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 1. ÚVOD

Generel  bezbariérových  tras  na území  města  Rožnov pod Radhoštěm (dále  jen 
Generel) je základním koncepčním dopravně – inženýrským dokumentem v oblasti 
rozvoje dopravních sítí a udržitelného rozvoje dopravy v intravilánu města Rožnova 
pod Radhoštěm.
Generel  slouží  jako  koncepční  materiál  pro  další  rozhodování  v oblasti  realizace 
bezbariérových tras na území města Rožnova pod Radhoštěm. Generel budu dále 
používán  jako  příloha  k projektovým  dokumentacím,  předkládaným  v rámci 
dotačních titulů Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Generel 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 a hodnocení současného stavu 
a návrh úprav s cílem zajištění užívání staveb všem osobám. 
Zájmové území generelu je omezeno zadáním na části Rožnova pod Radhoštěm: 
Centrum  Rožnova  pod  Radhoštěm,  Tylovice,  Hážovice,  Záhumení,  Jižní  město, 
Koryčanské Paseky, Hradišťko, Písečný, Dubková.

 1.1. Výchozí podklady

1. Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm, schválen 17. 9. 2002
2. ČSN 736110 Navrhování místních komunikací
3. Vyhl.  398/2009  Sb.  O  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 1.2. Charakteristika současné situace

Bezbariérovost infrastruktury,  dopravních řetězců a přístupnost veřejných budov v 
Rožnově  pod  Radhoštěm je  důležitým faktorem kvality  života  ve  městě  a  hraje 
klíčovou  úlohu  pro  volbu  místa  bydliště  a  pracoviště  obyvatelstva.  Přístupná 
dopravní  infrastruktura  je  hlavní  podmínkou  pro  zapojení  osob  se  sníženou 
schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických 
aktivit.
Dostupnost dopravy je pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
nedostatečná.  Připočteme-li  k  tomu  i  současný  trend  vedoucí  k  omezování 
dopravních spojů a místy až k útlumu veřejné autobusové a železniční dopravy,  
dostává se tato skupina obyvatelstva do vážných problémů. Většinová populace řeší 
problémy s dostupností dopravy přesunem k osobní automobilové dopravě. Osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace tuto možnost většinou nemají, a dochází 
tak k jejich vyčleňování ze společnosti.
Současným  trendem  ve  větších  městech,  případně  v  příměstských  oblastech 
velkých  aglomeračních  center,  je  zavádění  integrovaného  dopravního  systému 
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hromadné dopravy. Tyto systémy integrují všechny dostupné druhy veřejné dopravy 
s preferencí  kolejové dopravy a současně umožňují  i  zavádění tarifní  politiky.  Je 
třeba využít tohoto trendu a už od samého začátku koncipovat tyto systémy tak, aby 
byla integrovaná doprava přístupná pro všechny skupiny obyvatelstva. Město by v 
této věci mělo vést dialog s krajem, jako koordinátorem tohoto systému.
Dalším kritickým místem je přetrvávající bariérovost řady budov státních a veřejných 
institucí  a  služeb.  Jedná  se  převážně  o  přístup  k  úřadům,  obchodům,  školám, 
sociálním,  zdravotním  a  rekreačním  zařízením.  Při  zpřístupňování  budov  je 
zanedbávána potřeba jejich propojení bezbariérovou pěší trasou či bezbariérovou 
dopravou  v  rámci  města.  Bezbariérový  pohyb  po  městě  je  třeba  řešit  v  širším 
pohledu  a  není  možné  zaměřit  se  na  realizaci  jednotlivých  projektů  bez  jejich 
vzájemného propojení.
Česká republika je bohatá na kulturní dědictví. Mnoho center měst se dochovalo ve 
své  historické  podobě,  250  z  nich  je  chráněno  státní  památkovou  péčí  a  5  je 
zapsáno na seznamu UNESCO. Stav stavebních fondů měst,  přírodních prvků a 
veřejných  prostranství  je  dosud  často  zanedbaný  a  neumožňuje  dostatečný 
bezbariérový  pohyb.  Takováto  situace  negativně  ovlivňuje  návštěvnost  měst  a 
snižuje turistický potenciál lokalit.
Výše uvedená charakteristika vede k závěru, že v České republice existuje značná 
potřeba investic do komplexního řešení svobodného pohybu ve městech i mimo ně.  
Počet  obyvatel,  kteří  mají  sníženou  schopnost  pohybu  či  orientace,  a  to  jak 
krátkodobě či  dlouhodobě, je odhadován na 1/3 populace České republiky.  Proto 
Program  mobility  podporuje  zpřístupňování  dopravy  a  odstraňování  bariér  v 
budovách státních a veřejných institucí a služeb. Prostředky Programu mobility jsou 
uvolňovány  převážně  na  realizaci  ucelených  bezbariérových  tras,  nejsou 
financovány jednotlivé, na bezbariérovou trasu nenapojené projekty.

 1.3. Identifikace území 

Město Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Moravskoslezských Beskyd ve 
Zlínském kraji. Leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, cca 70 km východně od 
Olomouce  a  60  km  severovýchodně  od  Zlína.  Město  je  známo  především  díky 
skanzenu  Valašské  muzeum  v  přírodě  a  nádhernému  okolí.  Rožnovem  pod 
Radhoštěm protéká řeka Rožnovská Bečva, do které se z levé strany vlévají potoky 
Hážovický   (Hážovka)  a  Hradiský,  z  pravé  strany  potoky  Vermířovský  a  Kaní. 
Historické jádro města leží východně od soutoku Rožnovské Bečvy s Hážovickým 
potokem. Rozloha Rožnova pod Radhoštěm činí 3.947 ha. 
Město Rožnov pod Radhoštěm plní funkci obce s rozšířenou působností a do jeho 
správního  obvodu  spadají  obce  Dolní  Bečva,  Horní  Bečva,  Hutisko-Solanec, 
Prostřední  Bečva,  Valašská Bystřice,  Vidče,  Vigantice a město Zubří.  Je členem 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko.
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 1.4. Demografické údaje

K 31.3.2009 v Rožnově pod Radhoštěm celkem 17 175 obyvatel. Z toho 8 281 mužů 
a 8 894 žen. Ve Zlínském kraji se Rožnov pod Radhoštěm řadí podle počtu obyvatel 
na  osmé  místo,  v  okrese  Vsetín  je  na  místě  třetím  za  Vsetínem  a  Valašským 
Meziříčím. Dle údajů evidence obyvatel městského úřadu žije ve městě  3791 osob 
ve věku nad 60 let   a 698 dětí  do 4 let  věku.  Dle údajů odboru sociálních věcí 
Městského  úřadu  žije  na  Rožnovsku   podle  přiznaných  mimořádných  1581 
zdravotně postižených občanů.  (1.stupeň postižení – 44 osob, 2.stupeň postižení – 
1174 osob a 3.stupeň postižení – 363 osob ( z toho je 8 z nich trvale upoutáno na 
vozík ). Z praxe je známo, že jsou celkově počty zdravotně postižených o cca 1/3 
vyšší,  protože ne všichni se hlásí o příspěvek. Rovněž počet vozíčkářů je vyšší,  
celkově by měl být cca 14.

Počet obyvatel města 17 175   100%

Počet držitelů průkazek ( TP,ZTP, ZTP/P) 1571 9,1 %
Osoby doprovázející dítě do 4 let věku 698       4,1 %
Osoby starší 60 let 3791          22,1%
orientačně          35,3%

Osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace tvoří asi jednu třetinu 
obyvatel, což odpovídá celostátnímu průměru. Tendence v počtu starších osob nad 
60 let je stoupající. Dále dle průzkumu turistického ruchu ve městě bylo zjištěno, že 
z celkového počtu návštěvníků je 22,3 % ve věkové skupině nad 60 let. Zjištěné 
údaje nasvědčují tomu, že je nutné klást důraz na odstraňování bariér ve městě. 
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 2. VIZE ROZVOJE OBLASTI

Vytvoření  podmínek  pro  pohyb  a  užívání  staveb  všem  osobám  ve  městě 
Rožnově  pod  Radhoštěm  vymezením  hlavních  pěších  tahů  a  významných 
staveb.

 3. STRATEGICKÉ CÍLE 

Strategické cíle vymezují hlavní obecné roviny zajištění podmínek pro pohyb všem 
osobám. Tyto cíle jsou specifikovány 3. První cíl vymezuje tři skupiny obyvatel A1 - 
A3,  které  jsou  znevýhodněny  při  pohybu.  Druhý  cíl  vymezuje  základní  stavební 
charakteristiku  infrastruktury  a  třetí  vymezuje  podmínky  dočasných  staveb  a 
mobiliáře.
A, Zajištění  kvalitní  funkční  a  bezpečné  dopravní  infrastruktury  pro  osoby  se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace ve 3 úrovních.

A1, Osoby pokročilého věku, těhotné ženy
A2, Osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let
A3, Osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením

B, Veřejné  budovy,  chodníky,  nástupiště  veřejné  dopravy,  úrovňové  i 
mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí 
umožňovat  samostatný,  bezpečný,  snadný a plynulý  pohyb osobám s omezenou 
schopností  pohybu nebo orientace a jejich míjení  s  ostatními  chodci.  A zejména 
splňovat vyhl. 398/2009 Sb.. 

C, Umístění  a  zabezpečení  městského  mobiliáře,  staveb  pro  reklamu, 
informačních  a  reklamních  zařízení,  předzahrádek  restaurací,  prodejních  stánků, 
venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců 
a nesmí zasahovat do průchozího prostoru. 
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 4. OPATŘENÍ 

Opatření  jsou  kroky,  které  vedou  k  naplňování  strategických  cílů  a  vize  rozvoje 
oblasti.  Kritérium dostatečné úpravy zabezpečující  užívání  trasy všem osobám je 
soulad s ČSN 736110 Navrhování místních komunikací. ČSN 736425 Autobusové, 
trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzle a stanoviště a vyhl. 398/2009 Sb. 
O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
která  nahrazuje  svou  platností  na  vyhl.  369/2001  Sb.  O  obecných  technických 
požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  osobami  se  sníženou 
schopností pohybu nebo orientace.
Opatření  se člení  do 2 kategorii  zpřístupňování  dopravy a odstraňování  bariér  v 
budovách občanského vybavení. Zpřístupňování dopravy se dělí na zpřístupňování 
komunikací  pro  chodce  a  veřejné  dopravy  a  Zpřístupňování  budov  zajišťujících 
dopravní služby.

 4.1. Zpřístupňování dopravy

 a) Zpřístupňování komunikací pro chodce a veřejné dopravy

Požadavky pro splnění strategického cíle A1
Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm.

Požadavky pro splnění strategického cíle A2
Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm.
Minimální manipulační prostor musí být 1200 x 1500 mm při otáčení 90 – 

180 st.  a kruh průměru 1500 mm při otáčení o více než 180 st. 

Požadavky pro splnění strategického cíle A3
Výškové rozdíly pochozí plochy nesmí být vyšší než 20 mm.
Minimální manipulační prostor musí být 1200 x 1500 mm při otáčení 90 – 

180 st.  a kruh průměru 1500 mm při otáčení o více než 180 st. 
Ovládací prvky, včetně slotu poštovní schránky musí být ve výšce 600 – 

1200 mm nad podlahou a musí být umístěny ve vzdálenosti nejméně 
500  mm  od  pevné  překážky.  Manipulační  plocha  před  těmito 
ovládacími prvky smí mít sklon do 2% a musí mít šířku nejméně 1000 
mm a hloubku nejméně 1200 mm. 

Přirozená vodící linie může být přerušena maximálně na délku 8,0 m nebo 
doplněna umělou vodící linií. 
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Podélný  sklon  komunikací  pro  chodce  může  být  maximálně  8,33%  a 
příčný sklon max. 2%.

Na úsecích s podélným sklonem větším než 5% a delších než 200 m musí 
být zřízena odpočívadla o délce 1500 mm. Jejich sklon smí být pouze v 
jednom směru a nejvýše 2%.

Technické vybavení  komunikace lze  v  odůvodněných případech umístit 
tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.

Snížený obrubník  s  menší  výškou než 80 mm nad pojížděným pásem 
musí být opatřen varovným pásem.

Na rozhraní mezi  pásem pro chodce a pásem pro cyklisty s výškovým 
rozdílem menším než 80 mm musí být zřízen hmatný pás šíře 300 – 
400 mm, který je součástí bezpečnostního odstupu.

 b) Zpřístupňování budov zajišťujících dopravní služby
Zastávky  musí  respektovat  zásady  bezbariérového  přístupu  a  užívání 

osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace  dle  vyhl. 
369/2001 Sb.  Obdobné požadavky mají  osoby se zavazadly a/nebo 
osoby s dočasným pohybovým omezením.

Zastávky  musí  respektovat  zásady  použití  nejvíce  dvou  barev  v  ploše 
nástupiště.  Hranice  bezpečnostního  odstupu  musí  být  vyznačena 
vizuálně kontrastním pruhem se zarovnanými okraji  o šířce nejméně 
0,15 m. Pro tento účel může být použita třetí barva.

Zastávka  musí  být  opatřena  nástupištěm  šíře  2,5  m  v  odůvodněných 
případech  2,0  m.  Výška  nástupní  hrany  mezi  nástupní  hranou  a 
podlahou  nízkopodlažního  vozidla  musí  být  nejvíce  160  mm  (TP 
736425). Nástupiště autobusů a trolejbusů musí mít dle vyhl. 398/2009 
Sb. výšku 200 mm. Doporučuje se užít bezbariérového zastávkového 
obrubníku.

 4.2. Odstraňování bariér v budovách občanského vybavení
Tento dokument  se zabývá zajištěním užívání  staveb od vstupu po vrátnici,   po 
prostor ve kterém mohou být poskytnuty uživateli informace či pomoc.
Definice staveb občanského vybavení dle vyhl. 398/2009 Sb.
Stavbou občanského vybavení se rozumí 

• stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a 
odsouzené

• stavba pro sdělovací prostředky

• stavba pro obchod a služby

• stavba pro ochranu obyvatelstva
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• stavba pro sport

• školy, předškolní a školská zařízení

• stavba pro kulturu a duchovní osvětu

• stavba pro zdravotnictví a sociální služby

• budova pro veřejnou dopravu

• stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním 
provozem pro více než 20 osob.

