodců na těchto 
komunikacích. Na základě toho, že jim uvedené závady a problémy nejsou obsaženy 
v analýze současného stavu, hodnotí kvalitu 1.etapy Generelu dopravy jako nedostatečnou. 

K uvedenému je potřebné doplnit, že se nejedná pouze o jmenovanou lokalitu. Územní plán 
předkládá široký výčet území určeného pro rozvoj individuálního bydlení, mezi nejrozsáhlejší 
lokality patří Tylovice, Balkán, Na Drahách, Dolní Dráhy, Tylovické Horečky, Dolní Paseky 
nebo Letná. Tyto sledované urbanistické záměry, situované v sousedství stabilizované 
zástavby, vyvolávají nové potřeby a nároky, produkují novou poptávku, na kterou nebyla 
původní technická ani dopravní infrastruktura dimenzována. Tyto rozpory a rizika je nezbytné 
řešit a správným a vhodnými nástroji jsou především Územní studie nebo Regulační plán. 
Z uvedeného vyplývá, že tematický okruh „dopravní dostupnost území“ je spíše problémem 
územního plánování než dopravního plánování, nicméně v kapitole 5. Generelu dopravy jsou 
uvedeny základní obecní technické informace a rámcové hodnocení vybraných lokalit, která 
vyžadují další podrobnější rozpracování.  
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Připomínky a náměty k tematice „organizace provozu, organizace a řízení dopravy“ se týkají 
např. problematiky dopravního značení a jeho dodržování, průjezdnosti komunikací nebo 
parkování nákladních vozidel na ulici 1.máje svoji nezbytnou detailností překračují možnosti 
Generelu dopravy jako koncepčního dokumentu. 
Mezi tyto připomínkami a náměty patří např.: 
- dopravní značka Zákaz stání na ulici Družstevní 
- průjezdnost Náměstí Míru 
- chybějící dopravní značení Jižní město 
- parkování průmyslová zóna 1.máje a další. 
 
1.4 Odhad vývoje dopravy a dopravního zatížení  
 
Hlavní zásady odhadu 

Odhad vývoje dopravy je nedílnou součástí Konceptu řešení v rámci Generelu dopravy města 
Rožnov pod Radhoštěm. Metodicky se jedná o samostatnou etapu, jejímž úkolem je stanovení 
výhledových objemů dopravy v závislosti především na vývoji automobilizace, přičemž je 
přihlíženo k urbanistickému rozvoji a dopravním záměrům města. Prostřednictvím následného 
modelování výhledového dopravního zatížení je možné sledovat a posuzovat snahu na 
maximální využitelnost kapacity dopravní sítě. 
 
Odhad výhledových hodnot, dynamická doprava 

Projekce vývoje individuální automobilové dopravy je zpracována na základě zjištěného 
stupně automobilizace v rámci obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm ke dni 
1.1.2012 a „italské křivky“ růstu automobilizace, která zohledňuje obecnou závislost mezi 
počtem osobních vozidel a vývojem hrubého domácího produktu. Při stanovování stupně 
automobilizace je předpokládána stagnace vývoje počtu obyvatel. 
 
Odhad vývoje Rok 2010 Rok 2012 +10 let/2022 +20 let/2032 
Počet osobních vozidel 
na 1000 obyvatel 

370 387 439 487 

Stupeň automobilizace 1:2,70 1:2,58 1:2,28 1:2,05 
Výhledový koeficient 1,0 1,05/1,0 1,13 1,26 
Koeficienty ŘSD ČR 1,0 1,05/1,0 1,15 1,24 

Poznámka: 
Koeficienty stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR představují průměrné hodnoty pro 
silnice I., II., a III. třídy, bez dálnic a rychlostních silnic. Výhledové koeficienty pro období 
+10 let a +20 let jsou vztaženy k roku 2012. 
 
Pro odhad vývoje těžké nákladní dopravy byly převzaty výhledové růstové koeficienty 
stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro silnice I., II., a III. třídy, bez dálnic a 
rychlostních silnic. 
 
Odhad vývoje Rok 2012 +10 let/2022 +20 let/2032 
Koeficienty ŘSD ČR 1,0 1,05 1,08 
 
Výsledné odhady počtu cest v silniční dopravě byly odvozeny na základě výsledků průzkumů, 
kdy těžká nákladní doprava se ve sledovaném období roku 2012 podílí nejvíce 5% na 
celkovém dopravním výkonu sledované komunikační sítě města Rožnov pod Radhoštěm. 
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Počet cest vozidel za 24 hod. Rok 2012 +10 let/2022 +20 let/2032 
Osobní vozidla 47494 53668 59842 
Těžká nákladní vozidla 2500 2625 2700 
Celkový počet cest 49994 56293 62542 
Koeficient růstu 1,0 1,13 1,25 
 
 
Odhad výhledových hodnot, statická doprava 

Shodně jako v případě individuální automobilové dopravy je projekce vývoje zpracována 
podle „italské křivky“ růstu automobilizace, která zohledňuje obecnou závislost mezi počtem 
vozidel a vývojem hrubého domácího produktu. Výchozím podkladem je zjištěná 
automobilizace 387 osobních vozidel/1000 obyvatel k 1.1.2012. Podle následující tabulky lze 
ve sledovaných obytných oblastech města očekávat pro období +20 let průměrný nárůst 
odstavovaných vozidel 26%. 
 
Odhad vývoje Rok 2012 +10 let/2022 +20 let/2032 
Počet osobních vozidel 
na 1000 obyvatel 

387 439 487 

Stupeň automobilizace 1:2,58 1:2,28 1:2,05 
Výhledový koeficient 1,0 1,13 1,26 
 

Tento vývoj se v plné míře projeví v obytných územích, kde je charakteristické a standardní 
bez omezování a regulace přizpůsobovat kapacitu odstavných ploch rostoucí poptávce. 
Například ve sledovaných obytných oblastech města se dá předpokládat pro období +20 let 
deficit přibližně 830 odstavných stání.  

V oblastech se smíšenou funkcí (např. obytná+vybavenost) bude rovněž nutné pokrýt 
především požadavky obyvatel realizací nových odstavných i parkovacích kapacit. Koncepce 
statické dopravy bude však muset uvažovat se vzájemnou zastupitelností nabídky uplatněním 
dílčích regulací uživatelských skupin. 

V centrální oblasti města, kde koncentrace funkcí a intenzivní využívání území přináší 
vysokou kumulaci vozidel a velké nároky na plochy pro odstavování a parkování vozidel, 
bude narůstat disproporce mezi poptávkou a nabídkou. Pro zachování funkčnosti centra bude 
nezbytné různými formami regulace statické dopravy vhodně rozdělit veřejný prostor 
(nabídku), přičemž také zde se předpokládá další rozvoj nabídky a využívání zastupitelnosti.  
 
Odhad bilancí (deficitu) statické dopravy ve sledovaných obytných oblastech města pro 
období +10 let a +20 let, bez zohlednění dodržování platné legislativy dané zákonem 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
 

Obytné oblasti Odstavená 
vozidla 2012 

Deficit 
+10 let/2022 

Deficit 
+20 let/2032 

Sídliště Partyzánská – oblast D 296 38 77 
Sídliště Jižní město – oblast E 335 44 87 
Sídliště 1.máje – oblast F 801 104 208 
Sídliště Koryčanské Paseky – oblast G 606 79 158 
Sídliště Písečný/5.května – oblast H 1159 151 301 
Celkem sledované obytné oblasti 3197 416 831 
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Poznámky: 
- hodnoty „odstavená vozidla 2012“ představují údaje zmapované průzkumem statické 
dopravy 
- „deficit +10 let a +20 let“ je rozdílem mezi stanovenou maximální poptávkou pro daná 
období a současnou poptávkou, přičemž není zohledněna legalita odstavených vozidel. 
 
1.5 Hlavní problémy vývoje dopravy  
Rizika vyplývající z interpretace a promítnutí stanovených výhledových hodnot a bilancí na 
stávající dopravní infrastrukturu lze rozčlenit do dvou základních oblastí: 
- oblast komunikační sítě, resp. dynamické dopravy 
- oblast parkování a odstavování vozidel, resp. statické dopravy. 
 
Komunikační síť 

a) Výsledky zatěžování stávající sledované komunikační sítě výhledovými objemy dopravy 
pro období +20 let naznačily rizika a slabá místa dopravního skeletu. Kritickým místem je 
především křižovatka Meziříčská (I/35)-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-Nádražní-5.května 
na průtahu silnice I/35, kde intenzita dopravy 26779 vozidel z roku 2012 narostla na 30123 
vozidel za 24 hod. (zvýšení o 12%). Předpokládané výhledové intenzity dopravy zde dosahují 
zatížení, které překračuje výkonnost křižovatky, součet kritických intenzit vychází 1378 
vozidel/hod. Překročená kapacita je charakteristická celkovým přetížením křižovatky a 
vysokým zdržením dopravního proudu v delších časových obdobích. Tento stav je 
doprovázen dalšími negativními dopady na životní prostředí, bezpečnost pěší a cyklistické 
dopravy a dalšími. 

 

b) V důsledku přetížení křižovatky Meziříčská (I/35)-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-
Nádražní-5.května dochází k výraznému přesunu dopravy na alternativní trasy. V případě MK 
1. máje v oblasti průmyslové zóny dochází ke zvýšení intenzity dopravy zhruba 39% na 
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výsledné zatížení cca 7,4 tis. vozidel/24 hod. Další významné změny dopravního zatížení se 
promítají do ulice  Palackého, kde dochází k nárůstu cca 30% a zatížení cca 5,7 tis. vozidel/24 
hod.) a do ulice Bezručova se zatížením cca 3,9 tis. vozidel/24 hod. a nárůstem přibližně 50%. 
Problémy dále předpokládáme na ulici Tyršovo nábřeží, kde vychází modelová intenzita 
dopravy cca 2,7 tis. vozidel/24 hod., zde odhadujeme orientačně více než dvojnásobný růst 
dopravního zatížení.  

c) Významné komplikace s plynulostí provozu lze dále očekávat na křižovatkách 
alternativních tras Meziříčská-1.máje (úroveň kvality E, nestabilní stav se středním zdržením 
>45s), Nádražní-Videčská-Pionýrská-Bayerova (úroveň kvality E, nestabilní stav se středním 
zdržením >45s) a 5.května-1.máje (úroveň kvality F, překročená kapacita) a křižovatce 
Nábřeží Dukelských hrdinů-Bezručova (úroveň kvality E, nestabilní stav se středním 
zdržením >45s). 
 
Parkování a odstavování vozidel 

Rozvoj nabídky v obytných oblastech musí reagovat na předpokládaný růst počtu osobních 
vozidel při respektování a zohlednění územních podmínek v jednotlivých lokalitách. Obvykle 
jsou v obytných oblastech jen omezené možnosti rozšiřování nabídky odstavných stání na 
terénu, pouze nepatrná část výsledného deficitu bude možné pokrýt např. stáními na 
komunikacích v souvislosti s úpravami organizace provozu, případně i realizací menších 
parkovacích ploch. V lokalitách s výrazným rozdílem mezi nabídkou a poptávkou je nezbytné 
zabývat se přípravou výstavby, resp. podporou výstavby parkovacích objektů. Vlastní 
dimenzování odstavných kapacit pak musí zohlednit nejen vlastní deficit nabídky, ale také 
urbanistické záměry s pobytovými prostory v území.  

Dle odhadu výhledových bilancí pro období +20 let vykazují největší deficity odstavných 
stání lokality 
- sídliště Písečný/5.května (oblast H);  301 odstavných stání 
- sídliště 1. máje (oblast F);    208 odstavných stání 
- sídliště Koryčanské Paseky (oblast G);  158 odstavných stání. 
 
Poznámka: 
- deficit odstavných stání nezohledňuje legalitu odstavených vozidel ani urbanizaci území 
 
Koncepce řešení centrální oblasti města a navazujícího území (oblast A) bude muset být 
založena na celkové regulaci (organizování) statické dopravy a rozvoji nových parkovacích 
kapacit. Tento vývoj je odvozen na základě výsledné bilance oblasti se souhrnným deficitem 
cca 200 parkovacích stání v období +20 let, který orientačně obsahuje také nedostatek 
odstavných stání pro obyvatele, avšak nezohledňuje zastupitelnost míst a stání vozidel 
v rozporu s platnou legislativou. 
 

2. KOMUNIKA ČNÍ SÍŤ, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ  
 
2.1 Všeobecná charakteristika koncepce, dopravní zatížení 
Jako nejdůležitější zásady návrhu lze definovat intenzívní využívání kapacit stávající 
komunikační sítě a soustředění dopravy na vybrané pozemní komunikace základní sítě vedené 
"méně citlivými" městskými oblastmi s cílem snížení průjezdné dopravy na alternativních 
(náhradních) trasách ve zklidněných obytných oblastech. Výstavba nové infrastruktury, resp. 
její rekonstrukce je navrhována nejen na základě kapacitní odůvodněnosti, ale také podle 
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nároků na urbanistický rozvoj města, požadavků na zvyšování bezpečnosti a omezování 
negativních vlivů dopravy na životní prostředí.  

Základním motivem koncepce rozvoje komunikační sítě města pro návrhové období +20 let je 
zvyšování výkonnosti průtahu silnice I/35, resp. jeho křižovatek, plnohodnotné začlenění 
ulice 1.máje do základního komunikačního systému města a doplňující rozvojové záměry 
v přestavbě křižovatek, které zvyšují celkovou dopravní výkonnost základního skeletu. 
Sledované záměry svým spolupůsobením zabezpečují provozní stabilitu za horizont sledované 
období +20 let.  

Základní informace o zatížení vybraných křižovatek ve vozidlech/24 hod. pro návrhové 
období +20 let: 
 

Sledované/posuzované křižovatky Stav 
roku 2012 

Návrhový 
stav +20 let 

Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 26779 32268 
Nábřeží Dukelských hrdinů-Palackého-Ostravská-Rožnovská 17386 21705 
Bayerova-Partyzánská-Kramolišov 10948 12844 
Nádražní-Pionýrská-Videčská 14646 18237 
5.května-1.máje 13533 15896 
Meziříčská-1.máje (Zuberská) 17059 20519 
Celkem sledované křižovatky 100351 121469 

 
Poznámky: 
- data ve vozidlech/24 hod. představují součet vjezdů do křižovatky 
- výsledky dokladují zatěžovací stav, kdy je realizována pouze přestavba silnice I/35. 
 
Dopravní zatížení pro návrhové období +20 let dle výše uvedené tabulky je doloženo 
v následujícím obrázku. 
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2.2 Přehled rozvojových staveb v návrhovém období 
Základní komunikační síť města Rožnov pod Radhoštěm lze charakterizovat jako síť 
roštového uspořádání s dominantním postavením sběrné komunikace průtahu silnice I/35 
(E442), včetně odpojení silnice I/58.  Komunikace je vedena na severním okraji 
urbanizovaného centra města, odděluje jádrové území od rozhodujících obytných souborů 
lokalizovaných v severních oblastech města. Prostřednictvím dvou rozhodujících křižovatek 
Meziříčská (I/35)-Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35) a Nábřeží Dukelských 
hrdinů (I/35)-Ostravská (I/58)-Rožnovská (I/35) a s podporou křižovatky Meziříčská (I/35)-
1.máje (-Zuberská) zajišťuje průtah téměř veškerou distribuční funkci pro navazující městská 
území. 

Z této zjednodušené charakteristiky skeletu města je zřejmé, že dosažená úroveň kvality 
dopravy na průtahu silnice I/35 bude určující pro kvalitu provozu na napojujících se 
komunikacích.  
 
Rozhodující komunikační stavby: 
Analýzy zpracované v kapitole 1.4 Hlavní problémy vývoje dopravy jednoznačně dokládají, 
že rozhodující komunikační stavbou ve městě je rekonstrukce silnice I/35 (ulice Meziříčská) 
v úseku mezi křižovatkami Meziříčská (I/35)-1.máje (Zuberská) a Meziříčská (I/35)-
Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35). Stavba pouze kapacitní problémy a 
nedostatečné řadící prostory křižovatek, ale zajišťuje také snížení dopravy na alternativních 
trasách, které vedou obytným zastavěným územím. 
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� Rekonstrukce silnice I/35, Meziříčská 
Jedná se o rekonstrukci silnice I/35 v úseku mezi křižovatkou Meziříčská (I/35)-1.máje 
(Zuberská), včetně a křižovatkou Meziříčská (I/35)-Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských 
hrdinů (I/35), včetně s cílem zvýšit její výkonnost, resp. výkonnost dotčených křižovatek. 
Celková délka rekonstrukce silnice I/35 je zhruba 1400m. Šířkové uspořádání komunikace je 
navrženo v kategorii MS 15,5/50. Součástí stavby je světelné signalizační zařízení, včetně 
koordinace u 2 přechodů a 2 křižovatek. 
 
Křižovatka Meziříčská (I/35)-Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35) vykazuje 
pro návrhové období +20 let stabilní dopravní situaci, je dosažena kvalita provozu v úrovni 
C/D (úroveň uspokojivá/dostatečná se středním zdržením >50s až ≤70s). Na základě 
orientačních propočtů křižovatky byla odvozena rezerva do vyčerpání kapacity zhruba 24%. 
Rovněž podle orientačních propočtů vychází délka fronty vozidel na ulici Nádražní kolem 
30m, fronta vozidel překračuje limity stávajícího prostoru. Znamená to, že ve špičkových 
obdobích bude docházet k saturaci řadícího prostoru a fronta vozidel významně poroste. 
Pro udržení kvality provozu křižovatky bude nezbytné řešit prodloužení řadícího 
prostoru na vjezdovém rameni ulice Nádražní. Tento problém řeší stavba „Silnice III/4867 
Rožnov pod Radhoštěm, most 4867-1“, nicméně zůstávají další otevřená rizika jako kolize 
cyklistické stezky s komunikací, vedení bezbariérových tras B, F po obou stranách 
komunikace, vedení městské cyklistické stezky nebo nevyhovující přechod přes ulici 
Nádražní v křižovatce Nádražní-Pionýrská-Videčská. 
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Křižovatka Meziříčská (I/35)-1.máje (Zuberská); kapacitní propočty neřízené stykové 
křižovatky signalizují pro návrhové období +20 let kvalitu provozu na funkční úrovni E 
(nestabilní stav se středním zdržením >45s). Dá se předpokládat, že po návrhovém období 
+20 let bude potřebné vybavit předmětnou křižovatku světelným signalizačním zařízením 
(SSZ), které bude vyžadovat koordinaci se sousedícím drážním zabezpečovacím zařízením. 
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Křižovatka Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35)-Ostravská-Rožnovská-Palackého vykazuje pro 
návrhové období +20 let nestabilní dopravní situaci, je dosažena kvalita provozu v úrovni E 
(nestabilní stav se středním zdržením >70s). Na základě orientačních propočtů křižovatky 
byla pro stávající dopravní uspořádání odvozena rezerva do vyčerpání kapacity menší než 
10%. Přestože se jedná o ještě provozně vyhovující stav, doporučujeme zvažovat jeho 
budoucí vylepšení. Nabízí se např. „revidovat“ způsob řízení, případně rozšířit řadící prostor 
ulice Ostravské o samostatný odbočovací pruh doprava. 
 

 



Generel dopravy m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
2. etapa – Koncept řešení 

Strana 18 (celkem 55)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Generel dopravy m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
2. etapa – Koncept řešení 

Strana 19 (celkem 55)  

� Rekonstrukce křižovatky Nádražní-Pionýrská-Videčská 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající průsečné, neřízené křižovatky na křižovatku 
okružní. Rozhodujícími důvody jsou dosažená kvalita provozu na úrovni E pro návrhové 
období +20 let, což představuje nestabilní, ještě vyhovující stav se středním zdržením >45s, 
dále nevyhovující uspořádání přechodů pro chodce, přičemž ulice Nádražní je nositelkou 
bezbariérové trasy pro pěší (trasa B, resp. F) a cyklistické trasy do centra města. Přestavbu na 
okružní křižovatku považujeme za vhodnější než možné doplnění křižovatky SSZ a to 
zejména z důvodu očekávaného dopravního zatížení a průměrně nižšího zdržení, kumulace 
dopravních funkcí a vzdálenosti sousedící křižovatky řízené SSZ menší než 170m. V případě 
přestavby na okružní křižovatku vychází úroveň kvality provozu na stupni B se střední dobou 
zdržení ≤20s.  
 