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně 1,5 x 1,5 m. Při otevírání dveří  
ven je to 1,5 x 2,0 m.
Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlových 
dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.
Horní hrana zvonkového panelu smí být  nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s 
osazením od pevné překážky nejméně 500 mm.
Požadavky na bezbariérové vedení tras k objektům ZŠ a MŠ má své opodstatnění i 
v případě bariérového objektu v souvislosti se splněním cíle A2. Předškolní děti a 
děti školního věku může doprovázet rodič doprovázející současně dítě do 3 let věku 
v kočárku. 
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 5. POPIS HAVNÍCH BEZBARIÉROVÝCH TRAS

Trasa A – Rožnov p. R., centrum – Tylovice – Hážovice – (Vigantice)
Trasa B – Rožnov p. R., centrum – ŽST, Autobusové nádraží 
Trasa C – Rožnov p. R., centrum – Valašské muzeum v přírodě
Trasa D – Rožnov p. R., centrum – Poliklinika
Trasa E – Rožnov p. R., centrum – Domov důchodců
Trasa F – Rožnov p. R., centrum – ZŠ Praktická – Zimní stadion
Trasa G – ŽST, Autobusové nádraží – Bazén – Gymnázium,Koryčanské Paseky
Trasa H – ŽST, Autobusové nádraží – Domov Kamarád
Trasa I – ŽST, Autobusové nádraží – Finanční úřad
Trasa J – Rožnov p. R., centrum – ZŠ 5. května

Koncepce řešení bezbariérových tras na území města

Zájmové území generelu je omezeno zadáním na části Rožnova pod Radhoštěm: 
Centrum  Rožnova  pod  Radhoštěm,  Tylovice,  Hážovice,  Záhumení,  Jižní  město, 
Koryčanské Paseky, Hradišťko, Písečný, Dubková.
Tyto jednotlivé části města jsou logicky spojeny návrhem základních bezbariérových 
tras A – J. Tyto trasy jsou členěny na základní část a kratší větve k místním cílům 
jednotlivých  staveb  či  souboru  staveb,  pokud není  vhodnější  trasu vést  přímo k 
místnímu  cíli.  Zajištění  obsluhy  a  napojení  území  na  síť  bezbariérových  tras  je 
koncipováno takto:

Tylovice, Hážovice – Trasa A
Záhumení – Trasa E
Jižní město – Trasa F
Koryčanské paseky – Trasa G
Hradišťko, Kozinec – Trasa H
Písečný – Trasa I
Dubková   – Trasa J

Tyto trasy jsou vedeny ze dvou významných cílových oblastí a to oblasti městského 
významu  tj.  Centra  města  a  oblasti  příměstského  a  regionálního  významu 
dopravního terminálu ŽST Rožnov pod Radhoštěm a autobusového nádraží. 

Centrum města – Trasa A,B,C,D,E,F,J
Dopravní terminál – Trasa B,G,H,I
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Obě tyto oblasti jsou spojeny samostatnou trasou B.
Mimo vymezené území je vedena trasa k regionálnímu cíli  Valašského muzea v 
přírodě.  Zajištění  propojení  toho  cíle  s  městským  centrem  zajišťuje  trasa  C  s 
pokračováním  po  trase  B  je  zajištěno  spojení  cílů  regionálního  charakteru 
dopravního  terminálu  a  Valašského  muzea  v  přírodě.  Těmito  dvěma  trasami  je 
docíleno  optimální  podpory  turistického  ruchu  a  podpory  veřejné  příměstské  a 
regionální dopravy železniční i autobusové.

Z hlediska městského významu lze pokládat mimo trasu B za nejvýznamnější trasu 
D,  která  nejen  připojuje  významný  cíl  Polikliniky  na  síť  bezbariérových  tras,  ale 
zajišťuje také přechod přes bariérovou komunikaci I/35 a přes řeku Bečvu.

Vzhledem k charakteru rozložení ploch bydlení bylo přistoupeno ke spojení místního 
cíle Polikliniky s oblastmi bytové zástavby Koryčanské paseky, Písečný, Dubková, 
Kozinec a Hradišťko spojením místních cílů ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Sedmikráska a 
Kina  Panorama  do  trasy  D  od  jihu  a  do  trasy  H  od  severu.  Tímto  vzniká 
bezbariérové  spojení  obytných  oblastí  s  Poliklinikou,  které  je  např.  pro  vazbu 
Písečný  –  Poliklinika  o  1  km kratší  než  spojení  po  trase  I  ke  křižovatce  I/35  x 
III/4867,  trase B do centra a trase D k Poliklinice. Navíc se tímto spojením eliminuje  
dvojnásobné přecházení silnice I/35. 

Dále jsou navrženy dvě významné trasy, které zajišťují dostupnost městského jádra 
z oblastí s převažující individuální bytovou zástavbou. Tyto dvě trasy jsou situovány 
podél silnice III/4867 a to směrem do Vigantic, kde trasa navazuje na chodník obce 
Vigantice a směrem na Dolní paseky, kde je významný cíl Domov Kamarád. Tyto 
dvě  trasy  přinesou  významné  snížení  rizik  vzniku  dopravních  nehod  oddělením 
chodců od motorové dopravy. Kde lze říci, že stávající stav smíšeného provozu na 
silnici  III.  tř.  je neúnosný zejména pro osoby se sníženou schopností  orientace a 
osoby se sníženou schopností pohybu. 

Vzhledem ke koncepci trasování jednotlivých tras a účelnému propojení městských 
částí a jednotlivých vybraných cílů v nich došlo při návrhu k částečnému překryvu 
některých tras v úsecích:

Nám. T. G. Masaryka – křižovatka Videčská x Nádražní
Trasy B, F, J

Křižovatka Videčská x Nádražní – křižovatka Nádražní x Tyršovo nábřeží
Trasy B, F

Autobusové nádraží – křižovatka I/35 x III/4867
Trasy B, G, H, I, 

Křižovatka I/35 x III/4867 – křižovatka 1. máje x 5. května
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Trasy G, H, I, J
Křižovatka 1. máje x 5. května – křižovatka 5. května x Kulturní

Trasy H, I, J
Křižovatka 5. května x Kulturní – Hradišťko x parc. č. 1250/1

Trasy H, J
MěÚ budova 1 – křižovatka Pionýrská x  Palackého

Trasy C, D
Tyto úseky se předpokládají realizovat vždy s první realizovanou trasou. Pro další 
trasy  se  úsek  doloží  kolaudací  a  fotodokumentací  aktuálního  stavu.  Jednotlivé 
páteřní trasy jsou záměrně vedeny po shodných částech ulic ke snížení investiční 
náročnosti mimo úsek křižovatky Pionýrská x Nádražní – I/35 x III/4687 kde jsou 
trasy B a F vedeny po západní straně a trasa J po východní straně ulice Nádražní. 
Toto vedení by mělo eliminovat nucené přecházení „na druhou stranu“ ve významně 
zatížených  křižovatkách.  Tento  záměr  je  sledován  ve  smyslu  snížení  kolizí  v 
dopravě,  snížení  počtu  dopravních  nehod  a  nezvyšování  vytížení  křižovatek 
nucenými závleky v pěší dopravě.

Hodnocení  stávajícího  stavu  tras  bylo  provedeno  dle  vyhl.  398/2009  Sb.,  která 
nahrazuje vyhl. 369/2001 Sb., kterými se stanoví podmínky pro výstavbu. Stávající 
stav byl  porovnán s podmínkami pro výstavbu a ohodnocen, zda je v souladu s 
platnými  předpisy  výstavby  nové.  Tímto  má  dojít  ke  sjednocení  zejména  úprav 
sloužící  pohybu  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  nebo  orientace.  Jakákoli 
rekonstrukce či novostavba se musí řídit platnou vyhláškou 398/2009 Sb. Dále byly 
některé stavby hodnoceny dle ČSN 736110 z hlediska bezpečnosti, délky přechodů 
či rozhledových polí ČSN 736102. 

Závěrem této kapitoly lze upozornit na městskou lokalitu ulice 1. máje, kde došlo po 
roce  2001  k  rekonstrukci  chodníků  s  realizací  odlišně  od  vyhl.  369/2001  Sb.  a 
398/2009 Sb. Tento stav je nebezpečný zejména pro osoby se sníženou schopností 
orientace, kdy může dojít u těchto účastníků dopravního provozu ke ztrátě orientace 
přímo ve vozovce. Tato lokalita zejména jižní strany ulice 1. máje není ve vybrané 
výhledové bezbariérové dopravní síti města zejména vzhledem ke stávajícím cílům 
na  ulici  1.  máje.  Z  tohoto  důvodu  na  tento  nevyhovující  stav  na  území  města 
upozorňujeme v této kapitole. 
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Trasa A – Rožnov p. R., centrum – Tylovice – Hážovice – (Vigantice)

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937, 
Tylovice 744743, 
Hážovice 744727
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Popis  trasy:  Trasa  spojující  významné  cíle  centra  města  Rožnova  p.  R.  a 
Městských částí Tylovice, Hážovice s možností spojení obce Vigantice.
Trasa  začíná  na  Nám.  T.  G.  Masaryka  při  budově  MěÚ,  odkud  pokračuje  po 
přechodu pro chodce (varovné a signální pásy chybí) dále podél ulice Bayerova, po 
přechodu pro chodce přes ulici Sokolská (signální pás neukončen na přirozené ani 
umělé vodící  linii),  podél  ulice  Bayerova  (místně zúženo na 0,9  m) na zastávku 
Rožnov p.R. U Náměstí směr Autobusové nádraží (varovný pás místo umělé vodící 
linie, kontrastní pás chybí) dále podél silnice III/4867 po chodníku šíře 2,0 m (jiné 
pojetí  varovných  pásů  při  vjezdech,  vjezdy vedeny jako  nebezpečný  prostor)  ke 
křižovatce Bayerova x Partyzánská, kde na trasu navazuje přechod pro chodce přes 
silnici  III.  tř.  délky  10  m.  Trasa  pokračuje  chybějícím  přechodem  přes  ulici 
Partyzánskou   vyhovujícím  chodníkem  k  parcele  240/1,  kde  chodník  končí  a 
pokračuje nevyhovujícím chodníkem šíře 1,0 m a užším bez zpevněného krytu po 
přechod pro chodce přes silnici III. tř. (bez chodníkových nástupních ploch) v místě 
vyústění ulice Boženy Němcové.
Trasa dále pokračuje po nezpevněné krajnici silnice III/4867, dále na trasu navazuje 
nevyhovující přechod přes silnici III/4867 v místě vyústění ulice Tvarůžova. Trasa A 
dále  pokračuje  po  nezpevněné  krajnici  silnice  III/4867  po  nevyhovující  zastávku 
Rožnov  p.  R.  U  Křížem  s  nevyhovujícím  přechodem  pro  chodce  k  dílčímu  cíli 
Mateřské školy Tylovice. Dále trasa pokračuje podél silnice III/4867 po nezpevněné 
krajnici ke hřbitovu v Tylovicích a dále podél silnice III/4867 úzkým profilem silnice 
6,1 m při  parcele 296 k zastávce Rožnov p. R. U Mlýna (absence přechodu pro 
chodce přes silnici III/4867) a dále po nezpevněné krajnici po parcelu  433/2 odkud 
trasa  pokračuje  po  vyhovujícím  chodníku  šíře  2,4  m po  zastávku  Rožnov  p.  R. 
Lipová s nevhodně řešeným místem pro přecházení se sníženou obrubou v zatáčce 
s délkou 7,2 m.  
Trasa pokračuje  místem pro  přecházení  na  parcele  829/16 s  nevhodnou délkou 
11,6m a dále  po  chodníku  k  vyhovujícímu přechodu pro  chodce k  místnímu cíli 
Zvonice  v  Hážovicích.   Dále  trasa pokračuje  vyhovujícím  chodníkem šíře  2,4  m 
(místně 1,3 m) po hranici zájmového území (Hranice katastru Vigantice – Hážovice) 
mostu 4867- 4 ,kde je chodník nevhodně ukončen výškovým rozdílem > 20 mm. 
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Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.

Lékárna Salvátor
Bayerova 51

• Lékárna je přístupná všem osobám.
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Mateřská škola Tylovice, 
Tylovice 1877

• Mateřská škola není bezbariérově provedena. 

Hřbitov (Tylovice)
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Zvonice v Hážovicích
• -  nejedná  se  o  veřejně  přístupnou  budovu.  Zvonice  má  funkční  zvon  s 

přístupem  veřejnosti  k  ovládání.  Zajímavé  místo  k  návštěvě  pro  osoby  s 
omezenou schopností orientace.

Zastávky veřejné dopravy:
R.p.R. U Náměstí – nástupiště neoznačeno kontrastním pásem, varovný pás místo 
vodící linie
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R.p.R. U Kříže – chybí nástupiště

R.p.R. U Mlýna – chybí nástupiště

R.p.R. Lipová – vyhovuje
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Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů na přechodu přes ulici Bayerovu, 
doplnění  signálního  pásu  na  přechodu  pro  chodce  přes  ulici  Sokolskou  po 
přirozenou  vodící  linii.  Zastávku  Rožnov  p.  R.  U  Náměstí  navrhujeme doplnit  o 
kontrastní pás šíře 0,4  - 0,5 m a nahradit varovný pás umělou vodící linií. Dále mezi  
zastávkou Rožnov. p. R. U Náměstí a ulicí Partyzánská upravit jednotně varovné 
pásy  v  místech  vjezdů.  Navrhujeme  doplnit  přechod  pro  chodce  přes  ulici 
Partyzánskou a snížit délku přechodu přes silnici III/4867 v místě křižovatky na max. 
7 m délky předsazenými chodníkovými plochami či ochranným ostrůvkem min. šíře 
2,5 m dle průjezdu směrodatného vozidla TP 170. 
Dále  navrhujeme rozšířit  chodník  podél  silnice  III.  tř.  od  parc.  240/1  po  ulici  B. 
Němcové na min. 2 m, zřídit místo pro přecházení přes ulici B. Němcové a doplnit  
stávající  přechod pro chodce v křižovatce přes sil.  III.  tř.  o chodníkové plochy s 
vyčkávacím  prostorem,  varovné  a  signální  pásy  a  sníženou  obrubou.  Dále 
navrhujeme  realizovat  jednostranný  chodník   (po  levé  straně  silnice  ve  směru 
Vigantice) od ulice B. Němcové po stávající chodník podél silnice III/4867 při parcele 
433/2. s realizací obousměrné autobusové zastávky Rožnov  p. R. U Kříže a Rožnov 
p. R. U Mlýna včetně přechodů pro chodce. Dále navrhujeme bezbariérově připojit 
místní cíl Mateřskou školu Na Zahradách a hřbitov Tylovice.
Na  Katastru  Hážovic  je  na  trase  A  navrženo  doplnění  místa  pro  přecházení  o 
umělou vodící linii v místě pro přecházení delšího než 8 m, řešení napojení místního 
cíle Zvonice v Hadžovicích např. formou obytné zóny s řešením dle vyhl. 398/2009 
Sb.   a  úprava  propojení  chodníků  podél  silnice  III/4867  mezi  Hážovicemi  a 
Viganticemi.

Významné cíle: 
Budova veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory, či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Zvonice v Hážovicích

• Zvonice má funkční zvon s přístupem veřejnosti k ovládání. Vhodné místo k 
návštěvě pro osoby s omezenou schopností orientace. Navrhujeme doplnit 
informační  tabuli  o  tomto  turistickém cíli  v  běžném  i  Braillově  slepeckém 
písmo (vč. informace o možnosti použití zvonice).

Hřbitov (Tylovice)

• Navrhujeme dle možností  upravit  chodník na hřbitově pro pohyb osoby na 
vozíku.
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Zastávky veřejné dopravy:
R.p.R. U Náměstí – doplnit kontrastním pás dle ČSN 73 6425 a vyměnit varovný pás 
za umělou vodící linii.
R.p.R. U Kříže – Upravit dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425.
R.p.R. U Mlýna – Upravit dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 73 6425.
R.p.R. Lipová – vyhovuje

Problémy a alternativy:
Propojení Tylovic  a Vigantic v místě mostu 4867 – 4 doporučujeme v koordinaci 
upravit propojením trasy chodníků obou katastrů podél silnice III. 4867.
Šířka uličního profilu mezi oplocením a opěrnou stěnou potoka je cca 6,1 m v místě 
parc. č. 296 v Tylovicích. Tato šířka je nedostatečná pro vedení chodníku a silnice 
III/4867.  Z  tohoto  důvodu  je  místně  navržena  alternativní  trasa  na  levém břehu 
Hážovického potoka.
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Fotodokumentace Trasy A:

Obr A1 – Přechod pro chodce před MěÚ budovou 1,chybí varovné a signální pásy

Obr A2 – Chybějící přechod pro chodce přes ul. Partyzánská

Obr A3 – Chybějící chodník podél silnice III/4867
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Obr A4 –  Místo u parc. č. 296 v Tylovicích mezi oplocením a opěrnou stěnou potoka 
je cca 6,1 m. 