Poznámka:  
Do prostoru předmětné křižovatky je situována bezbariérová trasa pro pěší (trasa B, resp. F), 
předpokládá se zde vedení cyklistické trasy do centra města. V této souvislosti se dá 
odvozovat zvýšené dopravní zatížení na přechodech pro chodce přes ramena Nádražní a 
Pionýrská. Podle HCM se vliv chodců při intenzitě 400 chodců/hod. projevuje snížením 
výkonnosti příslušného vjezdu na přibližně 78%, předpis HBS (Handbuch fuer die 
Bemessung von Strassenverkehrsanlagen-German Highway Capacity Manual) hovoří o 
redukčním faktoru chodců 0,8. Při zohlednění snížené výkonnosti z titulu chodců vychází 
úroveň kvality provozu okružní křižovatky na stupni C se střední dobou zdržení ≤30s. 
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� Rekonstrukce křižovatky 5.května-1.máje 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající průsečné, neřízené křižovatky na křižovatku 
okružní. Rozhodujícími důvody jsou dosažená kvalita provozu u sdruženého řadícího pruhu 
na ulici 1.máje na úrovni F pro návrhové období +20 let, což představuje překročenou 
kapacitu, dále nevyhovující uspořádání přechodů pro chodce, přičemž po stranách ulice 
5.května se předpokládá vedení bezbariérové trasy pro pěší I/G, resp. cyklistické trasy do 
centra města. Přestavbu na okružní křižovatku považujeme za vhodnější než možné doplnění 
křižovatky dalšími řadícími pruhy a ochrannými ostrůvky a to zejména z důvodu 
očekávaného dopravního zatížení a průměrně nižšího zdržení. 
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� Křižovatky Nábřeží Dukelských hrdinů-Bezručova/Letenská 
Jedná se o frekventovaný dopravní prostor dvojice křižovatek se silnici I/35 Nábřeží 
Dukelských hrdinů, který zajišťuje především dostupnost městské polikliniky a části 
městského úřadu. Pro zvýšení bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy (lokalita je součástí 
bezbariérové trasy D) je zde navrženo doplnění stávajícího přechodu světelným signalizačním 
zařízením (SSZ), což je uvedeno v kapitole 4. Opatření jen velmi omezeně napomůže kvalitě 
provozu na vedlejších vjezdech obou křižovatek, v případě křižovatky Bezručova vychází 
kvalita provozu na úrovni E pro návrhové období +20 let, což představuje nestabilní stav se 
středním zdržením >45s, u křižovatky Letenská je dosažena úroveň kvality D, stabilní stav 
s vysokými ztrátami se středním zdržením >30s a ≤45s.  

Z důvodu zajištění plynulosti na průtahu silnice I/35 Nábřeží Dukelských hrdinů 
doporučujeme doplnění samostatného odbočovacího pruhu vlevo do ulice Letenská. 
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� Přechody pro chodce v křižovatce Nádražní-Bayerova-Sokolská 
Rekonstrukce odstraňuje dopravně závadná místa týkající se délky přechodů pro chodce. 
Přechod pro chodce přes ulici Nádražní i přes ulici Sokolská mají nevyhovující délku 9m, 
jsou přitom součástí bezbariérové trasy A. V obecné rovině je nejvhodnějším řešením vložení 
středního dělícího/ochranného ostrůvku, zejména v případě hlavní komunikace, ulice 
Nádražní. Rozhodující však budou územní podmínky, případně také vlastnická práva.  
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� Přechody pro chodce v křižovatce Bayerova-Partyzánská-Kramolišov 
Stavba odstraňuje dopravně závadná místa týkající se nevyhovující délky přechodu pro 
chodce přes ulici Bayerova (stávající délka 10,5m) a chybějící přechod pro chodce přes ulici 
Partyzánská, které jsou součástí bezbariérové trasy A. V obecné rovině je nejvhodnějším 
řešením vložení středního dělícího/ochranného ostrůvku, zejména v případě hlavní 
komunikace, ulice Bayerova. Pro jeho umístění je možné využít stávající odbočovací pruhu 
vlevo, protože intenzita dopravy u tohoto pohybu je přibližně ½ oproti levému odbočení do 
ulice Sokolská u křižovatky Nádražní-Bayerova-Sokolská, kde samostatný odbočovací pruh 
chybí. Také zde budou rozhodující územní podmínky, případně i vlastnická práva. 
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� Napojení parkoviště Kramolišov/Bayerova 
Stavba odstraňuje dopravně závadné místo, připojení parkoviště v místě přechodu pro chodce 
přes ulici Kramolišov. Nové napojení se předpokládá z ulice Na Drahách, souběžně se 
stávající pěší trasou k ulici Bayerova v délce do 50m. 
 
� Změna organizace provozu ulice 1.máje 
Mezi základní motivy koncepce rozvoje komunikační sítě města pro návrhové období +20 let 
patří také plnohodnotné začlenění ulice 1.máje v průjezdu územím průmyslové zóny do 
základního komunikačního systému města. Motivací návrhu je zajištění výhledové provozní 
„pojistky“ pro křižovatky 1.máje-5.května a Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-
Nádražní-5.května („U Janíka“). Návrh reaguje na současné dopravní zvyklosti, kdy ulice 
1.máje představuje alternativní trasu k zatížené křižovatce „U Janíka“.  
 
Jednotlivé rozhodující dopravní stavby jsou dokladovány v příslušné grafické příloze, 
následující obrázek znázorňuje výsledné modelové dopravní zatížení na sledované 
komunikační síti pro návrhové období +20 let, rok 2032. 
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2.3 Posouzení dalších rozvojových námětů 
Kapitola obsahuje posouzení doručených námětů na rozvoj komunikační sítě v rámci 
projednávání analytické části Generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm. Posouzení 
bylo provedeno výhradně z pozice předpokládané změny dopravního zatížení jako důsledku 
(efektu) předmětného záměru. Právě predikcí očekávaného dopravního zatížení lze v této 
úrovni podrobnosti a poznání odhadovat přínosy těchto záměrů na celkovou dopravní situaci. 
Hodnocení bylo zpracováno za pomocí vyhotoveného modelu dopravního zatížení základního 
komunikačního systému města Rožnov pod Radhoštěm. Záměry byly pro zatěžovací stav 
návrhového období +20 let. 
 
Posuzované komunikační rozvojové záměry: 
- propoj ulic Tyršovo nábřeží-Videčská 
- propoj ulic Bezručova-Letenská 
- propoj ulic 1.máje-Zuberská 
- propoj mezi obytnými soubory Písečný a Koryčanské Paseky 
- napojení ulice Nádražní na silnici III/4867 (jednosměrný výjezd z centra města) 
- propoj ulic Partyzánská-Palackého, včetně napojení ulice Bezručova na silnici I/35 
- propojovací větev z ulice Nádražní na silnici I/35 v křižovatce „U Janíka“. 
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� Propoj ulic Tyršovo nábřeží-Videčská 
Komunikační propojení ulic Tyršovo nábřeží-Videčská vykazuje celkové dopravní zatížení 
817 vozidel/24 hod. v obou směrech pro návrhové období +20 let. Jedná se v rozhodující míře 
o vozidla převedená z trasy Videčská-Nádražní-Meziříčská, kdy se např. původní intenzita na 
ulici Meziříčské zhruba 19,9 tis. vozidel snižuje na cca 19,2 tis. vozidel/24 hod. (pokles o 
necelé 4%), což se projevuje ve snížení odbočení vlevo, resp. vpravo v křižovatce Meziříčská-
Nádražní-Nábřeží Dukelských hrdinů-5.května o dohromady 54 vozidel pro oba pohyby/hod. 
Přes tento pozitivní efekt v křižovatce „U Janíka“ nelze, s ohledem na předpokládané nízké 
dopravní zatížení, považovat záměr za hospodárný. Rovněž žádným zásadním způsobem 
nevylepšuje dopravní situaci na dotčených křižovatkách. 
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� Propoj ulic Bezručova-Letenská 
Komunikační propojení ulic Bezručova-Lenská vykazuje celkové dopravní zatížení 385 
vozidel/24 hod. v obou směrech pro návrhové období +20 let. Beze zbytku se jedná o vozidla 
převedená z trasy ulice Bezručova, kdy původní intenzita na této komunikaci zhruba 3,3 tis. 
vozidel se snižuje na cca 2,9 tis. vozidel/24 hod. (pokles o zhruba 12%). Pokles se projevuje 
ve snížení odbočení vlevo, resp. vpravo v křižovatkách Nábřeží Dukelských hrdinů-
Bezručova, resp. Letenská o dohromady 31 vozidel pro oba pohyby/hod. Přes tento pozitivní 
efekt u obou křižovatek nelze, s ohledem na předpokládané nízké dopravní zatížení, 
považovat záměr za hospodárný. 
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� Propoj ulic 1.máje-Zuberská 
Komunikační propojení ulic 1.máje-Zuberská vykazuje celkové dopravní zatížení 822 
vozidel/24 hod. v obou směrech pro návrhové období +20 let. Díky tomuto propojení se 
původní intenzita na ulici Zuberská zhruba 1,6 tis. vozidel/24 hod. rozdělila do obou tras 
přibližně na poloviny. Nabízí se zde volba jedné z těchto tras, např. při upřednostnění tohoto 
námětu lze původní ulici Zuberská využít jako komunikaci pro chodce a cyklisty v souladu se 
záměrem na výstavbu chodníku podél ulice Zuberské. Podle srovnání modelových výpočtů 
doznalo dopravní zatížení křižovatky Meziříčská-1.máje (Zuberská) pouze minimální změny. 
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� Propoj mezi obytnými soubory Písečný a Koryčanské Paseky 
Propojení mezi uvedenými obytnými soubory představuje alternativní komunikační spojení 
ulice Kulturní a ulice Svazarmovská. Doložený modelový zatěžovací stav vykazuje celkové 
dopravní zatížení 648 vozidel/24 hod. v obou směrech pro návrhové období +20 let. Jedná se 
o vozidla převedená z trasy 5.května-1.máje, což se projevuje ve snížení odbočení vlevo, resp. 
vpravo v křižovatce 5.května-1.máje o dohromady 52 vozidel pro oba pohyby/hod. Přes tento 
pozitivní efekt v křižovatce nelze, s ohledem na předpokládané nízké dopravní zatížení, 
považovat záměr za hospodárný. Rovněž žádným zásadním způsobem nevylepšuje dopravní 
situaci na uvedené křižovatce ani dalších dotčených křižovatkách. 
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� Napojení ulice Nádražní na silnici III/4867 (jednosměrný výjezd z centra) 
V analytické části bylo k tomuto námětu konstatováno, že sledované nové napojení oblasti 
centra města na základní komunikační systém prostřednictvím ulice Nádražní v lokalitě ulice 
Pivovarské může mít významný dopad na změny dopravní zatížení v centru města. Z tohoto 
důvodu bylo považováno za zásadní hodnocení atraktivnosti tohoto propojení na průjezdnou 
dopravu přes centrum města, resp. Masarykovo náměstí. K uvedené problematice je potřebné 
dále konstatovat, že tento námět a námět na propojení ulic Partyzánská-Palackého, včetně 
napojení ulice Bezručova na silnici I/35 se vzájemně ovlivňují. 

Předpoklady o zvýšení atraktivnosti ulice Nádražní pro průjezdnou dopravu se potvrdily. 
Přestože modelové schéma centra města není dostatečně podrobné, srovnání příslušných 
zatěžovacích stavů (bez napojení/s napojením Nádražní) poukazuje na významné zvýšení 
dopravního zatížení ulice Nádražní. Původní modelová intenzita na ulici Nádražní 575 
vozidel/24 hod. se napojením na silnici III/4867 zvyšuje na 1677 vozidel/24 hod. Ze 
srovnávacích analýz je doložitelné, že došlo k přesměrování vozidel z ulic Sokolská, 
Partyzánská a Pionýrská právě do ulice Nádražní. Pokud zohledníme tento výrazný nárůst, 
dále vezmeme v úvahu skutečnosti, že do ulice Nádražní je navrhována městská cyklistická 
trasa a že v trase ulice Nádražní je situována bezbariérová trasa pro pěší, nelze tento námět 
doporučit. 
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� Propoj ulic Partyzánská-Palackého, včetně napojení ulice Bezručova na silnici I/35 
Rovněž tento námět má významný dopad na změny dopravní zatížení na komunikační síti 
v centru města. Musíme zopakovat, že tento námět se ovlivňuje s námětem na napojení ulice 
Nádražní na silnici III/4867 (jednosměrný výjezd z centra).  

Předpokládaná modelová intenzita propojení Partyzánská-Palackého zhruba 3,5 tis. 
vozidel/24 hod. a ulice Bezručova s napojením na silnici I/35 zhruba 3,0 tis. vozidel/24 hod. 
je z poměrně významné části tvořena dopravním zatížením z ulice Palackého, přibližně 1,4 
tis. vozidel/24 hod. a z ulice Bayerova a Nádražní (silnice III/4867), přibližně 1,7-2,2 tis. 
vozidel/24 hod. Znamená to, že do oblasti městského centra je přivedena část dopravy, která 
v současnosti toto území objíždí. Pokud dále zohledníme vedení bezbariérové trasy a městské 
cyklistické trasy ve zklidněné ulici Bezručova, již v analýze zmiňovanou blízkost křižovatek 
na silnici I/35 a výkonnostní problémy křižovatky v úrovni kvality F (překročená kapacita), 
nelze tento záměr podporovat. 
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� Propojovací větev z ulice Nádražní na silnici I/35 v křižovatce „U Janíka“ 

Námět představuje doplnění připravované přestavby křižovatky řízené světelným 
signalizačním zařízením (SSZ) Meziříčská-Nábřeží Dukelských hrdinů-Nádražní-5.května 
(„U Janíka“) v rámci rekonstrukce silnice I/35 o propojovací komunikační větev pro odbočení 
vpravo z ulice Nádražní na silnici I/35 bez řízení SSZ. Tento námět se ani tak netýká dopravní 
koncepce jako spíše vlastního dopravního řešení křižovatky, včetně způsobu řízení. Protože 
rozhodující kolizní pohyby v křižovatce neobsahují předmětné odbočení, nemá navrhované 
řešení téměř žádný přínos pro výkonnost křižovatky, pouze je dosažena vyšší kvalita provozu 
pro zmíněný pohyb v křižovatce. V souvislosti s tímto záměrem se komplikuje vedení pěší a 
cyklistické dopravy v křižovatce (doposud není tento nový stav řešen), provozním a 
bezpečnostním rizikem je vzdálenost připojení propojovací větve do krajního jízdního pruhu, 
který vykazuje délku necelých 50m a který se dále připojuje do vnitřního, průběžného 
jízdního pruhu. Pokud bychom zohlednily přínosy tohoto námětu, dále analogii propojovací 
větve ze silnice I/35 do ulice 5.května, u které je z důvodu bezpečnosti dopravy přechod pro 
chodce řízen SSZ a výše zmíněné komplikace a provozní rizika nelze tento námět doporučit. 
Doporučujeme spíše prostor jihovýchodního kvadrantu křižovatky využít pro řešení 
bezbariérové a cyklistické trasy mimo prostor komunikace. 
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3. STATICKÁ DOPRAVA  
 
3.1 Základní cíle a koncepce návrhu 
Dlouhodobě udržitelný rozvoj představuje v dopravním odvětví řešení mobility osob a 
nákladu při akceptovatelném dopadu na životní prostřední a kvalitu života. Svobodný přístup 
k mobilitě nemůže obtěžovat ostatní, což znamená nutnost únosného organizování mobility 
především prostřednictvím organizačních, ale také ekonomických nástrojů. Doprava v klidu je 
nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy 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 
většiny měst.  
 
V obecné rovině, z pohledu plánování a koncepcí lze problematiku dopravy v klidu rozdělit 
do dvou základních 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.  
 
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: 
a) zajištění atraktivity území a dostupnosti území 
b) udržení kvality života a kvality území 
c) snížení negativních vlivů na životní prostředí. 
 
 
Řešit zmíněné požadavky, ke kterým se připojuje také ekonomická rovina, je jednoznačně 
úkolem pro týmy odborníků jako jsou urbanisté a architekti, odborníci na životní prostředí, 
sociologové, ekonomové, dopravní odborníci a další. Právě nízký zájem o společná 
komplexní řešení lze v současnosti považovat za jeden z nejvýznamnějších handicapů 
plánování dopravy v klidu. 

Při hledání podoby vyváženého, funkčního a ekonomicky efektivního modelu statické 
dopravy doporučujeme následující základní teze: 

� Dlouhodobá ekonomická stabilita a rozvoj systému statické dopravy v rámci 
udržitelného rozvoje města 

- finanční prostředky získané regulací statické dopravy investovat do rozvoje městského 
systému statické dopravy, výnosy rovněž využívat na řešení statické dopravy v obytných 
oblastech 
- záměry, které by zakládaly dlouhodobé ekonomické závazky města spíše podporovat 
finančními nebo jinými pobídkami 
- zajistit kvalitu bydlení a pobytové funkce v celém prostoru centra města. 

� Zajištění nabídky v odpovídajícím rozsahu a kvalitě pro všechny uživatele systému 
statické dopravy 
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- pro obyvatele města sledovat beze zbytku zabezpečení odstavných stání, nutným 
předpokladem je jejich územní a dopravně organizační garance, odstavná stání v rámci 
zastupitelnosti dále využívat pro parkování firem a živnostníků  
- atraktivitu města podpořit komplexním řešením krátkodobého parkování, nezbytná 
zaměstnanecká parkovací stání řešit především formou P+G bez nákladných investic a bez 
zpoplatnění 
 
3.2 Rámcový popis řešení, návrh situování kapacit 
Stanovení výhledových potřeb statické dopravy, tzn. výhledové nabídky, musí obecně 
zohlednit předpokládaný růst stupně automobilizace, vývoj mobility a dělby přepravní práce, 
limity komunikační sítě a celospolečenské aspekty zachování městských funkcí (urbanistické 
řešení, pobytová funkce, omezení záboru zelených ploch apod.). Aplikace a míra uplatnění 
těchto faktorů se bude odvíjet rozdílně podle charakteru a podmínek řešeného území.  

V tomto kontextu je nutné zmínit a upozornit, že v analytické části Generelu dopravy bylo 
konstatováno, že v obytných oblastech je přibližně do 10% odstavených vozidel v rozporu 
s platnými předpisy, obdobnou situaci lze vypozorovat také v oblasti městského centra a 
navazujícího území. 
 
Obytná území sídlištního typu 

Principem řešení statické dopravy v těchto obytných územích je zajištění poptávky, kterou 
nelze žádným podstatným způsobem regulovat. Nároky výhledových potřeb jsou v zásadě 
dány počtem obyvatel, resp. počtem domácností a úrovní automobilizace, skutečnou nabídku 
pak dílčím způsobem koriguje sociální a věková skladba obyvatel. 

Dle odhadu výhledových bilancí pro období +20 let vykazují největší deficity odstavných 
stání lokality: 
- sídliště Písečný/5.května (oblast H);  301 odstavných stání 
- sídliště 1. máje (oblast F);    208 odstavných stání 
- sídliště Koryčanské Paseky (oblast G);  158 odstavných stání, 
přičemž pro období +10 let lze předpokládat přibližně ½ těchto hodnot. 

Značně komplikovaným a problematickým územím z hlediska prostorových možností se dále 
jeví lokalita 
- sídliště Jižní město (oblast E) s celkovým deficitem 87 odstavných stání  pro období +20 let, 
zejména pak území ulic Revoluční a Průkopnická. 

Systém řešení statické dopravy v obytné oblasti zahrnuje především tyto prvky: 
*  stání ve veřejném dopravním prostoru 
*  odstavná stání v objektech 
*  vyhrazená stání pro podnikatelské subjekty   
*  vyhrazená stání pro zdravotně postižené osoby 
*  odstavná stání vozidel nákladní dopravy. 

Ve většině obytných oblastí jsou jen velmi omezené možnosti rozšiřování nabídky odstavných 
stání na terénu. Těžištěm nárůstu kapacity statické dopravy tak bude výstavba vícepodlažních 
garážovacích objektů za aktivní podpory města formou např. investičních pobídek. Široká 
nabídka typů hromadných garáží jak z hlediska stavebního uspořádání tak i finanční 
náročnosti (orientačně 125 až 600 tis. Kč/stání) umožňuje realizovat nabídku pro rozdílné 
sociální skupiny potenciálních uživatelů. Tyto vícepodlažní objekty pak mohou být budovány 
na obvodu obytných zón, moderní technologie rovněž umožňují realizovat menší kapacity 
v těsném sousedství bytových domů. 
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Sídliště Koryčanské Paseky (oblast G) představuje poměrně izolované území a je tedy 
nezbytné problematiku odstavování vozidel řešit v rámci tohoto území. Odhadovaný deficit 
158 odstavných stání pro období +20 let a 79 odstavných stání pro období +10 let 
doporučujeme rámcově řešit doplněním odstavných stání na komunikacích, výstavbou 
odstavné plochy a výhledovou výstavbou vícepodlažní hromadné garáže. Pro objekt 
hromadné garáže lze využít lokalitu Oděská (plocha stávajícího parkoviště), odstavnou plochu 
je možné situovat do volného území v sousedství bytového domu 1694. Doplněním 
odstavných stání na komunikacích se rozumí především řešení současného nelegálního 
odstavování vozidel.  
 