Obr A5 –  Místo alternativního vedení trasy po levé straně potoka.

Obr A6 –  Místo přerušení vodící linie na více než 8 m (cca 11 m).
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Trasa B – Rožnov p. R., centrum – ŽST, Autobusové nádraží 

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937, 
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Popis  trasy:  Trasa  spojující  významný  cíl  centra  města  Rožnova  p.  R.   s 
Autobusovým nádražím a železniční stanicí Rožnov pod Radhoštěm.
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. čl. 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody pro 
chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po pravé stravě ulice Nádražní, s 
odpojením (přechod pro chodce bez varovných a signálních pásů) k místnímu cíli 
Kostelu Všech svatých (bezbariérový boční vstup do kostela má z interiérové strany 
cca 40 mm vysoký schod). Trasa dále pokračuje přes místo pro přecházení přes ulici  
Na Zahradách (bez varovných pásů), po přechodu pro chodce přes ulici Pionýrská 
(chybí  varovný  a  signální  pás  na  jedné  straně)  dále  přes  přechod  pro  chodce 
(přechod délky  > 8 m  neodpovídá ČSN 736110 – nebezpečný přechod, možnost 
přehlédnutí chodce. Dle vyhl. 398/2009 chybí vodící pás přechodu) na levou stranu 
ulice Nádražní s odpojením k místním cílům ZS a MŠ Videčská (budovy přístupny 
přes schodiště v exteriéru) a zastávku hromadné dopravy Rožnov p. R. Videčská 
(zastávky neřešeny dle ČSN 736425 ani vyhl.  398/2009 Sb., přechod k zastávce 
přes ul. Videčská neopatřen signálním pásem). 
Trasa dále pokračuje po levé straně mostu přes řeku Bečvu a přes přechod pro 
chodce  ulice  Tyršovo  nábřeží  (chybí  signální  a  varovné  pásy,  nástupní  plochy 
přechodu nejsou oddělené od vozovky) ke křižovatce silnic I/35  a III/4867, která je 
řízena  světelně  signalizačním  zařízením  (dále  jen  SSZ)  (neosazeno  vhodným 
akustickým majákem, délka přechodu neodpovídá normě, chybí varovné a signální 
pásy a snížená obruba v místě přechodu, zábradlí není osazeno zarážkou pro bílou 
hůl dle vyhl 398/2009 Sb. čl. 1.2.10). 
Po  překročení  silnice  I/35  řízeným  přechodem  trasa  pokračuje  mírně  vlevo  po 
chodníku na autobusovému nádraží a na Železniční stanici Rožnov p. Radhoštěm 
(není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 
Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, nástupiště není upraveno 
pro  nástup cestujících  s omezenou schopností  pohybu  nebo orientace.  Naložení 
elektrického vozíku  je neproveditelné, prostor nebezpečný pro osoby se sníženou 
schopností  orientace.  Autobusové nádraží je opatřeno sníženou obrubou v místě 
přechodů,  varovné a signální  pásy chybí,  chybí  odrazová plocha pro bílou hůl  v  
místě zábradlí a nástupní plochy nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Dle  dostupných  informací  není  město  obslouženo  jediným  pravidelným 
bezbariérovým autobusovým spojem.)

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.
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Kostel Všech svatých
• Budova je přístupná osobám na vozíku s asistencí.

ZŠ a MŠ Videčská 
Videčská  63

• Budovy přístupny přes schodiště v exteriéru. 

ŽST Rožnov pod Radhoštěm
• není  provedena  pro  pohyb  osob  se  sníženou  schopností  pohybu  nebo 

orientace.  Stanice  je  obsluhována  bezbariérovými  vozy  RegioNova, 
nástupiště  není  upraveno  pro  nástup  cestujících  s  omezenou  schopností 
pohybu  nebo  orientace.  Naložení  elektrického  vozíku   je  neproveditelné, 
prostor nebezpečný pro osoby se sníženou schopností orientace.

(viz obr B5)
Autobusové nádraží 

• je  opatřeno sníženou obrubou v místě  přechodů,  varovné  a signální  pásy 
chybí, chybí odrazová plocha pro bílou hůl v místě zábradlí a nástupní plochy 
nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. Dle dostupných informací 
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není  město  obslouženo  jediným  pravidelným  bezbariérovým  autobusovým 
spojem.

(viz obr B6)
Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R. Videčská 
Zastávky neřešeny dle ČSN 736425 ani vyhl. 398/2009 Sb.

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. včetně vymezení jejich umístění s ohledem 
na průchozí prostor. Navrhujeme realizaci varovných a signálních pásů při přechodu 
přes  ul.  Nádražní  (ke  Kostelu).  Navrhujeme  realizaci  varovných  pásů  v  místech 
snížení obruby pod 80 mm a realizaci umělých vodících linií v místech přerušení 
přirozené umělé linie na délku větší  než 8,0 m. Navrhujeme realizaci chybějících 
varovných a signálních pásů na přechodu pro chodce přes ul. Pionýrskou. 
Doporučujeme realizaci středního ochranného ostrova na přechodu pro chodce přes 
ul. Nádražní při křižovatce s ul. Videčskou. Navrhujeme rozšíření nástupní plochy 
zastávky na ul. Videčské na 2,0 m, zvýšení nástupní plochy na 200 mm a realizaci  
signálních a varovných pásů dle vyhl. 398/2009 Sb. a kontrastního pásu dle ČSN 
746425. Doporučujeme realizaci chodníkových nástupních ploch při přechodu pro 
chodce  přes  ul.  Tyršovo  nábřeží,  případné  přisunutí  přechodu  k  silnici  III.  tř.  a 
realizaci signálních a varovných pásů. 
Dále doporučujeme kompletní výměnu SSZ na křižovatce I/35 x III/4867 dle vyhl.  
398/2009 Sb. a realizaci snížených obrub v místě přechodů na 20 mm, dodržení 
podélných a příčných sklonů chodníků dle ČSN 736110 a maximální délky přechodu 
řízeného SSZ 12,0 m (13 m).  Dále doporučujeme realizaci středních ostrovů s min. 
výškou 100 mm nad vozovkou se šířkou min. 2,5 m a realizaci zarážky pro bílou hůl  
v místě zábradlí dle vyhl. 398/2009 Sb.
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Významné cíle:
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory, či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Kostel Všech svatých

• Výškový  rozdíl  v  interiéru  doporučujeme  řešit  v  rámci  mobiliáře  vhodným 
způsobem.

ZŠ a MŠ Videčská 
Videčská  63

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm

• Doporučujeme realizaci varovných a signálních pásů, vodících linií s funkcí 
varovného pásu, realizaci bezbariérového WC a zvonku pro přivolání obsluhy 
prodeje jízdenek. Dále doporučujeme minimálně jedno nástupiště upravit dle 
ČSN 736425 s možností nástupu do vozů RegioNova a organizačně tyto vozy 
k tomuto nástupišti přistavovat.

Autobusové Nádraží

• Doporučujeme realizaci signálních a varovných pásů v místech přechodů pro 
chodce  a  úpravu  nástupišť  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN  736425.  Dále 
doporučujeme  jednat  se  Zlínským  krajem  o  nutnosti  podpory  nákupu 
bezbariérových  vozidel  při  obměně  vozového  parku  poskytovatelů  veřejné 
autobusové dopravy. Tuto podmínku doporučujeme vyžadovat při projednání 
Generelu dopravy Zlínského kraje.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R. Videčská 
Navrhujeme rozšíření nástupní plochy zastávky na ul. Videčské na 2,0 m, zvýšení 
nástupní  plochy  na  200  mm  a  realizaci  signálních  a  varovných  pásů  dle  vyhl. 
398/2009 Sb. a kontrastního pásu dle ČSN 746425.
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Fotodokumentace trasy B:

Obr B1 – Nevyhovující přechod pro chodce bez varovných a signálních pásů

Obr B2 – Chodník se sníženou obrubou bez varovných pásů, ul. Nádražní

Obr B3 – Nevyhovující přechod pro chodce přes Tyršovo nábřeží
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Obr B4 – Chodník od křižovatky I/35 x III/4867 k autobusovému nádraží a ŽST 

Obr B5 – ŽST, neupraveno dle vyhl. 398/2009 Sb.

Obr B6 – Autobusové nádraží, neupraveno dle vyhl. 398/2009 Sb ani ČSN 736425.
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Trasa C – Rožnov p. R., centrum – Valašské muzeum v přírodě

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937, 
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Popis trasy: Trasa spojující významný cíl centra města Rožnova p. R.  s Valašským 
muzeem v přírodě.
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. čl. 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody pro 
chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po pravé stravě ulice Palackého (v 
místech snížené obruby chybí varovné pásy),  přes místo pro přecházení přes ulici  
Nerudova  (bez  varovných  pásů).  Trasa  dále  pokračuje  kolem  tržnice  s 
nevyhovujícím  chodníkem  podél  parkoviště  v  blízkosti  parc.  181/1  a  soukromé 
polikliniky  Orthes  spol.  s r.o.,  kde  trasa  přechází  na  druhou  stranu  ulice  (chybí 
přechod pro chodce) s odpojením k místnímu cíli MěÚ budova 3 Palackého 480 a 
dále pokračuje po levé straně ul. Palackého (nevhodně řešeny varovné pásy v místě 
vjezdů přes obrubu. Zúžené místo chodníku před  parcelou 363 reklamou).  Dále 
přes  zastávku  veřejné  dopravy  Palackého  (chybí   signální  a  kontrastní  pásy, 
označník není kolmo na osu vozovky, nedostatečná šířka nástupiště). Na křižovatce 
Palackého x J.  Fučíka se odpojuje  trasa k místnímu cíli  Městské policie  a  MěÚ 
budova 4 Čechova 1027. Chodník podél ulice J. Fučíka není vyhovující vč. míst pro 
přecházení. Přístup k budově chodníkem chybí. Trasa dále pokračuje po levé straně 
ulice  Palackého  na  parc.  1508/1,  kde  přechází  na  druhou  stranu  stávajícím 
přechodem  pro  chodce  (varovné  a  signální  pásy  chybí)  do  objektu  pokladny 
Valašského muzea v přírodě.  

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.

Budova 3 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Palackého 480 

• Budova přístupná zezadu, zvonek neoznačen, výše než 120 cm.
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Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147

• Nedostatečná madla na rampě. 

Soukromá poliklinika Orthes spol. s r.o. 
Rožnov pod Radhoštěm Palackého 481
Zajišťuje komplexní léčbu poruch pohybového ústrojí  s důrazem na artroskopické 
operace velkých kloubů a endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu a následnou 
rehabilitaci. 

• Objekt není řešen bezbariérově. Přístup pro vozíčkáře je možný přes garáž s 
asistencí, ale zvonek není umístěn dle vyhl. 398/2009 Sb. a není možné jej 
použít osobou na vozíku. 
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Městské policie 
Čechova 1027

• Neosazeno zvonkem, nevyhovující prostor vstupu.

Budova 4 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Čechova 1027

• Budova je bezbariérově upravena
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Oční optika
viz. výkresová částečnému

• Vstup je proveden bezbariérově.

Kadeřnictví
viz. výkresová částečnému

• Vstup je proveden bezbariérově.
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Zastávky veřejné dopravy:
R. p. R.  Palackého
Nedostatečná šířka nástupiště, nevhodně otočený označník, chybí signální a 
kontrastní pás.

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. vč. vymezení jejich umístění s ohledem na 
průchozí prostor.  Navrhujeme realizaci varovných a signálních pásů při  přechodu 
přes ul. Palackého s návazností na trasu D. Navrhujeme realizaci varovných pásů v 
místech snížení  obruby pod 80 mm a realizaci  umělých vodících  linií  v  místech 
přerušení  přirozené umělé linie  na délku  větší  než 8,0 m.  Navrhujeme celkovou 
rekonstrukci chodníku v místě tržnice v délce 105 m na šířku min. 2,25 m dle ČSN 
736110 a realizaci přechodu pro chodce v blízkosti  parc.  č.  181/1 před budovou 
ORTHES. Navrhujeme opravu varovných pásů na levé straně ul. Palackého a ulice 
J.Fučíka. Dále doporučujeme realizaci varovných a signálních pásů přechodu pro 
chodce před budovou Valašského muzea v přírodě a realizaci odrazových ploch pro 
bílou  hůl  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  umělých  vodících  linií  na  prostranství  před 
budovou.
Významné cíle:
Budova veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory,  či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Budova 3 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
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Palackého 480 

• Budova přístupná zezadu, zvonek označit symbolem 1 vyhl. 398/2009 Sb. a 
posunout do odpovídající výšky.

Soukromá poliklinika Orthes spol. s r.o. 
Rožnov pod Radhoštěm Palackého 481

• Doporučujeme snížit výšku zvonku či vybudovat zvonek nový s označením O1 
dle vyhl. 398/2009 Sb.

Budova Valašského muzea v přírodě
Palackého 147

• Doplnit  madla na rampě z druhé strany.  Změnit  povrch vstupu tak,  aby jím 
nemohla propadnout bílá hůl.

Městské policie 
Čechova 1027

• Navrhujeme  vstup  osadit  zvonkem  s  označením  symbolem  1  dle  vyhl. 
398/2009 Sb.

Budova 4 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Čechova 1027

• Budova je bezbariérově upravena

Oční optika
viz. výkresová částečnému

• Vstup je proveden bezbariérově.

Kadeřnictví
viz. výkresová částečnému

• Vstup je proveden bezbariérově.

Zastávky veřejné dopravy:
R. p. R.  Palackého
Doporučujeme rekonstrukci zastávky dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736425.
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Fotodokumentace trasy C:

Obr C1 – Nevyhovující chodník kolem tržnice, určený k rekonstrukci.