Sídliště Písečný/5.května (oblast H) lze charakterizovat jako stabilizovanou obytnou oblast 
sestavenou ze dvou nepropojených lokalit. Také v tomto případě bude vhodné řešit nedostatek 
odstavných stání v rámci předmětných území. Celkový odhadovaný deficit 301 odstavných 
stání pro období +20 let a 151 odstavných stání pro období +10 let je možné přibližně rozdělit 
do lokalit Písečný a 5.května po polovinách. V sídlišti Písečný doporučujeme rámcově 
nedostatek odstavných stání řešit výstavbou alespoň 2 objektů vícepodlažních hromadných 
garáží. Nabízejí se lokality Kulturní (plocha stávajícího parkoviště naproti HG) a území 
slepého konce ulice Kulturní v sousedství bytového domu 1757. Následně pak doporučujeme 
sledovat záměr na doplnění dalších opatření ke zklidnění ulice Kulturní v obytné zástavbě, 
např. ve formě obytné zóny. 
V sídlišti 5.května doporučujeme rámcově  nedostatek odstavných stání řešit odstavnými 
stáními na komunikacích, jedná se především o ulici Horská (stávající podélná stání) a 
výstavbou vícepodlažního objektu hromadných garáží v lokalitě Horská (plocha stávajícího 
parkoviště). Rovněž zde se nabízí sledovat záměr na významnější zklidnění části ulice Horské 
v obytné zástavbě, např. ve formě obytné zóny. Podmínkou je vyřešení odstavování vozidel. 
 
Sídliště 1.máje (oblast F) je stabilizovanou obytnou oblastí v dobré dostupnosti centra města,  
navazující západně na městskou průmyslovou zónu. Celkový odhadovaný deficit 208 
odstavných stání pro období +20 let, resp. 104 odstavných stání pro období +10 let 
doporučujeme rámcově řešit přednostně odstavnými kapacitami na terénu a komunikacích. 
Pro výstavbu odstavných stání na terénu doporučujeme využít zejména prostory mezi 
bytovými domy, dále ulici 1.máje, pro odstavnou plochu lze zvážit volný prostor kolem ulice 
1.máje v sousedství bytového domu 1059.  
 
Sídliště Jižní město (oblast E), lokality Revoluční, Průkopnická jsou tvořeny celkem 11 
bytovými domy v území s převážně rodinnou zástavbou. Odhadovaný deficit pro celou oblast 
E činí celkem 87 odstavných stání pro období +20 let, resp. 44 odstavných stání pro období 
+10 let, přičemž pro předmětné lokality se může jednat přibližně o 50-60 stání, resp. 25-30 
stání. Tento počet odstavných stání doporučujeme rámcově řešit dalším rozvojem odstavných 
stání na terénu kolem ulice Tyršovo nábřeží. Mírné zlepšení stavu statické dopravy můžeme 
dále očekávat využitím parkovacích stání budoucího OD Kaufland na ulici Meziříčská. 
Protože tyto problematické lokality žádné další možnosti již nenabízejí, bude v případě 
neúspěchu uvedených námětů docházet ke zhoršení dopravní situace a provozu na 
komunikacích z titulu odstavování dalších vozidel do území rodinné zástavby. 
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Sídliště Partyzánská (oblast D) je stabilizovanou obytnou oblastí v bezprostřední vazbě na 
centrum města. Právě problematika statické dopravy centra města se negativně promítá do 
odstavování vozidel obyvatel tohoto území. Protože jen ve velmi omezené míře je možné 
doplnit odstavná stání v uličních profilech a uvnitř bytových domů, doporučujeme převažující 
díl odhadovaného deficitu 77 odstavných stání pro období +20 let, resp. 38 odstavných stání 
pro období +10 let rámcově řešit revitalizací systému statické dopravy na území městského 
centra. 
  
Území městského centra  

Návrh na pokrytí poptávky parkování a odstavování vozidel obsahuje návrh dostavby (resp. 
pokrytí) chybějících stání jak z hlediska územního, tak z hlediska funkčního a organizačního.  

Vysoká koncentrace funkcí a intenzivní využívání území je, spolu s atraktivitou této oblasti, 
důvodem, proč poptávka statické dopravy převažuje nad nabídkou, proč vozidla parkují 
v rozporu s legislativou a proč jsou některé skupiny uživatelů omezovány jinými skupinami. 
Potřeby obyvatel jsou zde mnohanásobně navýšeny potřebami návštěvníků (cesty za nákupy, 
službami, za návštěvou komerčních či administrativních objektů, cesty do zaměstnání, 
turistický ruch) a potřebami hospodářské dopravy zde sídlících právnických osob a 
živnostníků.  Pokrytí těchto potřeb mobility se dostává do rozporu nejen s požadavky 
ostatních druhů doprav, ale zejména s potřebami zachování ostatních územních funkcí.   

Dle odhadu vývoje dopravy pro období +20 let dokládá následující tabulka předpokládané 
bilance odstavných a parkovacích stání v předmětné lokalitě (oblast A). 
 
Skupiny Poptávka pro sledované období Potenciální Nedo statek
uživatel ů Stav Období +20 let nabídka k nabídce
Obyvatel 128 161 75 86
Návštěvník 200/53 252/67 200 52
Zaměstnanec 243 306 243 63
Celkem 571 719 518 201  
Tabulka:  Výchozí stav a odhad výhledové poptávky za celou sledovanou oblast ve vozidlech (místech), u 
skupiny návštěvník je za lomítkem uveden počet dlouhodobě parkujících vozidel 

Poznámka: 
Vztah mezi nabídkou (potenciální) a poptávkou musí být pro sledované období „Stav“ 
přibližně vyrovnaný, případný rozdíl není směrodatný s ohledem na vliv nelegality a 
zastupitelnosti. Na straně potenciální nabídky souhrn obsahuje parkující vozidla v rozporu s 
legislativou, poptávka zase nemá zohledněnou zastupitelnost uživatelských skupin.  
 
Organizování statické dopravy (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 následující pořadí 
upřednostnění: 
- obyvatelé bydlící v oblasti (zachování obytné funkce území) 
- právnické osoby se sídlem v oblasti 
- návštěvníci (zachování dostupnosti území pro veřejnost) 
- zaměstnanci. 
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Systém řešení statické dopravy v centrální oblasti zahrnuje zejména tyto prvky: 
- zóny placeného parkování, případně území se zákazem stání 
- vyhrazená stání pro rezidenty a podnikatelské subjekty 
- záchytná parkoviště na obvodu centrální oblasti (systém P+G) 
- nezpoplatněná stání ve veřejném dopravním prostoru 
- parkovací a odstavná stání v objektech 
- vyhrazená stání pro zásobování 
- vyhrazená stání pro zdravotně postižené. 
 
Řešení statické dopravy na území centra města musí reagovat na několik významných 
skutečností stávajícího stavu. Přednostně, že rozhodující skupinou uživatelů jsou zaměstnanci, 
kteří společně s dlouhodobými návštěvníky tvoří až 50% poptávky. Dále, že s růstem 
poptávky bude docházet k dalšímu omezování odstavování vozidel obyvatel, zejména pak v 
územích bezprostředně navazujících na centrum města a v neposlední řadě, že pro návrhové 
období +20 let se odhaduje ve vymezeném území (oblast A) deficit přibližně 200 stání.  

Z uvedeného je zřejmé, že vlastní organizování statické dopravy a veřejného prostoru 
musí být doprovázeno rozvojem nabídky. Tato nabídka by mohla být zaměřena na 
řešení nezpoplatněných stání pro skupinu uživatelů „zaměstnanec“, především by se 
jednalo o záchytná parkoviště na obvodu území centra města. 

Vlastní organizování pak může vycházet ze stávajícího uspořádání jako zóna se zákazem 
stání, v níž mohou být uplatněny stávající prvky regulace parkování, což jsou zpoplatněná 
stání pro krátkodobé parkování. Do systému lze rovněž zakomponovat další stávající 
zpoplatněné plochy pro krátkodobé parkování, avšak musí dojít k celkovému provázání a 
sladění s komplexním organizováním území. Tyto organizační prvky doporučujeme doplnit 
např. o parkovací karty pro obyvatele, které budou zajišťovat územní ochranu bydlících a dále 
karty pro podnikající fyzické a právnické osoby zahrnuté do segmentu zastupitelnosti. 
Vhodným prvkem systému je také nezpoplatněné krátkodobé parkování řešené jako součást 
zastupitelnosti s časovou a územní regulací. Důležitou podmínkou systému statické dopravy 
je jeho otevřenost z hlediska koncepce tvorby nabídky. Musí být samozřejmostí, že součástí 
společné nabídky budou také objekty podnikatelské sféry. Nové kapacity doporučujeme 
situovat do lokality Sokolská (naproti parkovišti Albert), případně lze zvažovat parkovací 
objekt v lokalitě Pionýrská (stávající zpoplatněné parkoviště). 
 
Dalším vhodným prvkem koncepce statické dopravy může být systém navádění vozidel na 
volná parkovací stání, včetně sledování obsazenosti parkovišť. Účelem systému je zajištění 
efektivního využívání všech vytipovaných parkovišť a navádění vozidel na tato parkoviště 
tak, aby nedocházelo ke zbytečným jízdám, které vznikají hledáním volného stání (dle 
zahraničních zkušeností a výsledků průzkumů činí toto vyhledávání až 1/3 dopravního 
výkonu v území). Do systému bude možné zapojit vybrané parkovací plochy, případně i 
parkovací objekty. Systém navádění vozidel pak ve své komplexnosti dokáže sledovat 
průběžně (on-line) obsazenost jednotlivých parkovacích kapacit, nabízí přístupové trasy na 
volná parkoviště a zabezpečuje komplexní informovanost řidičů pomocí informačních a 
naváděcích tabulí.  
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Obecné shrnutí 

Změny ve společnosti přinesly zrychlení rozvoje automobilismu, který spolu s rozvojem 
soukromého sektoru má za důsledek výrazný nárůst potřeb statické dopravy. Na tento vývoj je 
nezbytné reagovat novými koncepcemi řešení statické dopravy, zaváděním nových prvků 
statické dopravy, aktivními formami řízení a organizování statické dopravy.  
Jedná se zejména o následující oblasti a činnosti: 
- vytváření územních předpokladů pro realizaci zařízení statické dopravy v rámci územně 
plánovací činnosti 
- revitalizace a rozvoj systému statické dopravy v centru města 
- příprava nezbytných ekonomických a legislativních podmínek motivujících rozvoj zařízení 
pro statickou dopravu 
- příprava modelu financování zařízení pro statickou dopravu.  

Zkušenosti ukazují, že problematika statické dopravy vyžaduje trvalé hledání optimálního 
řešení. Výše uvedené koncepční návrhy, které lze hodnotit pouze jako vize výhledového 
řešení, budou muset být zpřesněny dalšími projekty, které vyžadují průběžné korekce podle 
výsledků realizace a fungování. 
 
4. CYKLISTICKÁ A P ĚŠÍ DOPRAVA 
 
4.1 Základní charakteristika cyklistické dopravy 
Předmětem řešení je návrh základní kostry místních cyklistických tras na území města 
Rožnov pod Radhoštěm, které propojí městský prostor s regionálními cyklistickými trasami. 

Návrh obsahuje rámcové vedení cyklistických tras a charakteristiku navrhovaného typu 
cyklistické trasy (např. samostatná stezka, společná stezka s pěšími, vedení na komunikaci). 
Tyto údaje je však nutno považovat pouze za směrné a orientační, protože při podrobnějším 
rozpracování nelze vyloučit použití i jiné formy uspořádání. Stejně tak je třeba chápat 
dokladované situování trasy v uličním prostoru, které rovněž může doznat změn např. 
z důvodu územních nebo infrastrukturních překážek. 

Charakteristika jednotlivých druhů cyklistické dopravy 

Síť cyklistických tras může sloužit v zásadě pro dvě základní skupiny cest. První skupinu 
tvoří pravidelné i nepravidelné cesty pracovního dne (cesty do zaměstnání, do školy, za 
službami, za nákupy, případně i krátkodobá rekreace apod.), u nichž je prioritní dopravní 
funkce. Druhou skupinu tvoří cesty, konané převážně o víkendech, u nichž je rozhodující 
rekreační a turistická funkce. 

Z toho vyplývá funkční členění cyklistických tras: 
• trasy pro denní dopravu 
• trasy pro víkendovou dopravu. 

Zatímco pro dopravní funkci cyklistické dopravy je pro většinu populace atraktivní vzdálenost 
pro jízdu na kole cca do 5 km, pro víkendové cesty je "akční rádius" podstatně větší a je 
limitován pouze fyzickými dispozicemi. Orientačně lze počítat s hodnotou kolem 20 až 30 
km. Oba dva funkční typy tras tvoří v návrhu ucelenou síť pokrývající základní nároky 
cyklistické dopravy. 
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Základní typy cyklistických tras 

Následuje stručná charakteristika základních typů cyklistických tras, které lze uplatnit 
v podmínkách města Rožnov pod Radhoštěm. Tyto jednotlivé formy se od sebe liší 
uplatněným stupněm segregace (oddělením) cyklistické dopravy od ostatních druhů dopravy, 
obecně je lze rozdělit na komunikace (trasy) v hlavním dopravním prostoru a komunikace 
(trasy) v přidruženém prostoru a samostatné. 

• Cyklistická trasa na komunikaci; 
Jedná se o společný provoz s motorovou dopravou, kdy cyklisté jsou ohrožováni 
především manévry automobilů. Rozhoduje se podle intenzity motorové dopravy, 
rychlosti vozidel a počtu cyklistů. Tento typ cyklistické trasy doporučujeme uplatňovat 
na komunikacích funkční třídy C, při intenzitě dopravy nižší než 5 tis. vozidel/24 hod. 
v obou směrech a počtu cyklistů vyšší než 30/hod. jednosměrně. 

• Cyklistický pruh na komunikaci; 
Jízdní pruh pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru (na komunikaci) se navrhuje 
v šířce nejméně 1,0m, šířka bezpečnostního odstupu od přidruženého prostoru je 0,50m, 
minimálně 0,25m. Tento typ uspořádání je vhodný při intenzitách dopravy vyšších než 5 
tis., resp. 10 tis. vozidel/24 hod. v obou směrech podle počtu cyklistů. Do této kategorie 
patří také provoz cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace. 

• Samostatná cyklistická stezka; 
Obousměrná stezka se navrhuje v šířce 2m, při intenzitě vyšší než 120 cyklistů/hod. pak 
2,5m při zohlednění bezpečnostních odstupů. 

• Společný pás pro provoz cyklistů a chodců 
Nejmenší šířka společného pásu je alespoň 2m a to při intenzitě do 150 cyklistů/hod. a 
150 chodců/hod. v obou směrech. Při vyšších intenzitách cyklistů a chodců se šířka pásu 
zvětšuje na nejméně 3m, případně až 4m. Tento typ cyklistické trasy nelze použít 
v případě, že se jedná o bezbariérovou trasu pro pěší. 

 
4.2 Popis cyklistických tras, návaznosti 
Navrhovaná základní kostra městských cyklistických tras je postavena na základě stávající 
sítě cykloturistických tras, které kontaktuje v několika místech, především pak spolupůsobí 
s cyklistickou stezkou podél Rožnovské Bečvy. V konceptu městské kostry je položen důraz 
na návrh tras, které vzájemně propojují území největších obytných souborů a centrální oblasti 
města, současně zajišťují vazby k přestupním uzlům a do průmyslové zóny. Návrh 
upřednostňuje základní trasy cyklistické dopravy zaměřené především na dojížďku do 
zaměstnání, do škol a za vybaveností.  

� Trasa z oblasti sídliště Koryčanské Paseky  

Základní cyklistická trasa je vedena z ulice 1.máje po ulicích Pod Hrází, Čs. armády 
s pokračováním podél hřbitova směrem k ulici 5.května. Trasa překračuje v prostoru 
stávajícího přechodu pro chodce ulici 5.května, napojuje se na ulici Bezručova směrem 
k silnici I/35 Nábřeží Dukelských hrdinů a dále přes řeku Bečvu, po ulici Palackého s vazbou 
na Masarykovo náměstí. Bezpečné křížení silnice I/35 je zabezpečeno přechodem pro chodce 
(přejezdem pro cyklisty) řízeným SSZ. Tato cyklistická trasa umožňuje prostřednictvím ulice 
Bezručova napojení části obytného území 5.května. Celková délka trasy činí zhruba 1,6 km. 
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Doplňující cyklistickou trasou může být odpojení z ulice 1.máje, dále přes ulici 1.máje 
s pokračováním po ulici Zemědělská k ulici 5.května, kde se napojuje na trasu podél 5.května 
ve směru ke křižovatce Meziříčská-5.května-Nádražní (U Janíka). Tento úsek vykazuje délku 
přibližně 0,8 km. 

Na obou trasách lze uplatnit několik charakteristických forem uspořádání, části tras budou 
využívat místní komunikace, jsou zde úseky pro společný nebo oddělený provoz cyklistů a 
chodců. Na vstupu do centra města, ulice Palackého, je možné využít cyklistický pruh 
v protisměru na jednosměrné komunikaci. 
 
� Trasa z oblasti sídliště Písečný/5.května 

Cyklistická trasa se odpojuje z ulice 5.května poblíž okružní křižovatky Kulturní-5.května a 
pokračuje podél ulice 5.května směrem ke křižovatce Meziříčská-5.května-Nádražní (U 
Janíka). V severní části trasy doporučujeme její situování na západní straně ulice 5.května, od 
křížení ulice 5.května v prostoru hřbitova (dotyk s cyklistickou trasou od ulice 1.máje) 
doporučujeme její umístění na východní straně ulice 5.května. Tímto trasováním se 
dostáváme do prostoru křižovatky 5.května-1.máje a prostoru křižovatky Meziříčská-
5.května-Nádražní (U Janíka) ve východní poloze. Trasa dále překračuje řeku Rožnovskou 
Bečvu a přes křižovatku Nádražní-Videčská-Pionýrská je vedena do ulice Nádražní směrem 
na Masarykovo náměstí. Délka trasy činí přibližně 1,0 km. V prostoru křižovatky Meziříčská-
5.května-Nádražní (U Janíka) je možné zvažovat odpojení krátkého cca 200 m úseku směrem 
k železniční stanici a autobusovému nádraží Rožnov pod Radhoštěm.  

Návrh lze považovat v prostoru mostu přes Rožnovskou Bečvu, včetně křížení ulice Nádražní 
za zcela nový prvek v homogenizaci cyklistické stezky KČT 6260, Bečva podél Rožnovské 
Bečvy. 

Tuto trasu doporučujeme řešit ve formě samostatné cyklistické stezky. Možné alternativní 
řešení ve zřízení cyklistických pruhů na ulici 5.května považujeme s ohledem na parkování a 
odstavování vozidel podél komunikace a dopravní zatížení za značně rizikové. 
Předpokládáme, že na ulici Nádražní ve vazbě na Masarykovo náměstí bude společný provoz 
s motorovou dopravou.  
 
� Trasa z oblasti Tylovice, Hážovice 

Cyklistická trasa se odpojuje z ulice Tylovice v prostoru Tylovice-Dolní Dráhy, pokračuje 
kolem rodinných domů 1960, 2419 a 2490 a přes ulici Zátiší do ulice Boženy Němcové a 
Julia Fučíka, Náměstí Míru směrem na Masarykovo náměstí v centru města. Délka trasy je 
přibližně 0,9 km.  

Dále lze předpokládat možné odpojení z této trasy po ulicích Boženy Němcové, Čechova, 
přes ulici Palackého do prostoru Valašského muzea v přírodě s napojením na cyklistickou 
stezku KČT 6260, Bečva podél Rožnovské Bečvy ve směru ke křižovatce Nábřeží 
Dukelských hrdinů-Rožnovská-Ostravská („Eroplán“). Tento úsek vykazuje délku zhruba 0,7 
km. Alternativně lze zvažovat vedení trasy směrem ke křižovatce „Eroplán“ mimo prostor 
Valašského muzea v přírodě, po ulici Palackého.  
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Na trase lze uplatnit několik charakteristických forem uspořádání, část tras bude využívat 
místní komunikace, jsou zde úseky pro společný nebo oddělený provoz cyklistů a chodců. Na 
vstupu do centra města, ulice Julia Fučíka, je možné využít cyklistický pruh v protisměru na 
jednosměrné komunikaci. 
 

Soubor námětů cyklistických tras tvoří základní kostru sítě, nevylučuje se však zřízení dalších 
místních doplňujících cyklistických tras pro denní dojížďku, pokud si to aktuální poptávka 
vyžádá. Detailní řešení pohybu cyklistů v křižovatkách nemohou být s ohledem na podrobnost 
a zaměření Generelu dopravy předmětem dokumentace. 

 
4.3 Koncepce řešení pěší dopravy 
Základem koncepce pěší dopravy je „Generel bezbariérových tras na území města Rožnov 
pod Radhoštěm“, který byl dokončen v srpnu 2010. Tento dokument řeší komplexně vedení 
navržených ucelených řetězců bezbariérových tras propojující jednotlivé dopravní cíle, tj. 
autobusové zastávky a významné veřejné budovy. U těchto řetězců tras je zpracována 
analýza, hodnocení současného stavu a návrh úprav s cílem zajištění užívání staveb všem 
osobám.  

V dokumentaci je navrženo 10 hlavních (základních) výhledových bezbariérových tras, které 
mají zajišťovat dostupnost významných cílů uvnitř města i spojení vnější pěší dopravou s obcí 
Vigantice nebo veřejnou autobusovou a železniční dopravou v rámci navazujícího území. 
Významné cíle jsou strukturovány jako dopravní s vazbou na veřejnou dopravu a ostatní, což 
jsou úřady, zdravotnická zařízení, vzdělávací zařízení a další cíle. 