Obr C2 – Nevhodné varovné pásy, chodec má mít na chodníku přednost

Obr C3 – Přechod pro chodce před Valašským muzeem v přírodě
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Trasa D – Rožnov p. R., centrum – Poliklinika

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937, 

39



Popis trasy: Trasa spojující významný cíl centra města Rožnova p. R.  s městskou 
knihovnou a  Poliklinikou.
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. čl. 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody pro 
chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po levé straně ulice Palackého (v 
místech snížené obruby chybí varovné pásy),  přes přechod pro chodce přes ulici  
Na Zahradách (délka nevyhovuje normě ČSN 736110, chybí varovné a signální pásy 
a vodící pás přechodu). Propojení trasy s trasou C přechodem pro chodce přes ulici  
Palackého není upraveno varovnými a signálními pásy dle vyhl. 398/2009 Sb. Trasa 
dále pokračuje po levé straně ulice k parkovišti, kde trasa přechází na pravou stranu 
přes stávající nevyhovující přechod pro chodce a dále k mostu pro pěší přes řeku 
Bečvu. Na trasu jsou připojeny dva cíle z pravé strany MěÚ budova 3 Palackého 480 
a Základní umělecká škola. 
Za  mostem  trasa  pokračuje  podél  silnice  I/35  po  chodníku  se  zábradlím  (bez 
odrazové plochy pro bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb.) k zastávce veřejné dopravy 
Rožnov  pod  Radhoštěm  Loana  (nevyhovující  výška  nástupiště,  nevhodně 
orientovaný označník zastávky,  signální  a  kontrastní  pás chybí,  bez přístřešku a 
lavičky) a přes silnici I/35 trasa pokračuje nevyhovujícím přechodem pro chodce (s 
nechráněnou délkou přecházení  >8 m, varovné a signální pásy chybí, vodící linie 
přechodu chybí, nedostatečně provedená snížená obruba).  U zastávky se z trasy se 
odpojuje chodník k městské knihovně,vstup do knihovny je rampou s madly po obou 
stranách  (upravit  nájezd  na  rampu  z  chodníku)  a  5-ti  schody  (bez  madel, 
neoznačeny  nástupní  stupně),  dveře  jsou  šíře  cca  1,1  m  automaticky  otvíravé. 
Budova nemá přístupnou čítárnu v 1. patře osobám se sníženou schopností pohybu. 
Trasa dále pokračuje podél silnice I/35 po levé straně a dále ulicí Letenská (chodník 
v  místě  snížené  obruby  neupraven  varovným  pásem)  k  místním  cílům  Oční 
ambulance, přes místa pro přecházení (varovné a signální pásy chybí,  v jednom 
případě chybí snížená obruba, chybí varovné pásy před poliklinikou v místě snížené 
obruby) k budově Polikliniky, Lékárny, VZP a dále  po nevyhovujícím chodníku šíře 
1,2 m k MěÚ budovy 2 Letenská 1918 a Neurologické ambulance (chodníky před 
budovami nemají varovné pásy v místech snížení obruby).   

Od zastávky autobusů R. p. R. Loana je z trasy D vedena bezbariérová trasa k 
místnímu cíli Kinu Panorama a ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Sedmikráska. Trasa vede po 
levé  straně  ulice  Bezručova  od  nábř.  Dukelských  hrdinů  (chodník  není  upraven 
varovnými  pásy  v  místech  snížení  obruby  pod  80  mm,  v  místě  Braserie  Avion 
nevhodné  sklony  chodníku.)  po  místní  cíl  kina.  Před  kinem  chybí  přechod  pro 
chodce  a  prostor  je  proveden  smíšeným  provozem.  Dále  po  levé  straně  ulice 
Bezručova  trasa pokračuje  k  ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Sedmikráska nevyhovujícím 
chodníkem,  nevyhovujícím  přechodem  pro  chodce  s  pokračováním  po 
nevyhovujícím chodníku dále ke školám. 
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Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.

Budova 3 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Palackého 480 

• Budova přístupná zezadu, zvonek neoznačen, výše než 120 cm.

Základní umělecká škola 
Pionýrská 20

• Škola je bezbariérově upravena mimo podkroví, vchod neoznačen symbolem 1 
dle vyhl. 398/2009 Sb.
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Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm
Bezručova 519

• Knihovna je přístupná do přízemí, kde je oddělení pro dospělé, oddělení pro 
děti  a hudební kout, rampou a 5-ti  schody, které nemají značeny nástupní 
stupně  a  nemají  madla.  První  patro  knihovny,  které  obsahuje  studovnu  a 
čítárnu  a  druhé  patro  s  přednáškovou  místností,  je  přístupno  pouze  po 
schodech.  Knihovna slouží také jako kulturně vzdělávací centrum ve kterém 
bylo v roce 2009 realizováno 394 vzdělávacích a kulturních akcí.

Poliklinika 
Letenská 1183

• Prostor před budovou není upraven pro pohyb osob se sníženou schopností 
orientace. Zvonek není do 1200 mm nad podlahou, není označen.
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Lékárna 
Letenská 1183

• Prostor je bezbariérově proveden.

VZP
Letenská 1183

• Prostor je bezbariérově proveden.

Budova 2 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Letenská 1918 

• Prostor je bezbariérově proveden.
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Kino Panorama
• Kino je bezbariérově upraveno mimo vchodu, který je cca 4 cm nad terénem 

komunikace. Kino nemá zvonek pro přivolání obsluhy.

Základní škola SEDMIKRÁSKA, o. p. s.
Bezručova 293
ZŠ Sedmikráska na hlavním tématu projektu „Integrace znevýhodněných žáků do 
běžné třídy“ pracuje systematicky od roku 1993.
Projekt byl  podpořen „Operačním programem rozvoj lidských zdrojů“ v grantovém 
schématu „Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních“.
Projekt je zaměřen na znevýhodněné žáky II. stupně ZŠ Sedmikráska.

• ZŠ nemá bezbariérový  vstup  ani  výtah  do vyšších  NP.  Bezbariérový  vstup 
rampou je ve fázi DSP, výtah ve fázi studie.
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ZŠ Pod Skalkou
Pod Skalkou 293,

− ZŠ má bezbariérový vstup a přízemí. Patro a jídelna nejsou přístupny osobám 
se sníženou schopností pohybu (na vozíku).

Zastávky veřejné dopravy:
R. p. R.  Loana
Zastávka se skládá ze 4 nástupišť, z nichž není ani jedno upraveno bezbariérově dle  
vyhl.  398/2009  Sb.  Nedostatečná  šířka  nástupiště,  nevhodně  otočený  označník, 
chybí signální a kontrastní pás.

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. vč. vymezení jejich umístění s ohledem na 
průchozí prostor.  Navrhujeme realizaci varovných a signálních pásů při  přechodu 
přes ul. Palackého s návazností na trasu C a přechodu přes ulici Na Zahradách.  
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Navrhujeme  realizaci  varovných  pásů  v  místech  snížení  obruby  pod  80  mm  a 
realizaci umělých vodících linií v místech přerušení přirozené umělé linie na délku 
větší než 8,0 m. Navrhujeme rekonstrukci přechodu pro chodce ulice Palackého v 
místě  přechodu  trasy  na  pravou  stranu  komunikace.  Navrhujeme  dořešení 
bezbariérovosti prostoru parkoviště před MěÚ budovou 3. 
Navrhujeme úpravu zábradlí podél silnice  I/35 a kompletní úpravu přechodu přes 
I/35, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Dále doporučujeme dořešit 
prostor před poliklinikou dle vyhl. 398/2009. Sb.
Dále doporučujeme úpravu přechodu pro chodce u knihovny přes ul.  Bezručova, 
dále úpravu chodníku v místě  snížených obrub doplněním varovných pásů,  dále 
rekonstrukci chodníku v místech nedodržení podélných sklonů a doplnění přechodu 
pro chodce před kinem Panorama.

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory,  či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Budova 3 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Palackého 480 

• Budova přístupná zezadu, zvonek označit symbolem 1 vyhl. 398/2009 Sb. a 
posunout do odpovídající výšky.

Základní umělecká škola 
Pionýrská 20

• Navrhujeme označit  zařízení  a  prostory  pro  osoby se  sníženou  schopností 
pohybu symbolem 1 dle vyhl. 398/2009 Sb.

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm
Bezručova 519

• Navrhujeme snížit  výškový rozdíl  mezi chodníkem a rampou, schody opatřit 
zábradlím s madly a vybudovat  bezbariérový výtah do 2. a 3.  NP čítárny,  
studovny a přednáškové místnosti.  Alternativou rozšíření stávající  knihovny 
přístavbou, kdy současná poloha knihovny na pravém nábřeží řeky Bečvy je 
velmi  výhodná  pro  vazbu  na  hlavní  pěší  tah  z  Masarykova  náměstí,  do 
Valašského muzea, na sídliště Písečná, k základním školám, k poliklinice a k 
zastávkám autobusů do okolních obcí . Na otázku „ Jsou podle Vás současné 
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prostory knihovny dostatečné?“,které se zúčastnilo 445 lidí, odpovědělo 37% 
ano a 59% ne, 4% neví. [Zdroj: www.knir.cz/index.php, aktualizace 27.8.2010]

Poliklinika 
Letenská 1183

• Doporučujeme  upravit  prostor  před  budovou  pro  pohyb  osob  se  sníženou 
schopností  pohybu.  Navrhujeme  označit  a  posunout  zvonek,  tak  aby 
odpovídal vyhl. 398/2009 Sb.

Lékárna 
Letenská 1183

• Prostor je bezbariérově proveden.

VZP
Letenská 1183

• Prostor je bezbariérově proveden.

Budova 2 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Letenská 1918 

• Prostor je bezbariérově proveden.

Kino Panorama

• Kino je bezbariérově upraveno mimo vchodu, který je cca 4 cm nad terénem 
komunikace. Kino nemá zvonek pro přivolání obsluhy.

Základní škola SEDMIKRÁSKA, o. p. s.
Bezručova 293

• Vzhledem k zaměření školy na žáky znevýhodněné, doporučujeme realizaci 
rampy vchodu, která je ve stádiu DSP a podpořit projekt výtahu.  

ZŠ Pod Skalkou
Pod Skalkou 293,

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.
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Zastávky veřejné dopravy:
R. p. R.  Loana
Navrhujeme všechny 4 nástupiště ke kompletní rekonstrukci dle ČSN 736425 a vyhl. 
398/2009 Sb.

Problémy a alternativy:
Vzhledem k atraktivnosti trasy doporučujeme rozšířit plochy chodníku od centra k 
mostu přes řeku Bečvu na úkor hlavního dopravního prostoru.
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Fotodokumentace trasy D:

Obr D1 – Nevyhovující přechod pro chodce bez varovných a signálních pásů délky 
15 m

Obr D2 – Nevyhovující přechod pro chodce bez úpravy dle vyhl. 398/2009 Sb.

Obr D3 – Nevyhovující přechod pro chodce přes silnici I/35, nevyhovující snížená 
obruba
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Obr D4 –  Nevyhovující místa pro přecházení před Poliklinikou a chodník k MěÚ 

Obr D5 –  Nevyhovující místa pro přecházení přes ulici Hřbitovní (ul. Bezručova)

Obr D6 – Chybějící přechod pro chodce ke kinu Panorama a školám
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Trasa E – Rožnov p. R., centrum – Domov důchodců

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937, 
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Popis trasy: Trasa spojující významný cíl centra města Rožnova p. R.  s Domovem 
důchodců a penzionem pro důchodce.
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. dob 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody 
pro chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po pravé straně Náměstí Míru (v 
místech snížené obruby chybí varovné pásy) k poště. Dále přes chybějící přechod 
pro  chodce  (zvýšená  obruba,  varovné  a  signální  pásy chybí)  na  levou  stranu k 
Lékárně,  podél  náměstí  po  nevyhovujícím  přechodu  přes  ulici  Partyzánskou 
(varovné a signální pásy chybí, nevhodné nástupní plochy přechodu) po levé straně 
ulice J.  Fučíka (vyhovující  dlažba),  přes chybějící  přechod pro chodce přes ulici 
Boženy Němcové ( nevhodný sklon snížené obruby, chybí varovné a signální pásy), 
v křižovatce chybí varovné pásy v místech snížené obruby a jakákoli bezbariérová 
úprava dle vyhl. 398/2009 Sb. V místě jsou dva cíle obchodů s potravinami. Dále je 
trasa vedena přes neupravená místa pro přecházení a přes přechod pro chodce 
před  domovem  důchodců  bez  úprav  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  Rampa  k  domovu 
důchodců má pouze jednostranné zábradlí.

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory,  či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Česká pošta
Náměstí míru 1268

• Objekt je bezbariérově řešen pouze pro osoby na vozíku plošinou do 2NP, pro 
doprovod  dětí  do  3  let  věku  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  není  objekt  vhodně 
upraven.

Lékárna U Matky Boží
Náměstí míru 1006

• Lékárna je upravena bezbariérově.

Potraviny
křižovatka Boženy Němcové x Julia Fučíka

• Dvě prodejny v parteru s přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. 
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Domov – penzion pro důchodce a Domov důchodců, Rožnov pod Radhoštěm
Julia Fučíka 1605
poskytuje  celoroční  komplexní  sociální  a  ošetřovatelskou  péči  klientům,  včetně 
služeb a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti apod. V současné době je zde ubytováno 209 klientů v jedno a 
dvojlůžkových  pokojích  se  sociálním  zařízením.  Kapacita  je  naplněna  (10  -20 
neuspokojených žádostí/rok). Zřizovatelem je kraj. 

• Rampa k objektu má nevyhovující zábradlí a madla.

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. vč. vymezení jejich umístění s ohledem na 
průchozí prostor.  Navrhujeme realizaci varovných pásů v místech snížení obruby 
vjezdu  na  parkoviště  pod  80  mm  a  realizaci  umělých  vodících  linií  v  místech 
přerušení přirozené umělé linie na délku větší než 8,0 m. Navrhujeme rekonstrukci  
přechodu  přes  ul.  Náměstí  Míru  mezi  lékárnou  a  poštou  vč.  snížené  obruby  a 
varovných  a  signálních  pásů.  Dále  navrhujeme  rekonstrukci  nástupních 
chodníkových ploch přechodu přes ulici Partyzánskou. Kompletní osazení křižovatky 
Boženy Němcové x Julia Fučíka přechody pro chodce dle vyhl. 398/2009 Sb. Dále 
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úpravu  místa  pro  přecházení  přes  vjezd  zásobování  k  potravinám  a  úpravu 
přechodu pro chodce před domovem důchodců a úpravu rampy dle vyhl. 398/2009 
Sb.

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 

Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory,  či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Česká pošta
Náměstí míru 1268

• Doporučujeme  přestavbu  zvedací  plošiny  na  výtah,  tak  aby  byla  splněna 
podmínka vyhl. 398/2009 bezbariérového užívání osobami doprovázející dítě 
do 3 let věku, osobám se sníženou schopností pohybu bez vozíku a ne pouze 
osobám na vozíku.

Lékárna U Matky Boží
Náměstí míru 1006

• Lékárna je upravena bezbariérově.

Potraviny
křižovatka Boženy Němcové x Julia Fučíka

• Dvě prodejny v parteru s přístupem pro osoby se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. 

Domov – penzion pro důchodce a Domov důchodců, Rožnov pod Radhoštěm
Julia Fučíka 1605
poskytuje  celoroční  komplexní  sociální  a  ošetřovatelskou  péči  klientům,  včetně 
služeb a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti apod. V současné době je zde ubytováno 209 klientů v jedno a 
dvojlůžkových  pokojích  se  sociálním  zařízením.  Kapacita  je  naplněna  (10  -20 
neuspokojených žádostí/rok). Zřizovatelem je kraj. 