Jedná se o následující bezbariérové trasy pěší dopravy:    
* Rožnov p. R., centrum-Tylovice-Hážovice-(Vigantice) 
* Rožnov p. R., centrum-železniční stanice, autobusové nádraží  
* Rožnov p. R., centrum-Valašské muzeum v přírodě 
* Rožnov p. R., centrum-Poliklinika 
* Rožnov p. R., centrum-Domov důchodců 
* Rožnov p. R., centrum-ZŠ Praktická-Zimní stadion 
* Železniční stanice, autobusové nádraží-Bazén-Gymnázium, Koryčanské Paseky 
* Železniční stanice, autobusové nádraží-Domov Kamarád 
* Železniční stanice, autobusové nádraží-Finanční úřad 
* Rožnov p. R., centrum-ZŠ 5.května. 
 
Upozornění: 
Bezbariérové trasy pěší dopravy musejí být beze zbytku segregovány od cyklistické dopravy, 
nelze připustit uplatnění společného pásu nebo stezky pro chodce a cyklisty. 
 

Koncepce řešení pěší dopravy v rámci Generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm se 
přednostně zaměřuje na opatření směřující zejména ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy při 
střetu se silniční dopravou. Mezi priority řešení byly zařazeny chybějící úseky komunikací 
pro pěší, dále nejvýznamnější přechody pro chodce z hlediska intenzity silniční dopravy. Ve 
své podstatě lze opatření charakterizovat jako soubor liniových a bodových úprav, lišících se 
navzájem rozsahem (náročností) a úrovní zabezpečení ochrany chodců. 
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Přehled navržených opatření ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy: 

� Ulice Zuberská 
- chybějící chodník podél ulice Zuberská; úsek 1.máje-objekty společnosti Remak a.s., 
Zuberská 2601 

� Ulice Tylovice, Hážovice 
- chybějící chodník podél ulice Tylovice, Hážovice jako součást bezbariérové trasy A; 
úseky V Aleji-Boženy Němcové, Dolní Dráhy-hranice obce 

� Ulice Tyršovo nábřeží 
- chybějící chodník podél ulice Tyršovo nábřeží jako součást bezbariérové trasy F; úsek 
bytový dům 1705-Bučiska 

� Ulice Dolní Paseky 
- chybějící chodník podél ulice Dolní Paseky jako součást bezbariérové trasy H; úsek 
mezi zastávkami U Kamen-U Mikun 

� Ulice Meziříčská (silnice I/35) 
- nevyhovující přechody přes silnici I/35 (ulice Meziříčská); úsek ČSPHM ÖMV-
Autobusové nádraží; nevyhovující stav je řešen vybavením přechodů pro chodce SSZ, 
včetně ochranných ostrůvků v rámci rekonstrukce silnice I/35 

� Ulice Nábřeží Dukelských hrdinů (silnice I/35) 
- nevyhovující přechod přes silnici I/35 (ulice Nábřeží Dukelských hrdinů) v lokalitě 
ulice Bezručova; nevyhovující stav je řešen návrhem osazením SSZ, takto lze zabezpečit 
také přejezd pro cyklisty 

� Ulice 5. května 
- nevyhovující přechod přes ulici 5.května u ulice Zemědělská s délkou kolem 10m jako 
součást bezbariérové trasy G; nevyhovující stav doporučujeme řešit vysazením 
chodníkové plochy, což by umožnilo vymezit podélné parkování na východní straně 
komunikace, součástí řešení může být také přejezd pro cyklisty 

� Křižovatka 1.máje-5.května 
- nevyhovující přechody v křižovatce 1.máje-5.května; nevyhovující přechody, včetně 
ochranných ostrůvků jsou řešeny návrhem přestavby křižovatky na okružní 

� Křižovatka Nádražní-Videčská-Pionýrská 
- nevyhovující přechody v křižovatce Nádražní-Videčská-Pionýrská; nevyhovující 
přechody, včetně ochranných ostrůvků jsou řešeny návrhem přestavby křižovatky na 
okružní (případně SSZ) 

� Křižovatka Bayerova-Sokolská 
- nevyhovující přechody na křižovatce Bayerova-Sokolská; nevyhovující přechody, 
včetně ochranných ostrůvků jsou řešeny návrhem rekonstrukce křižovatky 

� Křižovatka Bayerova-Partyzánská-Kramolišov 
- nevyhovující a chybějící přechody na křižovatce Bayerova-Partyzánská-Kramolišov; 
nevyhovující přechod, včetně ochranného ostrůvku a chybějící přechod přes rameno 
Partyzánská jsou řešeny návrhem rekonstrukce křižovatky. 

 
Detailní řešení opatření pro zvýšení bezpečnosti pěší dopravy nemohou být, s ohledem na 
podrobnost a zaměření dokumentace, obsaženy v Generelu dopravy. 
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5. DOPRAVNÍ DOSTUPNOST ÚZEMÍ  
Kapitola pojednává v obecné rovině o problematice rozvoje oblastí individuálního bydlení 
v kontextu se stavem původní dopravní infrastruktury. Konflikty a závady v dopravní 
dostupnosti území vznikají za situace, kdy dochází ke zřetelné urbanizaci lokalit, které 
navazují na stabilizovanou zástavbu, na původní stav dopravní infrastruktury, včetně 
parametrů uličního prostoru. První část kapitoly podává obecné technické informace k dané 
problematice, ve druhé části je zpracováno rámcové hodnocení vybraných lokalit, kdy jsou 
využity analýzy výsledků průzkumů a modelování dopravy. 
 
5.1 Obecné technické informace 
Technické předpisy, především pak ČSN 736110 Projektování místních komunikací, 
doporučují, aby nejmenší šířka prostoru místní komunikace byla 8m, přičemž prostor 
komunikace je tvořen hlavním dopravním prostorem a přidruženým prostorem. Hlavní 
dopravní prostor je určen provozu vozidel, včetně možnosti parkování, přidružený prostor 
přináleží chodcům, případně také cyklistům. V případě dopravně zklidněné komunikace je 
šířka prostoru místní komunikace tvořena dopravním prostorem a pobytovým prostorem. 
Pokud šířka prostoru místní komunikace nevykazuje doporučené minimum, musejí účastníci 
provozu za daných podmínek sdílet komunikaci společně. 

Dříve zmíněné nejvýznamnější lokality Na Drahách, Hrnčířská, Na Vyhlídce, Dolní Dráhy, 
Nezdařilova, Jasanová a Horní Dráhy vykazují přístupové komunikace k nadřazenému 
dopravnímu systému o průměrné šířce v rozmezí 2,8-4,1m (data z Pasportu MK), přičemž 
běžně je udávána průměrná šířka kolem 3,5m. Tyto komunikace lze z hlediska významu 
zařadit do funkční skupiny C/D1, provozně pak mezi jednopruhové obousměrné komunikace. 
Protože běžně nejsou podél nich zřizovány komunikace pro pěší, musejí chodci sdílet hlavní 
dopravní prostor společně s vozidly. 

Definovaný stav uličního profilu a provozní režim (sdílení chodců) pak vyvolávají další 
technické podmínky a předpoklady: 
- intenzita dopravy < 500 vozidel/24 hod. v obou směrech 
- musí být vždy zachován průjezdní prostor pro vozidla HZS 
- musí být zajištěn prostor pro vjezdy do staveb a na pozemky 
- při obousměrném provozu musí být výhybny ve vzdálenosti 80-100m 
- šířka nezpevněné krajnice alespoň 0,5m 
- stožáry osvětlení se umisťují do nezpevněné krajnice při dodržení odstupu 
- odvodnění se předpokládá vsáknutím do nezpevněné krajnice atd. 
 
5.2 Rámcové hodnocení vybraných lokalit 
Rámcové hodnocení je zde zpracováno pouze z hlediska možného dopravního zatížení < 500 
vozidel/24 hod. v obou směrech pro jednopruhové obousměrné komunikace. Další nezbytné 
předpoklady, zejména výhybny (místa pro míjení) ve vzdálenosti 80-100m je potřebné řešit 
podrobnější dokumentací. 

Na základě demografie území, dopravních průzkumů a modelování dopravy byla odvozena 
mobilita obyvatel pro lokality s převážně individuální bytovou výstavbou. Z odvozené 
mobility obyvatel byl stanoven odhad generované dopravy pro současný stav a návrhové 
období +20 let s intenzitou 2,2-2,7 vozidla/obyvatele/24 hod. Pokud tyto data uplatníme na 
dané technické podmínky a předpoklady tak vychází, každé komunikační napojení 
v provozním režimu jednopruhové obousměrné komunikace pro návrhové období +20 let 
může reprezentovat území s přibližně 185 obyvateli, včetně těch současných. V případě 
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vyššího počtu obyvatel by mělo územní řešení lokality obsahovat další dopravní připojení 
nebo přestavbu stávajícího komunikačního uspořádání. 

Rámcové hodnocení vybraných lokalit 
 
� BI Kramolišov – Na Drahách 

Stávající ulice Na Drahách zabezpečuje v současné době dopravní dostupnost území s 
přibližně 140 obyvateli, ulice je na komunikaci Kramolišov napojena ve dvou místech. 
Rezerva do limitní intenzity dopravy, resp. limitní další územní využití pro návrhové období 
+20 let a provozní uspořádání jednopruhové obousměrné komunikace vychází orientačně na 
230 obyvatel, resp. do 60 rodinných domků (RD). Územním plánem vymezené plochy BI 20, 
BI 21 a BI 22 svým rozsahem tomu přibližně odpovídají. K řešení zůstává provozní 
způsobilost ulice Na Drahách z hlediska míjení se vozidel. 

 

 
 
 
� BI Tylovice – Hrnčířská, Na Vyhlídce 

Stávající ulice Hrnčířská zabezpečuje v současné době dopravní dostupnost území s přibližně 
180 obyvateli, ulice je na komunikaci Kramolišov napojena ve dvou místech. Rezerva do 
limitní intenzity dopravy, resp. limitní další územní využití pro návrhové období +20 let a 
provozní uspořádání jednopruhové obousměrné komunikace vychází orientačně na 190 
obyvatel, resp. do 50 rodinných domků (RD). Územním plánem vymezené plochy BI 10 až BI 
16 svým rozsahem nabízejí území pro přibližně 170-200 RD. Ze srovnání limitního územního 
využití a možného rozsahu výstavby je zřejmé, že stávající ulice Hrnčířská, zajišťující 
dostupnost předmětného území, nedokáže převést nově generovanou dopravu. V rámci 
Územního plánu je toto řešeno novým dopravním napojením DS 521/522 MK 
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Kramolišov/Tylovice. Podle orientačního propočtu se nebude moci jednat o úsporné 
uspořádání dopravního napojení. K řešení však stále zůstává provozní způsobilost ulice 
Hrnčířská a dalších z hlediska míjení se vozidel. 