• Doporučujeme úpravu rampy dle vyhl. 398/2009 Sb. zejména doplnění zábradlí 
a madel na obě strany.
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Fotodokumentace trasa E:

Obr E1 – Nevyhovující přechod přes ul. Partyzánská

Obr E2 – Nevyhovující přechod pro chodce před domovem důchodců
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Trasa F – Rožnov p. R., centrum – ZŠ Praktická – Zimní stadion

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937,
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Popis  trasy:  Trasa  spojující  významný  cíl  centra  města  Rožnova  p.  R.   s  ZŠ 
Praktickou a dále zimním stadionem.
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. dob 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody 
pro chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po pravé stravě ulice Nádražní, s 
odpojením (přechod pro chodce bez varovných a signálních pásů) k místnímu cíli 
Kostelu Všech svatých (bezbariérový boční vstup do kostela má z interiérové strany 
cca 40 mm vysoký schod) dále přes místo pro přecházení přes ulici Na Zahradách 
(bez varovných pásů), po přechodu pro chodce přes ulici Pionýrská (chybí varovný a 
signální pás na jedné straně) dále přes přechod pro chodce (přechod délky > 8 m 
neodpovídá ČSN 736110 – nebezpečný přechod, možnost přehlédnutí chodce. Dle 
vyhl.  398/2009  chybí  vodící  pás  přechodu)  na  levou  stranu  ulice  Nádražní  s 
odpojením k místním cílům ZS a MŠ Videčská (budovy přístupny přes schodiště v 
exteriéru) a zastávku hromadné dopravy Rožnov p. R. Videčská (zastávky neřešeny 
dle  ČSN 736425  ani  vyhl.  398/2009  Sb.,  přechod  k  zastávce  přes  ul.  Videčská 
neopatřen signálním pásem). 
Trasa dále pokračuje po levé straně mostu přes řeku Bečvu a přes přechod pro 
chodce  ulice  Tyršovo  nábřeží  (chybí  signální  a  varovné  pásy,  nástupní  plochy 
přechodu nejsou oddělené od vozovky). Dále trasa pokračuje po Tyršově nábřeží po 
krajnici šíře cca 2,0 m (chybí varovný pás) k ZŠ Praktická (před školou je osazeno 
zábradlí  bez odrazové plochy pro bílou hůl).Trasa pokračuje po krajnici  po pravé 
straně  ul.  Tyršovo  nábřeží  ke  křižovatce  s   ul.  Revoluční,  odkud   pokračuje  po 
chodníku šíře cca 2,0 m se sníženými obrubami v místech pro přecházení (varovné 
a signální pásy chybí). V místě parkoviště před domem na parcele 2995/2 je obruba 
sjezděna na úroveň vozovky. Podél parkoviště je šíře chodníku nedostačující vlivem 
převisu vozidel. Od parkoviště trasa pokračuje po ulici Tyršovo nábřeží po vozovce 
(chybějící  chodník)  k  mostu  přes  řeku  Bečvu  ulice  Bučiska.  Most  je  vybaven 
živičným krytem vozovky jednoho obousměrného pásu s betonovou krajnicí šíře cca 
1 m po obou stranách se zábradlím bez odrazové plochy pro bílou hůl. Trasa dále 
pokračuje  od mostu  k  zimnímu stadionu po komunikaci  (chybí  chodník)  a  podél 
stadionu nedostatečným chodníkem šíře < 1,5 m. 
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Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.

Kostel Všech svatých
• Budova je přístupná osobám na vozíku s asistencí.
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ZŠ Praktická
Tyršovo nábřeží 649
Umožňuje  vzdělávání  dětí  se  zdravotním  postižením,  které  nemohou  být 
integrovány  do  běžných  tříd  základní  školy.  Tato  škola  nabízí  dva  vzdělávací 
programy a to učební plán zvláštní školy a učební plán pomocné školy. Zřizovatelem 
je Zlínský kraj.

• Budova je bezbariérově upravena. Jako bezbariérový vstup slouží vchod ze 
dvora.

ZŠ a MŠ Videčská
Videčská 63

• Budovy přístupny přes schodiště v exteriéru. 
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Zimní stadion
Bučiska

• Jedná se o jednopodlažní budovu se vstupem z terénu. Přístupový chodník 
neodpovídá normě ČSN736110.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R. Videčská 
Zastávky neřešeny dle ČSN 736425 ani vyhl. 369/2009 Sb.

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. vč. vymezení jejich umístění s ohledem na 
průchozí prostor.  Navrhujeme realizaci varovných a signálních pásů při  přechodu 
přes  ul.  Nádražní  (ke  kostelu).  Navrhujeme  realizaci  varovných  pásů  v  místech 
snížení obruby pod 80 mm a realizaci umělých vodících linií v místech přerušení 
přirozené umělé linie na délku větší  než 8,0 m. Navrhujeme realizaci chybějících 
varovných  a  signálních  pásů  na  přechodu  pro  chodce  přes  ul.  Pionýrskou. 
Doporučujeme realizaci středního ochranného ostrova na přechodu pro chodce přes 
ul. Nádražní při křižovatce s ul. Videčskou. Navrhujeme rozšíření nástupní plochy 
zastávky na ul. Videčské na 2,0 m, zvýšení nástupní plochy na 200 mm a realizaci  
signálních a varovných pásů dle vyhl. 398/2009 Sb. a kontrastního pásu dle ČSN 
746425. 
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Doporučujeme realizaci  chodníkových  nástupních ploch při  přechodu pro  chodce 
přes  ul.  Tyršovo  nábřeží,  případné přisunutí  přechodu  k  silnici  III.  tř.  a  realizaci 
signálních  a  varovných  pásů.  Dále  doporučujeme  osazení  varovného  pásu  pro 
oddělení prostoru pro chodce (chodník ve shodné výši s vozovkou s omezením max.  
dovolené rychlosti na 30 km/hod a zónu zákazu stání mimo vyhrazené parkoviště na 
ul.  Tyršovo  nábřeží  k  zamezení  stání  na  chodníku  ve  shodné  výškové  úrovni  s 
vozovkou).  Navrhujeme rekonstrukci  zábradlí  před ZŠ Praktickou.  Doporučujeme 
rekonstrukci křižovatky Průkopnická x Tyršovo nábřeží vzhledem k nedostatečnému 
odvodnění a nesouladu s vyhl. 398/2009 Sb. - chybí varovné pásy, vhodné doplnit 
přechodem  pro  chodce  přes  ul.  Průkopnickou).  Dále  doporučujeme  rekonstrukci 
chodníku podél Tyršova nábřeží z důvodu nevhodného výškového řešení, sklonu, 
stavu krytu a absenci varovných pásů. Dále navrhujeme realizaci chodníku až po 
most s řekou Bečvou, který doporučujeme osadit odrazovými plochami pro bílou hůl 
a opravu krytu s vymezením chodníku po jedné straně mostu či s organizací dopravy 
smíšeným způsobem ve formě obytné ulice s příslušným vymezením a označením 
ploch dle vyhl. 398/2009 Sb. Dále doporučujeme vybudovat nový chodník od mostu 
k zimnímu stadionu podél komunikace či lépe separovaný pásem zeleně cca 3,0 m 
dle ČSN 736110. U zimního stadionu doporučujeme chodník rozšířit alespoň na 2 
průchozí pásy dle ČSN 736110.

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory,  či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Kostel Všech svatých

• Doporučujeme výškový rozdíl v interiéru doporučujeme řešit v rámci mobiliáře 
vhodným způsobem.

ZŠ Praktická
Tyršovo nábřeží 649

• Budova je bezbariérově upravena. Jako bezbariérový vstup slouží vchod ze 
dvora.  Doporučujeme  řešit  parkování  vozidel  odpovídajícím  způsobem vč. 
bezbariérových stání a upravit zábradlí před školou dle vyhl. 398/2009Sb. 

ZS a MŠ Videčská 
Videčská  63

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.
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Zimní stadion
Bučiska

• Doporučujeme rozšířit chodník před stadionem na normové parametry.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R. Videčská 
Navrhujeme rozšíření nástupní plochy zastávky na ul. Videčské na 2,0 m, zvýšení 
nástupní  plochy  na  200  mm  a  realizaci  signálních  a  varovných  pásů  dle  vyhl. 
398/2009 Sb a kontrastního pásu dle ČSN 746425.

Problémy a alternativy:
Alternativou čísti trasy vedené po Tyršově nábřeží je vedení trasy ulicí Chodská s 
připojením Střediska volného času, stávající  vyhovující  chodník ulice Chodská od 
cíle k ulici Nábřeží dukelských hrdinů je nutné upravit v místech snížených obrub 
varovným pásem.  Dále  je  vhodné upravit  chodník  vedoucí  po  ulici  od  Střediska 
volného času k Tyršovu nábřeží snížením obrub v místech pro přecházení a úpravou 
dle vyhl. 398/2009 Sb.  Tímto by došlo k přímému spojení autobusového nádraží s 
trasou F.
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Fotodokumentace trasy F:

Obr F1 – Přechod přes ul. Nádražní Nevyhovující úprava pro osoby s postižením 
zraku

Obr F2 – Přechod přes ul. Pionýrskou, chybí varovné a signální pásy na straně 
centra
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Obr F3 – Přechod přes ul. Videčskou, chybí signální pás přechodu

Obr F4 – Přechod přes ul. Nádražní (silnice III. tř.), nevyhovující délka přechodu, 
chybí střední ochranný ostrov, nebezpečný přechod pro chodce
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Obr F5 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující označení plochy pro chodce

Obr F6 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující označení plochy pro chodce
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Obr F7 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující označení plochy pro chodce a připojení 
chodníku ulice Průkopnická

Obr F8 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující místo pro přecházení
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Obr F9 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující chodník 

Obr F10 – Tyršovo nábřeží, chybějící chodník, nevyhovující dle vyhl. 398/2009Sb.

67



Obr F11 – Tyršovo nábřeží, nevyhovující most z hlediska šířkových parametrů pro 
pěší, krytu a úpravy dle vyhl. 398/2009 Sb.
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Trasa G – ŽST, Autobusové nádraží – Bazén – Gymnázium, 
Koryčanské Paseky

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937,
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Popis  trasy:  Trasa  spojující  významný cíl  autobusového  a  vlakového  nádraží  s 
městským bazénem a Gymnáziem, Koryčanské paseky.

Trasa navazuje na trasu B směr centrum.
Trasa  začíná  na  autobusovém  nádraží  (opatřeno  sníženou  obrubou  v  místě 
přechodů,  varovné a signální  pásy chybí,  chybí  odrazová plocha pro bílou hůl  v  
místě zábradlí a nástupní plochy nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Dle  dostupných  informací  není  město  obslouženo  jediným  pravidelným 
bezbariérovým autobusovým spojem.), odkud míří k vlakovému nádraží (Železniční 
stanice R. p. R. není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, nástupiště 
není  upraveno  pro  nástup  cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo 
orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, prostor nebezpečný pro 
osoby  se  sníženou  schopností  orientace.),  odkud  vlevo  od  nádražní  budovy 
chodníkem  šíře  3,6  m  ke  křižovatce  I/35  s  III/4867  (zábradlí  v  křižovatce  není 
osazeno odraznou plochou pro bílou hůl).
Dále  pokračuje  trasa  po  levé  straně  ul.  5.  května  (snížená  obruba,  vhodná 
rekonstrukce chodníku) a dále přes nevyhovující místo pro přecházení délky 15,7 m 
bez  varovných  pásů  a  vodící  linie  přes  ul.  Zemědělskou  s  odbočením   přes 
nevyhovující přechod pro chodce délky cca 10 m (bez varovných a signálních pásů) 
k místnímu cíli Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Trasa dále 
pokračuje  k  autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  zemědělská  škola 
(nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii). Dále 
trasa pokračuje po chodníku (bez přirozených vodících linií, kolmé stání vozidel s 
převisem není odděleno varovným pásem) ke křižovatce s ul. 1. máje, kde přechází  
ulici  po nevyhovujícím přechodu pro chodce délky 10 m varovné a signální pásy 
chybí, křižovatka je osazena zábradlím bez odrazové plochy pro bílou hůl. 
Trasa dále pokračuje po severním chodníku ulice 1. máje kolem objektu služeb s 
bezbariérovou restaurací, lékárnou, bankou a potravinami. Dále je trasa vedena přes 
přechod pro chodce délky cca 6 m (bez varovných a signálních pásů) přes ulici Čs.  
Armády dále po severní straně ul. 1. máje s 2 místy pro přecházení s chybějícími 
varovnými  a  signálními  pásy  a  jedním  místem  pro  přecházení  s   nevhodnou 
sníženou obrubou a chybějícími varovnými a signálními pásy. Dále trasa pokračuje 
přes  ulici  Travinářská  přechodem  pro  chodce  délky  cca  7  m  bez  varovných  a 
signálních  pásů.  Dále  s  místním  cílem  Mateřské  školy  1.  máje  přes  místa  pro 
přecházení  bez  varovných  pásů  k  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  1.  máje 
(nevhodně  umístěný  označník,  nevhodně  umístěný  mobiliář,  signální  pás  chybí, 
kontrastní pás chybí). Dále trasa pokračuje přes nevyhovující místo pro přecházení 
(nevhodně  řešeno  možná  ztráta  orientace,  bez  varovného  pásu,  varovný  pás 
jednostranně  proveden  nevhodným  způsobem)  dále  podél  nevhodně  řešeného 
přechodu pro chodce délky 8 m po chodníku východní hrany ulice Svazarmovská k 
přechodu  pro  chodce  u  prodejny  Albert  (bez  úpravy  dle  vyhl.  398/2009  Sb.)  s  
místním cílem prodejny Albert, dále pak po západní straně ulice přes nevyhovující  
místo pro přecházení za obchodním domem Albert ke křižovatce Svazarmovská x 
Školní.
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Od křižovatky Svazarmovská x Školní je od trasy oddělena větev k místním cílům 
úřadu práce a SPŠ el.  po nevyhovujícím chodníku s krytem betonových panelů. 
Před SPŠ el. je nevyhovující šikmý přechod pro chodce z hlediska vyhl. 398/2009 
Sb.  (bez varovných  a  signálních  pásů,  bez vodící  linie  přechodu a  bez snížené 
obruby). Trasa k místnímu cíli dále pokračuje  od SPŠ el. k nevyhovující autobusové 
zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Koryč.  paseky  (nevhodná  šířka  nástupiště, 
nevhodná  výška  nástupiště,  nevhodně  umístěný  označník,  chybí  signální  pás  a 
kontrastní pás).  
Trasa  dále  pokračuje  od  křižovatky  Školní  x  Svazarmovská  přes  nevyhovující 
přechod pro chodce délky cca 11 m s nedostatečně řešenými nástupními plochami 
bez varovných a signálních pásů a bez snížené obruby dle vyhl. 398/2009 Sb. po 
chodníku  se  sníženou  výškou  oproti  vozovce  a  poruchami  v  živičném  krytu  s 
nevyhovujícím  podélným sklonem cca 10% bez odpočívek  a bez oboustranných 
zábradlí  s  odpovídajícími  madly.  Část  chodníku  je  opatřena  nevyhovujícím 
zábradlím  bez  odrazové  plochy  pro  bílou  hůl  či  vozík.  Dále  trasa  pokračuje  k 
místním  cílům  SPŠ  el.,  budova  teoretického  vyučování  k  (se  zábradlím  bez 
odrazové plochy pro bílou hůl) a bazénu přes nevyhovující místa pro přecházení dle 
ČSN 736110 a vyhl. 398/2009 Sb.  Od bazénu se odděluje část trasy k místnímu  cíli  
autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm  Koryčanské  paseky,  bazén 
(nevyhovujícím chodníkem, přechod není upraven dle vyhl. 398/2009 Sb., nástupiště 
není upraveno dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736425.). 
Trasa  G  dále  pokračuje  přes  přechod  pro  chodce  na  pravou  stranu  ul. 
Svazarmovská (bez varovných a signálních pásů) k místnímu cíli MŠ Koryčanské 
paseky 1444 a dále po pravé straně ulice po chodníku, který je částečně používán 
jako vjezd (neřešeno dle  vyhl.  398/2009 Sb.)  a  podél  kolmého stání  s  převisem 
vozidel  bez  označení  varovným  pásem  ke  křižovatce  Oděská  x  Svazarmovská 
(neosazeno vyhovujícími místy pro přecházení ani přechody) doleva k místnímu cíli 
potravinám a vpravo k místnímu cíli MŠ a Gymnáziu přes komunikaci s obsluhou 
motorovými vozidly (neoznačeno dle vyhl. 398/2009 Sb.) 

Významné cíle: 
Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.
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Lékárna Lloyds, bankomat, Hruška
1. máje 1425

• Objekt je proveden bezbariérově.

Iskérka, centrum na podporu duševního zdraví, 
1.máje 864
Centrum poskytuje služby v oblasti sociální rehabilitace pro dospělé, kteří se dostali 
do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé 
absence zaměstnání či sociální izolace a také dlouhodobě duševně nemocným 
občanům. Zřizovatelem je občanské sdružení. 

• Objekt  není  proveden  bezbariérově  pro  osoby  na  vozíku  dle  vyhl. 
398/2009 Sb.
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Mateřská škola Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 
1.máje 1153 

• Objekt není proveden bezbariérově.

Albert, Svazarmovská
• Objekt je proveden bezbariérově

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.R.
Školní 1610 

• Škola je upravena bezbariérově mimo vstupu do objektu.
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Úřad práce ve Vsetíně, dislokované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm 
Školní 2639, Rožnov pod Radhoštěm  

• Úřad je proveden bezbariérově mimo vstupu přes nevyhovující  zádveří 
(vyhl. 398/2009 Sb.).

Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o
Moravská 1787

• Objekt je proveden bezbariérově.

Mateřská škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské paseky 
Koryčanské paseky 1444

• Objekt není přizpůsoben osobám na vozíku.
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Potraviny Hruška 
Oděská

• Objekt je proveden bezbariérově.

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,  Koryčanské Paseky 
Koryčanské Paseky 467

• Objekt není přizpůsoben osobám na vozíku.

Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 
Koryčanské Paseky 1725

• Objekt není přizpůsoben osobám na vozíku. Ve škole je možné umístit 
osoby se zrakovým postižením s asistentem.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm
• není  provedena pro pohyb  osob se  sníženou schopností  pohybu  nebo 

orientace.  Stanice  je  obsluhována  bezbariérovými  vozy  RegioNova, 
nástupiště není upraveno pro nástup cestujících s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, 
prostor nebezpečný pro osoby se sníženou schopností orientace.

Autobusové nádraží 
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• je opatřeno sníženou obrubou v místě přechodů, varovné a signální pásy 
chybí,  chybí odrazová plocha pro bílou hůl v místě zábradlí  a nástupní 
plochy nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. Dle dostupných 
informací  není  město  obslouženo  jediným  pravidelným  bezbariérovým 
autobusovým spojem.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělská škola
Nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii

Rožnov p. R.,1. máje
Nevhodně umístěný označník, nevhodně umístěný mobiliář, signální pás chybí, 
kontrastní pás chybí, přechod pro chodce má provedeny signální a varovné pásy v 
odchylce s vyhl. 398/2009 a vyhl. 369/2001 Sb.
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Rožnov p. R., Koryčanské paseky  
Nevhodná šířka nástupiště, nevhodná výška nástupiště, nevhodně umístěný 
označník, chybí signální pás a kontrastní pás.

Rožnov p. R., Koryčanské paseky, bazén
Neřešeno dle vyhl. 398/2009 Sb., špatně řešené odvodnění v místě přechodu.

Návrhová část:
Na chodníku šíře 3,6 m od ŽST po křižovatku I/35 x III/4867 doporučujeme provést 
údržbu  povrchu  (např.  pletím).  Zábradlí  v  křižovatce  I/35  s  III/4867  navrhujeme 
osadit  odraznou  plochou  pro  bílou  hůl.  Navrhujeme  rekonstrukci  chodníku  od 
křižovatky I/35x III/4687 po místo pro přecházení s ul. Zemědělskou včetně. 
Navrhujeme řešit neřízený přechod pro chodce přes ul. 5 května mezi Policií ČR  a  
zastávkou R. p. R., zemědělská škola dle ČSN 736110 a vyhl. 398/2009 Sb. např. 
vysazenou chodníkovou plochou nebo středním dělícím ostrovem. Kolmé stání s 
převisem navrhujeme řešit odpovídajícím způsobem dle vyhl. 398/2009 Sb. zejména 
zajištěním průchozího prostoru 1,5 m a  zajištěním přirozené nebo umělé vodící 
linie. 
Křižovatku 5. května x 1 . máje doporučujeme řešit komplexně vč. délky přechodů, 
snížení obrub, varovných a signálních pásů a odrazných ploch pro bílou hůl dle vyhl.  
398/2009 Sb. Na severní straně ulice 1. máje doporučujeme řešit zejména místa pro 
přecházení a přechody pro chodce.  Navrhujeme změnu funkčních ploch při místě 
pro  přecházení  u  autobusové  zastávky  1.  máje,  aby  byla  zajištěna  dostatečná 
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orientace  v  prostoru  a  podmínky  dle  ČSN  736110  a  vyhl.  398/2009  Sb.  Dále 
doporučujeme zkrátit nekrytou délku přecházení na přechodu přes ulici 1. máje při 
autobusové  zastávce  R.  p.  R.,1,  máje  na  max.  7  m  a  rekonstruovat  signální  a 
varovné  pásy  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  Přechod  pro  chodce  u  prodejny  Albert 
navrhujeme upravit  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  Místo  pro  přecházení  za  obchodním 
domem Albert při křižovatce Svazarmovská x Školní doporučujeme upravit dle vyhl.  
398/2009 Sb. 
Dále navrhujeme celkovou rekonstrukci chodníku od Svazarmovská x Školní k SPŠ 
el., vč. přechodu pro chodce před SPŠ el.  Dále navrhujeme celkovou rekonstrukci  
chodníku od křižovatky  Školní  x  Svazarmovská  vč.  nevyhovujícího  přechodu pro 
chodce  délky  cca  11  m  s  nedostatečně  řešenými  nástupními  plochami  bez 
varovných  a  signálních  pásů  a  bez  snížené  obruby  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  po 
autobusovou zastávku R. p. R. Koryčanské paseky, bazén vč. míst pro přecházení a 
zábradlí dle požadavků pro rampy dle vyhl. 398/2009 Sb. V místě nevyhovujícího 
podélného sklonu vlivem terénu a vedení uliční sítě doporučujeme provést odchylné 
řešení  od  vyhl.  398/2009  Sb.  a  nedodržet  podélný  sklon  uvedený  ve  vyhlášce, 
případně vést náhradní trasu s odpočívkami přes parcelu 1040/12 (ostatní plocha, 
vlastník  Město  Rožnov  pod  Radhoštěm,  pozn.  Podaná  žaloba  na  určení 
vlastnického práva, Podaná žaloba na určení věcného břemene).
Dále doporučujeme doplnit varovné a signální pásy u přechodu pro chodce přes ul. 
Svazarmovská  při  MŠ  a  dále  varovné  pásy  v  místě  vjezdu  k  parc.  č.  1129/4. 
Navrhujeme rekonstrukci křižovatky Oděská x Svazarmovská včetně provedení míst 
pro přecházení a úpravy  komunikace s obsluhou motorovými vozidly k místnímu cíli 
MŠ a Gymnáziu dle vyhl. 398/2009 Sb. 

Významné cíle: 
Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.

Lékárna Lloyds 
1. máje 1425

• Lékárna je provedena bezbariérově.

Iskérka, centrum na podporu duševního zdraví
1.máje 864
Centrum poskytuje služby v oblasti sociální rehabilitace pro dospělé, kteří se dostali 
do psychické krize vlivem své životní situace, zdravotního stavu, dlouhodobé 
absence zaměstnání či sociální izolace a také dlouhodobě duševně nemocným 
občanům. Zřizovatelem je občanské sdružení. 
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• Doporučujeme zvážit úpravu pro osoby na vozíku.  Doporučujeme provedení 
dokumentace koncepčního materiálu  škol  na  území  města,  která  se  bude 
zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

Mateřská škola Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 
1.máje 1153 

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

Albert, Svazarmovská

• Objekt je proveden bezbariérově

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.R.
Školní 1610 

• Doporučujeme realizaci rampy při vstupu do objektu.

Úřad práce ve Vsetíně, dislokované pracoviště Rožnov pod Radhoštěm 
Školní 2639, Rožnov pod Radhoštěm  

• Navrhujeme řešit zádveří objektu dle vyhl. 398/2009 Sb.

Mateřská škola Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské paseky 
Koryčanské paseky 1444

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

Krytý bazén Rožnov, spol. s r. o
Moravská 1787

• Objekt je proveden bezbariérově.

Potraviny Hruška 
Oděská

• Objekt je proveden bezbariérově.

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm,  Koryčanské Paseky 
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Koryčanské Paseky 467

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

Gymnázium, Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 
Koryčanské Paseky 1725

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm

• Doporučujeme realizaci  varovných  a signálních  pásů,  vodících  linií  s  funkcí 
varovného pásu, realizaci bezbariérového WC a zvonku pro přivolání obsluhy 
prodeje jízdenek. Dále doporučujeme minimálně jedno nástupiště upravit dle 
ČSN 736425 s možností nástupu do vozů RegioNova a organizačně tyto vozy 
k tomuto nástupišti přistavovat.

Autobusové Nádraží

• Doporučujeme realizaci signálních a varovných pásů v místech přechodů pro 
chodce  a  úpravu  nástupišť  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN  736425.  Dále 
doporučujeme  jednat  se  Zlínským  krajem  o  nutnosti  podpory  nákupu 
bezbariérových  vozidel  při  obměně  vozového  parku  poskytovatelů  veřejné 
autobusové dopravy. Tuto podmínku doporučujeme vyžadovat při projednání 
Generelu  dopravy  Zlínského  kraje  či  v  rámci  koncepce  obnovy  vozového 
parku.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
Doporučujeme  revizi  signálního  pásu,  doplnění  kontrastního  pásu,  přesunutí 
označníku zastávky a provedení údržby veřejných zpevněných ploch např. pletím. 

Rožnov p. R.,1. máje
Navrhujeme přemístit označník zastávky a mobiliář, doplnit signální pás a kontrastní 
pás a upravit přechod pro chodce přes ulici 1. máje. (dle vyhl. 398/2009 Sb).

Rožnov p. R., Koryčanské paseky  
Navrhujeme komplexní rekonstrukci zastávky dle vyhl. 398/2009 Sb a ČSN 736425 
vč. dodržení výšky nástupiště 200 mm nad vozovkou.
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Rožnov p. R., Koryčanské paseky, bazén
Doporučujeme realizaci signálního pásu a kontrastního pásu na nástupišti a uvedení 
přechodu do souladu s vyhl. 398/2009 Sb. a vyřešení špatného odvodnění v místě  
přechodu.
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Fotodokumentace trasy G:

Obr G1 – Nevyhovující zábradlí dle vyhl. 398/2009 Sb.

Obr. G2 – Nevyhovující místo pro přecházení
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Obr. G3 – Nevyhovující zábradlí a přechod pro chodce (délka, signální a var. pásy)

Obr. G4 – Chybí varovné a signální pásy, praskliny ve vozovce
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Obr. G5 – Nevyhovující přechod pro chodce, chybí varovné a signální pásy

Obr. G6 – Přechod pro chodce, varovné a signální pásy chybně provedeny
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Obr. G7 – Přechod neproveden dle vyhl. 398/2009 Sb.

Obr. G8 – Nevyhovující nástupní plochy chodníků, nevhodná délka přechodu, chybí 
varovné a signální pásy a vodící linie přechodu, nevyhovující obruba
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Obr. G9 -  Nevyhovující šířka a sklon chodníku

Obr. G10 – Nevyhovující zábradlí, nevyhovující podélný sklon, trhliny v krytu
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Obr. G11 – Křižovatka není řešena dle vyhl. 398/2009 Sb. chybí místa pro 
přecházení.

87



Trasa H - ŽST, Autobusové nádraží – Domov Kamarád

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937,
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Popis trasy: Trasa spojující významný cíl autobusového a vlakového nádraží s částí 
Dolní Paseky po Domov Kamarád.
Trasa navazuje na trasu B směr centrum. Trasa je částečně vedena shodně s trasou 
G,I a J. 
Trasa  začíná  na  autobusovém  nádraží   (opatřeno  sníženou  obrubou  v  místě 
přechodů,  varovné a signální  pásy chybí,  chybí  odrazová plocha pro bílou hůl  v  
místě zábradlí a nástupní plochy nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Dle  dostupných  informací  není  město  obslouženo  jediným  pravidelným 
bezbariérovým autobusovým spojem.), odkud míří k vlakovému nádraží (železniční 
stanice R. p. R. není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, nástupiště 
není  upraveno  pro  nástup  cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo 
orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, prostor ne nebezpečný 
pro  osoby se  sníženou  schopností  orientace.),  odkud  vlevo  od nádražní  budovy 
chodníkem  šíře  3,6  m  ke  křižovatce  I/35  s  III/4867  (zábradlí  v  křižovatce  není 
osazeno odraznou plochou pro bílou hůl.) Dále pokračuje trasa po levé straně ul. 5.  
května  (snížená obruba, vhodná rekonstrukce chodníku) a dále přes nevyhovující 
místo  pro  přecházení  délky  15,7  m  bez  varovných  pásů  a  vodící  linie  přes  ul. 
Zemědělskou s odbočením  přes nevyhovující přechod pro chodce délky cca 10 m 
(bez varovných a signálních pásů) k místnímu cíli Policie ČR – Obvodní oddělení 
Rožnov pod Radhoštěm. 
Trasa dále pokračuje k autobusové zastávce Rožnov pod Radhoštěm, zemědělská 
škola (nevhodně umístěný označník zastávky,  signální pás není  veden k  vodící 
linii). Dále trasa pokračuje po chodníku (bez přirozených vodících linií, kolmé stání 
vozidel s převisem není odděleno varovným pásem) ke křižovatce s ul. 1. máje, kde 
přechází ulici po nevyhovujícím přechodu pro chodce délky 10 m varovné a signální 
pásy chybí, křižovatka je osazena zábradlím bez odrazové plochy pro bílou hůl. 
Dále  trasa  pokračuje  po  vyhovujícím  chodníku  po  levé  straně  ulice  5.  května  k 
autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Pod  Písečnou  (nástupiště  v 
nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás), kde se odpojuje trasa k místnímu 
cíli  Hřbitov  (chybí  úprava  dle  vyhl.  398/2009  Sb.)  Protisměrná  zastávka  není 
osazena nástupištěm, k označníku není přivedena zpevněná plocha, přechod pro 
chodce k zastávce přes ulici 5. května je proveden na polštáři, nevyhovující délky 9 
m s nevhodně řešenými varovnými a signálními pásy. Dále trasa H pokračuje po 
vyhovujícím chodníku ke křižovatce Kulturní x 5. května x Hradišťko, která nemá 
osazeno zábradlí odraznou plochou pro bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. přechod pro  
chodce na západní  straně křižovatky  přes  ulici  Kulturní  má nedostatečnou  šířku 
středního ostrova (není v souladu s TP 135 a ČSN 736110, varovný pás na jižní  
části  přechodu je proveden odlišně od vyhl.  398/2009 Sb. i  vyhl.  369/2001 Sb.).  
Severní část přechodu je v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. Dále trasa pokračuje po 
severní  straně  křižovatky  přes  ul.  5.  května,  kde  je  provedena  východní  část 
přechodu odchylně od vyhl. 398/2009 Sb. i vyhl. 369/2001 Sb. (varovné a signální 
pásy). Zábradlí není provedeno dle vyhl. 398/2009 Sb. ani 369/2001 Sb. 
Dále trasa pokračuje po vyhovujícím chodníku severní  strany ulice Hradišťko ke 
křižovatce s ul. Bezručova, kde se odpojuje trasa k místnímu cíli kinu Panorama a 
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ZŠ (propojení s trasou D). Přechod pro chodce přes ulici Hradišťko je nevyhovující z 
hlediska vyhl. 398/2009 Sb. i ČSN 736110. Trasa H dále pokračuje po levé straně 
ulice  –  silnice  III/48612 k  zastávce  R.  p.  R,  Dolní  Paseky,  palírna  (nevyhovující 
nástupiště, bez signálního pásu, bez kontrastního pásu, chybí mobiliář, ve směru 
Dolní  Paseky  nevhodně  umístěná  lavička)  vyhovujícím  chodníkem mimo  zřízení 
varovných pásů, které  chybí v místech snížených obrub sjezdů nemovitostí. Vjezd 
na parkoviště při restauraci Písečná není vhodně řešen z hlediska vyhl. 398/2009 
Sb. Přechod pro chodce v křižovatce Hradišťko x (Hradišťko – 5. května parc. č. 
1250/1) chybí přes parcelu 1250/1. Dále přechod přes ulici Hradišťko k zastávce  R. 
p.  R,  Dolní  Paseky,  palírna   ve  směru  Dolní  Paseky  (není  upraven  dle  vyhl.  
398/2009 Sb. a není v souladu s ČSN 736110) je značně vzdálen od zastávky.
 Trasa dále pokračuje podél silnice III/48612 k zastávce R. p. R. Dolní Paseky, U 
Mikun vyhovujícím chodníkem mimo varovné pásy v místech sjezdů pozemků. Dále 
5 míst pro přecházení v tomto úseku není provedeno dle vyhl.  398/2009 Sb. Od 
zastávky  R. p. R. Dolní Paseky, U Mikun po autobusovou zastávku  R. p. R. Dolní 
Paseky,  U  Kamen  chybí  chodník  a  trasa  je  vedena  po  komunikaci  III.  tř. 
Problémovým místem je zejména přechod Veřmiřovského potoka. Napojení domova 
Kamarád je provedeno po obslužné komunikaci bez chodníku.