 

 
 
 
� BI Tylovice – Dolní Dráhy, Nezdařilova 

Stávající ulice Dolní Dráhy, Nezdařilova zabezpečují v současné době dopravní dostupnost 
území s přibližně 270 obyvateli, ulice jsou na komunikaci Tylovice napojeny ve dvou 
místech. Rezerva do limitní intenzity dopravy, resp. limitní další územní využití pro návrhové 
období +20 let a provozní uspořádání jednopruhových obousměrných komunikací vychází 
orientačně na 100 obyvatel, resp. do 25 rodinných domků (RD). Územním plánem vymezené 
plochy BI 40, BI 41, BI 50 a BI 51 svým rozsahem nabízejí území pro přibližně 80-100 RD. 
Ze srovnání limitního využití a možného rozsahu výstavby je zřejmé, že stávající ulice Dolní 
Dráhy, Nezdařilova, zajišťující dostupnost předmětného území, nebudou způsobilé převést 
nově generovanou dopravu. Z Územního plánu není zcela srozumitelné zabezpečení dopravní 
dostupnosti, např. přestavba veřejných prostranství P 557 Nezdařilova ulice problematiku 
dostupnosti neřeší. Opět k řešení zůstává provozní způsobilost ulic Dolní Dráhy, Nezdařilova 
a dalších z hlediska míjení se vozidel. 



Generel dopravy m ěsta Rožnov pod Radhošt ěm 
2. etapa – Koncept řešení 

Strana 49 (celkem 55)  

 
 

6. STŘEDNĚDOBÝ PLÁN, PRIORITY ROZVOJE  
Závěrečná kapitola Konceptu řešení Generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 
obsahuje návrh priorit rozvoje dopravní soustavy pro tzv. střednědobý plán rozvoje, který 
představuje soubor opatření pro nejbližší období +10 let, tedy do roku 2022. Obsahuje 
především záměry menšího rozsahu, realizované v kontextu výhledové koncepce zaměřené na 
bezpečnost a plynulost provozu (provozní stabilitu), na dopravní dostupnost území a 
podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Dopravní zatížení a Návrh střednědobého plánu je dokladován v příslušné grafické příloze. 
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Komunikační síť, dopravní zatížení 
 
� Rekonstrukce silnice I/35, Meziříčská 
Jedná se o rekonstrukci silnice I/35 v úseku mezi křižovatkou Meziříčská (I/35)-1.máje 
(Zuberská), včetně a křižovatkou Meziříčská (I/35)-Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských 
hrdinů (I/35), včetně s cílem zvýšit její výkonnost, resp. výkonnost dotčených křižovatek. 
Celková délka rekonstrukce silnice I/35 je zhruba 1400m. Šířkové uspořádání komunikace je 
navrženo v kategorii MS 15,5/50. Součástí stavby je světelné signalizační zařízení, včetně 
koordinace u 2 přechodů a 2 křižovatek. 
 
Křižovatka Meziříčská (I/35)-Nádražní-5.května-Nábřeží Dukelských hrdinů (I/35) vykazuje 
pro střednědobé období +10 let stabilní dopravní situaci, je dosažena kvalita provozu v úrovni 
B/C (úroveň dobrá/uspokojivá se středním zdržením ≤35s, resp. ≤50s). Na základě 
orientačních propočtů křižovatky byla odvozena rezerva do vyčerpání kapacity zhruba 46%. 
Rovněž podle orientačních propočtů vychází délka fronty vozidel na ulici Nádražní kolem 
25m, což přibližně odpovídá maximální délce stávajícího řadícího prostoru. Znamená to, že 
v kratších časových obdobích bude docházet k saturaci řadícího prostoru a fronta 
vozidel významně poroste. Pro udržení kvality provozu křižovatky bude vhodné 
zvažovat prodloužení řadícího prostoru na vjezdovém rameni ulice Nádražní. Tento 
problém řeší stavba „Silnice III/4867 Rožnov pod Radhoštěm, most 4867-1“, nicméně 
zůstávají další otevřené rizika jako kolize cyklistické stezky s komunikací, vedení 
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bezbariérových tras B, F po obou stranách komunikace, vedení městské cyklistické stezky 
nebo nevyhovující přechod přes ulici Nádražní v křižovatce Nádražní-Pionýrská-Videčská. 
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� Rekonstrukce křižovatky Nádražní-Pionýrská-Videčská 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající průsečné, neřízené křižovatky na křižovatku 
okružní. Rozhodujícími důvody jsou nevyhovující uspořádání přechodů pro chodce, 
rozlehlost křižovatky a soustředění pěší a cyklistické dopravy do profilu ulice Nádražní. 
Návrh vychází ze stavu, že právě ulice Nádražní je nositelkou bezbariérové trasy pro pěší 
(trasa B, resp. F) a budoucí cyklistické trasy do centra města. Přestavbu na okružní křižovatku 
považujeme za vhodnější než možné doplnění křižovatky SSZ a to zejména z důvodu 
průměrně nižšího zdržení, kumulace dopravních funkcí a vzdálenosti sousedící křižovatky 
řízené SSZ menší než 170m.  
Pro střednědobé období +10 let se předpokládá pro neřízenou, průsečnou křižovatku dosažení 
kvality provozu na úrovni E, což představuje sice nestabilní, ale vyhovující stav se středním 
zdržením >45s. V případě přestavby na okružní křižovatku vychází úroveň kvality provozu 
v úrovni A se střední dobou zdržení ≤10s. Při zohlednění snížené výkonnosti okružní 
křižovatky z titulu pěší dopravy vychází úroveň kvality provozu na stupni B se střední dobou 
zdržení ≤20s. 
 
Poznámka: 
Pokud by rekonstrukce křižovatky byla dlouhodobě odkládána, doporučujeme přednostně 
řešit nevyhovující přechody pro chodce, včetně normativních ochranných ostrůvků 
zohledňující vedení cyklistické trasy a bezbariérové trasy pro pěší.  
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� Propoj ulic 1.máje-Zuberská 
Námět „pod čarou“ nabízí vhodné využití původní ulici Zuberská pro bezpečný provoz pěší a 
cyklistické dopravy. 
 
Statická doprava 

� V obytných oblastech doporučujeme řešit zejména odstavování vozidel v rozporu 
s platnými předpisy, s upřednostněním lokalit Písečný (ulice Kulturní), 5.května (ulice 
Horská) a Jižní město (ulice Revoluční, Průkopnická). Náměty na způsoby řešení jsou 
uvedeny v kapitole 3.2. Pro lokalitu Písečný se nabízí parkovací plocha na konci slepé 
části ulice Kulturní v sousedství bytového domu 1757. Pro lokalitu 5.května, resp. Horská 
doporučujeme doplnit odstavná stání na ulici Horská směrem k ulici Hradišťko. V oblasti 
Jižního města se nabízí pouze rozvoj nabídky odstavných stání podél ulice Tyršovo 
nábřeží. 

� V oblasti centra města a navazujícího území doporučujeme zahájit revitalizaci stávajícího 
systému statické dopravy tak, že při organizování veřejného prostoru dojde k 
upřednostnění a ochraně uživatelských skupin „obyvatel“ a „podnikatel“. Podmínkou je 
rozvoj nabídky se zaměřením na řešení nezpoplatněných stání pro skupinu uživatelů 
„zaměstnanec“. Především by se jednalo o záchytná parkoviště na obvodu území centra 
města, prozatím se nabízí pouze lokalita Sokolská. 
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Cyklistická a pěší doprava 

� Cyklistická trasa z oblasti sídliště Písečný/5.května do centra města, včetně komplexu 
opatření pro řešení pěší a cyklistické dopravy mezi křižovatkou „U Janíka“ a ulicí 
Nádražní v návaznosti na Masarykovo náměstí. Tento střednědobý návrh koresponduje se 
záměrem na přestavbu křižovatky Nádražní-Pionýrská-Videčská na křižovatku okružní. 

� Ulice Nábřeží Dukelských hrdinů (silnice I/35) 
Nevyhovující přechod přes silnici I/35 (ulice Nábřeží Dukelských hrdinů) v lokalitě ulice 
Bezručova; nevyhovující stav je řešen osazením SSZ, součástí může být také přejezd pro 
cyklisty v rámci cyklistické trasy Koryčanské Paseky-Bezručova-centrum města  

� Ulice Tylovice, Hážovice 
Chybějící chodník podél ulice Tylovice, Hážovice jako součást bezbariérové trasy A 
(úseky V Aleji-Boženy Němcové, Dolní Dráhy-hranice obce), včetně přechodu pro 
chodce přes ulici Partyzánská v křižovatce Bayerova-Partyzánská-Kramolišov. 

� Ulice Tyršovo nábřeží 
- chybějící chodník podél ulice Tyršovo nábřeží jako součást bezbariérové trasy F (úsek 
bytový dům 1705-Bučiska) 

� Ulice Zuberská 
Chybějící chodník podél ulice Zuberská v úseku ulice 1.máje-objekty společnosti Remak 
a.s., Zuberská 2601; upřednostňujeme spíše alternativní řešení, které je založené na 
realizaci propojení ulic 1.máje-Zuberská a stávající ulice Zuberská je v předmětném 
úseku využitá pro bezpečný provoz pěší a cyklistické dopravy. 

� Ulice Dolní Paseky 
- chybějící chodník podél ulice Dolní Paseky jako součást bezbariérové trasy H; úsek 
mezi zastávkami U Kamen-U Mikun 

� Ulice 5. května 
Nevyhovující přechod přes ulici 5.května u ulice Zemědělská s délkou kolem 10m jako 
součást bezbariérové trasy G; nevyhovující stav doporučujeme řešit vysazením 
chodníkové plochy, což by umožnilo vymezit podélné parkování na východní straně 
komunikace, součástí řešení může být také přejezd pro cyklisty. 

 
7. PROJEDNÁNÍ KONCEPTU ŘEŠENÍ 
 
Generel dopravy města Rožnov pod Radhoštěm, 2. etapa – Koncept řešení, byl prvotně 
projednán na konzultačním dni 14.2.2013 na odboru výstavby Městského úřadu v Rožnově 
pod Radhoštěm. Další jednání ke konceptu řešení se uskutečnilo dne 22.2.2013, také v tomto 
případě se jednalo na odboru výstavby Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 

Podle uzavřené smlouvy o dílo bude dále koncept řešení projednán s veřejností a dotčenými 
orgány a následně v Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Po schválení této etapy 
budou zahájeny práce na návrhu řešení Generelu dopravy (3.etapa zpracování). 

 

 

V Ostravě dne 25.2.2013 
Zpracovali: Ing. P. Roháč 
  Ing. P. Macejka 
  L. Staněk 
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