Významné cíle: 
Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.
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Domov Kamarád -  sociálně terapeutické dílny 
Volkova  523
Jedná se o sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Domov 
Kamarád poskytuje každodenní sociální služby mentálně znevýhodněným a tělesně 
handicapovaným osobám v sociálně terapeutických dílnách a také službu denního 
pobytu  pro  handicapované  děti  a  mládež  po  dobu  školních  prázdnin.  Kapacita 
zařízení  je  26  osob,  působnost  služby  je  pro  spádovou  oblast  Rožnova  pod 
Radhoštěm a okolí. Zřizovatelem je občanské sdružení. 

• Objekt je proveden bezbariérově.

Hřbitov
5. května

• Objekt je bezbariérově proveden.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm
• není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace. Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, 
nástupiště není upraveno pro nástup cestujících s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, 
prostor nebezpečný pro osoby se sníženou schopností orientace.
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Autobusové nádraží 
• je opatřeno sníženou obrubou v místě přechodů, varovné a signální pásy 

chybí, chybí odrazová plocha pro bílou hůl v místě zábradlí a nástupní plochy 
nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. Dle dostupných informací 
není město obslouženo jediným pravidelným bezbariérovým autobusovým 
spojem.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
 Nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii.

R. p. R., Pod Písečnou
Nástupiště v nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás. Protisměrná zastávka 
není osazena nástupištěm, k označníku není přivedena zpevněná plocha,

R. p. R., Dolní Paseky, palírna
Nevyhovující nástupiště, bez signálního pásu, bez kontrastního pásu, chybí mobiliář, 
ve směru Dolní Paseky nevhodně umístěná lavička.
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R. p. R., Dolní Paseky, U Mikun
Nevhodně umístěný označník zastávky, chybí nástupiště.

R. p. R.,Dolní Paseky, U Kamen
Nevhodně umístěný označník zastávky, chybí nástupiště.

Návrhová část:
Na chodníku šíře 3,6 m od ŽST po křižovatku I/35 x III/4867 doporučujeme provést 
údržbu  povrchu  (např.  pletím).  Zábradlí  v  křižovatce  I/35  s  III/4867  navrhujeme 
osadit  odraznou  plochou  pro  bílou  hůl.  Navrhujeme  rekonstrukci  chodníku  od 
křižovatky  I/35  x  III/4687  po  místo  pro  přecházení  s  ul.  Zemědělskou  včetně. 
Navrhujeme řešit neřízený přechod pro chodce přes ul. 5 května mezi Policií ČR  a  
zastávkou R. p. R., zemědělská škola dle ČSN 736110 a vyhl. 398/2009 Sb. např. 
vysazenou chodníkovou plochou nebo středním dělícím ostrovem. 
Kolmé  stání  s  převisem  navrhujeme  řešit  odpovídajícím  způsobem  dle  vyhl.  
398/2009 Sb. zejména zajištěním průchozího prostoru 1,5 m a  zajištěním přirozené 
nebo  umělé  vodící  linie.  Křižovatku  5.  května  x  1  .  máje  doporučujeme  řešit  
komplexně  vč.  délky  přechodů,  snížení  obrub,  varovných  a  signálních  pásů  a 
odrazných ploch pro bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb.
 Přechod  pro  chodce  při  zastávce  R.  p.  R.,  Pod  Písečnou  přes  ulici  5.  května 
doporučujeme k rekonstrukci dle vyhl. 398/2009 Sb. zejména signální pásy. Vjezd 
na  hřbitov  doporučujeme upravit  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  pro  smíšený  provoz.  V 
křižovatce Kulturní x 5. května x Hradišťko,navrhujeme doplnit odrazovou plochu pro 
bílou hůl do místa zábradlí, navrhujeme upravit varovné a signální pásy na jižní části  
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přechodu  pro  chodce  přes  ulici  Kulturní  obdobně  jako  východní  část  severního 
přechodu křižovatky.
 Dále navrhujeme upravit přechod pro chodce přes ul. Hradišťko při ul. Bezručova 
dle vyhl. 398/2009 Sb. 
 Dále navrhujeme od ulice Bezručova po zastávku  R. p. R., Dolní Paseky, U Mikun 
doplnit varovné pásy do míst snížené obruby vjezdů, upravit místa pro přecházení 
dle vyhl. 398/2009 Sb. a realizovat přechod pro chodce přes ulici na parcele 1250/1  
při silnici III.tř. Dále navrhujeme realizovat nový chodník od zastávky R. p. R., Dolní 
Paseky, U Mikun po R. p. R., Dolní Paseky, U Kamen po levé straně silnice III. tř.  
(ve směru trasy) vč. přemostění Veřminovského potoka a úpravy místní komunikace 
k  domovu  Kamarád  na obytnou  ulici  vč.  dopravního  značení  a  úpravy dle  vyhl.  
398/2009 Sb. Altrnativou překročení potoka může být využití pozemku svíčkárny a 
lávky při autobusové zastávce  Dolní Paseky, U Kamen.

Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.

Domov Kamarád -  sociálně terapeutické dílny 
Volkova  523
Jedná se o sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže. Domov 
Kamarád poskytuje každodenní sociální služby mentálně znevýhodněným a tělesně 
handicapovaným osobám v sociálně terapeutických dílnách a také službu denního 
pobytu  pro  handicapované  děti  a  mládež  po  dobu  školních  prázdnin.  Kapacita 
zařízení  je  26  osob,  působnost  služby  je  pro  spádovou  oblast  Rožnova  pod 
Radhoštěm a okolí. Zřizovatelem je občanské sdružení. 

• Objekt je proveden bezbariérově.

Hřbitov
5. května

• Objekt je bezbariérově proveden.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm

• Doporučujeme realizaci varovných a signálních pásů, vodících linií s funkcí 
varovného pásu, realizaci bezbariérového WC a zvonku pro přivolání obsluhy 
prodeje jízdenek. Dále doporučujeme minimálně jedno nástupiště upravit dle 
ČSN 736425 s možností nástupu do vozů RegioNova a organizačně tyto vozy 
k tomuto nástupišti přistavovat.
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Autobusové Nádraží

• Doporučujeme realizaci signálních a varovných pásů v místech přechodů pro 
chodce a úpravu nástupišť dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736425. Dále 
doporučujeme jednat se Zlínským krajem o nutnosti podpory nákupu 
bezbariérových vozidel při obměně vozového parku poskytovatelů veřejné 
autobusové dopravy. Tuto podmínku doporučujeme vyžadovat při projednání 
Generelu dopravy Zlínského kraje či v rámci koncepce obměny vozového 
parku.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
Doporučujeme  revizi  signálního  pásu,  doplnění  kontrastního  pásu,  přesunutí 
označníku zastávky a provedení údržby veřejných zpevněných ploch např. pletím. 

R. p. R., Pod Písečnou
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.

R. p. R., Dolní Paseky, palírna
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.

R. p. R., Dolní Paseky, U Mikun
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.

R. p. R.,Dolní Paseky, U Kamen
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.
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Fotodokumentace trasy H:

Obr. H1 – Chybějící varovný pás v místě snížené obruby vjezdu

Obr. H2 – Chybějící přechod pro chodce přes parcelu 1250/1

Obr. H3 – Chybějící chodník mezi zastávkami U Kamen a U Mikun
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Obr. H4 – Chybějící chodník na mostě přes  Veřminovský potok

Obr. H5 – Bezbariérový vstup Domov Kamarád

Obr. H6 – Alternativní překročení potoka
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Trasa I - ŽST, Autobusové nádraží – Finanční úřad

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937,
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Popis trasy: Trasa spojující významný cíl autobusového a vlakového nádraží s částí 
sídliště Písečný k finančnímu úřadu.

Trasa navazuje na trasu B směr centrum. Trasa je částečně vedena shodně s trasou 
G,H a J. 
Trasa  začíná  na  autobusovém  nádraží  (opatřeno  sníženou  obrubou  v  místě 
přechodů,  varovné a signální  pásy chybí,  chybí  odrazová plocha pro bílou hůl  v  
místě zábradlí a nástupní plochy nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Dle  dostupných  informací  není  město  obslouženo  jediným  pravidelným 
bezbariérovým autobusovým spojem.), odkud míří k vlakovému nádraží (železniční 
stanice R. p. R. není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, nástupiště 
není  upraveno  pro  nástup  cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo 
orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, prostor nebezpečný pro 
osoby  se  sníženou  schopností  orientace.),  odkud  vlevo  od  nádražní  budovy 
chodníkem  šíře  3,6  m  ke  křižovatce  I/35  s  III/4867  (zábradlí  v  křižovatce  není 
osazeno odraznou plochou pro bílou hůl.) 
Dále  pokračuje  trasa  po  levé  straně  ul.  5.  května  (snížená  obruba,  vhodná 
rekonstrukce chodníku) a dále přes nevyhovující místo pro přecházení délky 15,7 m 
bez  varovných  pásů  a  vodící  linie  přes  ul.  Zemědělskou  s  odbočením   přes 
nevyhovující přechod pro chodce délky cca 10 m (bez varovných a signálních pásů) 
k místnímu cíli Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Trasa dále 
pokračuje  k  autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  zemědělské  škola 
(nevhodně umístěný označník zastávky,  signální  pás není  veden k  vodící  linii.).  
Dále trasa pokračuje po chodníku (bez přirozených vodících linií, kolmé stání vozidel 
s  převisem  není  odděleno  varovným  pásem)  ke  křižovatce  s  ul.  1.  máje,  kde 
přechází ulici po nevyhovujícím přechodu pro chodce délky 10 m (varovné a signální  
pásy chybí). Křižovatka je osazena zábradlím (bez odrazové plochy pro bílou hůl). 
Dále  trasa  pokračuje  po  vyhovujícím  chodníku  po  levé  straně  ulice  5.  května  k 
autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Pod  Písečnou  (nástupiště  v 
nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás), kde se odpojuje trasa k místnímu 
cíli  Hřbitov  (chybí  úprava  dle  vyhl.  398/2009  Sb.)  Protisměrná  zastávka  není 
osazena nástupištěm (k označníku není přivedena zpevněná plocha). Přechod pro 
chodce k zastávce přes ulici 5. května je proveden na polštáři, nevyhovující délky 9 
m s nevhodně řešenými varovnými a signálními pásy. 
Dále pokračuje trasa I po vyhovujícím chodníku ke křižovatce Kulturní x 5. května x 
Hradišťko, která nemá osazeno zábradlí odraznou plochou pro bílou hůl dle vyhl.  
398/2009 Sb. Přechod pro chodce na západní straně křižovatky přes ulici Kulturní 
má nedostatečnou šířku středního ostrova (není v souladu s TP 135 a ČSN 736110), 
varovný pás na jižní části přechodu je proveden odlišně od vyhl. 398/2009 Sb. i vyhl.  
369/2001 Sb. severní část přechodu je v souladu s vyhl. Dále trasa pokračuje vlevo 
po severní straně ulice Kulturní po chodníku s nevyhovujícím podélným sklonem cca 
11% k objektu služeb odkud přes místo pro přecházení (nevhodné sklony snížené 
obruby,  varovné  a  signální  pásy chybí,  chybí  vodící  linie  přechodu)  přes  místní 
komunikaci  pokračuje  podél  ulice  Kulturní  přes  místo  pro  přecházení  přes  ulici 
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Jaroňkova (nevyhovující  sklony snížených obrub,  varovné  a  signální  pásy chybí, 
délka  místa  pro  přecházení  je  cca  10  m,  chybí  vodící  linie  přechodu).  Trasa 
pokračuje severní stranou ulice Kulturní přes místo pro přecházení (bez varovných 
pásů) na západní stranu ulice a k finančnímu úřadu.

Významné cíle: 
Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.

Hřbitov
5. května

• Objekt je bezbariérově proveden.

Finanční úřad 
Písečná 1777 

• Objekt má schod ve vstupu do objektu výšky cca 50 mm. Bezbariérové stání 
před objektem je k chodníku připojeno nesníženou obrubou.

ŽST Rožnov pod Radhoštěm
• není provedena pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace. Stanice je obsluhována bezbariérovými vozy RegioNova, 
nástupiště není upraveno pro nástup cestujících s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace. Naložení elektrického vozíku  je neproveditelné, 
prostor nebezpečný pro osoby se sníženou schopností orientace.

Autobusové nádraží 
• je opatřeno sníženou obrubou v místě přechodů, varovné a signální pásy 

chybí, chybí odrazová plocha pro bílou hůl v místě zábradlí a nástupní plochy 
nemají odpovídající výšku dle vyhl. 398/2009 Sb. Dle dostupných informací 
není město obslouženo jediným pravidelným bezbariérovým autobusovým 
spojem.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
 Nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii.
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R. p. R., Pod Písečnou
Nástupiště v nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás. Protisměrná zastávka 
není osazena nástupištěm, k označníku není přivedena zpevněná plocha.

Návrhová část:
Na chodníku šíře 3,6 m od ŽST po křižovatku I/35 x III/4867 doporučujeme provést 
údržbu  povrchu  (např.  pletím).  Zábradlí  v  křižovatce  I/35  s  III/4867  navrhujeme 
osadit  odraznou  plochou  pro  bílou  hůl.  Navrhujeme  rekonstrukci  chodníku  od 
křižovatky I/35xIII4687 po místo pro přecházení s ul. Zemědělskou včetně.
 Navrhujeme řešit neřízený přechod pro chodce přes ul. 5 května mezi Policií ČR  a 
zastávkou R. p. R., zemědělská škola dle ČSN 736110 a vyhl. 398/2009 Sb. např. 
vysazenou chodníkovou plochou nebo středním dělícím ostrovem. Kolmé stání s 
převisem navrhujeme řešit odpovídajícím způsobem dle vyhl. 398/2009 Sb. zejména 
zajištěním průchozího prostoru 1,5 m a  zajištěním přirozené nebo umělé vodící 
linie.  Křižovatku  5.  května  x  1  .  máje  doporučujeme  řešit  komplexně  vč.  délky 
přechodů, snížení obrub, varovných a signálních pásů a odrazných ploch pro bílou 
hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. Přechod pro chodce při zastávce R. p. R., Pod Písečnou 
přes ulici 5. května doporučujeme k rekonstrukci dle vyhl.  398/2009 Sb. zejména 
signální pásy.  Vjezd na hřbitov doporučujeme upravit  dle vyhl.  398/2009 Sb. pro 
smíšený provoz. 
V křižovatce Kulturní x 5. května x Hradišťko,navrhujeme doplnit odrazovou plochu 
pro bílou hůl do místa zábradlí, navrhujeme upravit varovné a signální pásy na jižní 
části  přechodu  pro  chodce  přes  ulici  Kulturní.  Nevyhovující  chodník  z  hlediska 
podélného sklonu doporučujeme osadit zábradlím po obou stranách dle podmínek 
pro  rampy.  Místa  pro  přecházení  podél  ulice  Kulturní  doporučujeme  nahradit 
přechody pro chodce a ty upravit dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736110.  

Významné cíle: 
Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.

Hřbitov
5. května

• Objekt je bezbariérově proveden.

Finanční úřad 
Písečná 1777 
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• Doporučujeme upravit chodníkovou plochu před vstupem do objektu a 
parkovací stání, tak aby splňovala podmínky vyhl. 398/2009 Sb. 

ŽST Rožnov pod Radhoštěm

• Doporučujeme realizaci varovných a signálních pásů, vodících linií s funkcí 
varovného pásu, realizaci bezbariérového WC a zvonku pro přivolání obsluhy 
prodeje jízdenek. Dále doporučujeme minimálně jedno nástupiště upravit dle 
ČSN 736425 s možností nástupu do vozů RegioNova a organizačně tyto vozy 
k tomuto nástupišti přistavovat.

Autobusové Nádraží

• Doporučujeme realizaci signálních a varovných pásů v místech přechodů pro 
chodce a úpravu nástupišť dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736425. Dále 
doporučujeme jednat se Zlínským krajem o nutnosti podpory nákupu 
bezbariérových vozidel při obměně vozového parku poskytovatelů veřejné 
autobusové dopravy. Tuto podmínku doporučujeme vyžadovat při projednání 
Generelu dopravy Zlínského kraje či v rámci koncepce obměny vozového 
parku.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
Doporučujeme revizi signálního pásu, doplnění kontrastního pásu, přesunutí 
označníku zastávky a provedení údržby veřejných zpevněných ploch např. pletím. 

R. p. R., Pod Písečnou
Doporučujeme kompletní rekonstrukci zastávky dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 
736425.
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Fotodokumentace trasy I:

Obr. I1 – Přechod pro chodce přes ul. 5. května u hřbitova s nevhodně řešenými 
signálními a varovnými pásy, chybí střední ochranný ostrov, vysazené chodníkové 
plochy či vodící linie přechodu.

Obr. I2 – Přechod pro chodce přes ul. Kulturní, nevyhovující varovné pásy dle vyhl. 
398/2009 Sb. i 369/2001 Sb., malá šířka dělícího ostrova dle TP135 a ČSN 736110, 
nevhodné zábradlí dle vyhl. 398/2009 Sb. i 369/2001 Sb.
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Obr. I3 – Chodník s nevyhovujícím podélným sklonem

Obr. I4 – Nevyhovující přechod pro chodce dle vyhl. 398/2009 Sb. 
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Obr. I5 – Nevyhovující místo pro přecházení dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736110.

Obr. I6 – Nevyhovující místo pro přecházení dle vyhl. 398/2009 Sb. a ČSN 736110.
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Trasa J – Rožnov p. R., centrum – ZŠ 5. května

Katastrální území:
Rožnov pod Radhoštěm 742937,
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Popis trasy:  Trasa spojující významný cíl centra města Rožnova p. R.  se  ZŠ 5. 
května. Trasa slouží rovněž jako propojení sídliště a severní části města s centrem. 
Trasa vede od MěÚ R. p. R. (informační a reklamní tabule bez pevné překážky pro  
bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. čl. 1.2.10) přes Nám. T. G. Masaryka (přechody pro 
chodce nemají varovné a signální pásy) a dále po pravé stravě ulice Nádražní, s 
odpojením přes přechod pro chodce (bez varovných a signálních pásů) k místnímu 
cíli  Kostelu Všech svatých (bezbariérový boční vstup do kostela má z interiérové 
strany cca 40 mm vysoký schod). Dále trasa pokračuje přes místo pro přecházení 
přes ulici Na Zahradách (bez varovných pásů), po přechodu pro chodce přes ulici  
Pionýrská (chybí varovný a signální pás na jedné straně) dále po pravé straně mostu 
přes  řeku  Bečvu  a  přes  křižovatku  silnic  I/35   a  III/4867,  která  je  řízena  SSZ 
(neosazeno  vhodným  akustickým  majákem,  délka  přechodu  neodpovídá  normě, 
chybí varovné a signální pásy a snížená obruba v místě přechodu, zábradlí není 
osazeno zarážkou pro bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. čl. 1.2.10). 
Po překročení silnice I/35 řízeným přechodem se od trasy odklání připojení místního 
cíle SPŠ zemědělské a přírodovědecké po vyhovujícím chodníku s nevyhovujícím 
místem pro přecházení vjezdu na zpevněnou plochu za budovou Policie ČR.  Dále 
pokračuje trasa po levé straně ul. 5. května (snížená obruba, vhodná rekonstrukce 
chodníku)  a  dále  přes  nevyhovující  místo  pro  přecházení  délky  15,7  m  bez 
varovných pásů a vodící linie přechodu přes ul. Zemědělskou s odbočením  přes 
nevyhovující přechod pro chodce délky cca 10 m (bez varovných a signálních pásů) 
k místnímu cíli Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm. Trasa dále 
pokračuje  k  autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  zemědělské  škola 
(nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii). Dále 
trasa pokračuje po chodníku (bez přirozených vodících linií, kolmé stání vozidel s 
převisem není odděleno varovným pásem) ke křižovatce s ul. 1. máje, kde přechází  
ulici po nevyhovujícím přechodu pro chodce délky 10 m (varovné a signální pásy 
chybí). Křižovatka je osazena zábradlím (bez odrazové plochy pro bílou hůl).
 Dále trasa pokračuje po vyhovujícím chodníku po levé straně ulice 5.  května k 
autobusové  zastávce  Rožnov  pod  Radhoštěm,  Pod  Písečnou  (nástupiště  v 
nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás), kde se odpojuje trasa k místnímu 
cíli  Hřbitov  (chybí  úprava  dle  vyhl.  398/2009  Sb.)  Protisměrná  zastávka  není 
osazena nástupištěm, k označníku není přivedena zpevněná plocha, přechod pro 
chodce k zastávce přes ulici 5. května je proveden na polštáři, nevyhovující délky 9 
m s nevhodně řešenými varovnými a signálními pásy. Dále trasa H pokračuje po 
vyhovujícím chodníku ke křižovatce Kulturní x 5. května x Hradišťko, která nemá 
osazeno zábradlí odraznou plochou pro bílou hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. přechod pro  
chodce na západní  straně křižovatky  přes  ulici  Kulturní  má nedostatečnou  šířku 
středního ostrova (není v souladu s TP 135 a ČSN 736110), varovný pás na jižní 
části  přechodu  je  proveden  odlišně  od  vyhl.  398/2009  Sb.  i  vyhl.  369/2001  Sb.  
severní část přechodu je v souladu s vyhl. Dále trasa pokračuje po severní straně 
křižovatky přes ul. 5. května, kde je provedena východní část přechodu odchylně od 
vyhl.  398/2009 Sb. i  vyhl.  369/2001 Sb (varovné a signální pásy).  Zábradlí  není  
provedeno dle vyhl. 398/2009 Sb. ani 369/2001 Sb. 
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Dále trasa pokračuje po vyhovujícím chodníku severní  strany ulice Hradišťko ke 
křižovatce s ul. Bezručova, kde se odpojuje trasa k místnímu cíli kinu Panorama a 
ZŠ (propojení s trasou D) Přechod pro chodce přes ulici Hradišťko je nevyhovující z 
hlediska vyhl. 398/2009 Sb. i ČSN 736110. Trasa H dále pokračuje po levé straně 
ulice  k  zastávce  R.  p.  R,  Dolní  Paseky,  palírna  (nevyhovující  nástupiště,  bez 
signálního  pásu,  bez  kontrastního  pásu,  chybí  mobiliář,  ve  směru  Dolní  Paseky 
nevhodně umístěná lavička) vyhovujícím chodníkem mimo zřízení varovných pásů, 
které  chybí v místech snížených obrub sjezdů nemovitostí. Vjezd na parkoviště při  
restauraci Písečná není vhodně řešen z hlediska vyhl. 398/2009 Sb. Přechod pro 
chodce v křižovatce Hradišťko x (Hradišťko – 5. května parc. č. 1250/1) chybí přes 
parcelu 1250/1. Dále přechod přes ulici Hradišťko k zastávce  R. p. R, Dolní Paseky,  
palírna  ve  směru Dolní  Paseky (není  upraven dle  vyhl.  369/2009 Sb.  a  není  v  
souladu s ČSN 736110) je značně vzdálen od zastávky. Trasa je dále vedena podél  
jižní hrany ulice s parcelou 1250/1 k obchodu s potravinami a dále přes místo pro 
přecházení po chodníku s podélným sklonem > 10% a ke křižovatce s ulicí 5. května 
a dále přes nevyhovující přechody pro chodce na severozápadní hranu křižovatky 
(nevhodně řešeny nástupní plochy, chybějící varovné a signální pásy) a dále ke ZŠ 
5. května po chodníku (bez snížené obruby na konci). 

Významné cíle: 
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Masarykovo nám. 128-129 

• Budova není přístupná osobám na vozíku. Vjezdu brání závora parkoviště.

Kostel Všech svatých
• Budova je přístupná osobám na vozíku s asistencí.

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm,
nábř. Dukelských hrdinů 570

• Škola nemá vstup upraven pro osoby na vozíku.

Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.

Hřbitov
5. května

• Objekt je proveden bezbariérově.
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Obchod s potravinami
parc. č. 2275

• Objekt je proveden bezbariérově.

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května
5. května 1700

• Objekt není upraven pro osoby na vozíku.

Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
Nevhodně umístěný označník zastávky, signální pás není veden k  vodící linii.

R. p. R., Pod Písečnou
Nástupiště v nevhodné výšce, chybí signální  a kontrastní pás. Protisměrná zastávka 
není osazena nástupištěm, k označníku není přivedena zpevněná plocha.
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R. p. R., Dolní Paseky, palírna
Nevyhovující nástupiště, bez signálního pásu, bez kontrastního pásu, chybí mobiliář, 
ve směru Dolní Paseky nevhodně umístěná lavička

Návrhová část:
Navrhujeme realizaci signálních a varovných pásů při přechodech pro chodce na 
Náměstí  T.  G.  Masaryka.  Realizaci  odrazových  ploch  pro  bílou  hůl  v  místech 
zábradlí a informačních panelů, regulaci reklamních stojanů na veřejných plochách s 
podmínkou splnění vyhl. 398/2009 Sb. vč. vymezení jejich umístění s ohledem na 
průchozí prostor.  Navrhujeme realizaci varovných a signálních pásů při  přechodu 
přes  ul.  Nádražní  (ke  Kostelu).  Navrhujeme  realizaci  varovných  pásů  v  místech 
snížení obruby pod 80 mm a realizaci umělých vodících linií v místech přerušení 
přirozené umělé linie na délku větší  než 8,0 m. Navrhujeme realizaci chybějících 
varovných a signálních pásů na přechodu pro chodce přes ul.  Pionýrskou.  Dále 
doporučujeme  kompletní  výměnu  SSZ  na  křižovatce  I/35  x  III/4867  dle  vyhl.  
398/2009 Sb. a realizaci snížených obrub v místě přechodů, dodržení podélných a 
příčných sklonů chodníků dle ČSN 736110 a maximální délky přechodu  řízeného 
SSZ 12,0 m (13 m). Dále doporučujeme realizaci středních ostrovů s min. výškou 
100 mm nad vozovkou a šířkou min. 2,5 m a realizaci zarážky pro bílou hůl v místě  
zábradlí dle vyhl. 398/2009 Sb. 
Dále navrhujeme snížení délky a doplnění varovných pásů místa pro přecházení 
mezi  křižovatkou  I/35  x  III/4867  a  SPŠ  zemědělskou.  Navrhujeme  rekonstrukci 
chodníku  od křižovatky  I/35xIII4687  po místo  pro  přecházení  s  ul.  Zemědělskou 
včetně. Navrhujeme řešit neřízený přechod pro chodce přes ul. 5 května mezi Policií 
ČR  a zastávkou R. p. R., zemědělská škola dle ČSN 736110 a vyhl. 398/2009 Sb. 
např. vysazenou chodníkovou plochou nebo středním dělícím ostrovem. Kolmé stání 
s  převisem  navrhujeme  řešit  odpovídajícím  způsobem  dle  vyhl.  398/2009  Sb. 
zejména zajištěním průchozího prostoru 1,5 m a  zajištěním přirozené nebo umělé 
vodící linie. Křižovatku 5. května 1 . máje doporučujeme řešit komplexně vč. délky 
přechodů, snížení obrub, varovných a signálních pásů a odrazných ploch pro bílou 
hůl dle vyhl. 398/2009 Sb. Přechod pro chodce při zastávce R. p. R., Pod Písečnou 
přes ulici 5. května doporučujeme k rekonstrukci dle vyhl.  398/2009 Sb. zejména 
signální pásy.  Vjezd na hřbitov doporučujeme upravit  dle vyhl.  398/2009 Sb. pro 
smíšený provoz. V křižovatce Kulturní x 5. května x Hradišťko,navrhujeme doplnit  
odrazovou plochu pro bílou hůl  do místa zábradlí,  navrhujeme upravit  varovné a 
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signální pásy na jižní části přechodu pro chodce přes ulici Kulturní obdobně jako 
východní část severního přechodu křižovatky. 
Vzhledem  k  vedení  uličního  profilu  nelze  dodržet  podélné  sklony  dané  vyhl. 
398/2009 Sb. Trasu od ul Hradišťko doporučujeme upravit pro osoby doprovázející 
dítě do 3 let  věku sníženými obrubami  po ZŠ 5.  května a vzhledem k možnosti 
umístění žáka s vadou zraku vybavit trasu varovnými a signálními pásy a případně 
vodícími liniemi přechodu dle vyhl. 398/2009 Sb.   
Významné cíle:
Budova 1 veřejné správy Městský úřad  Rožnov po  Radhoštěm 
Masarykovo nám. 128-129 

• Doporučujeme realizaci označeného zvonku pro přivolání obsluhy závory, či 
zajištění chodníku do prostoru parkoviště a ke stávající rampě a označení při 
hlavním vstupu bezbariérového vchodu ze strany parkoviště.

Kostel Všech svatých

• Doporučujeme výškový rozdíl v interiéru řešit v rámci mobiliáře vhodným 
způsobem.

Policie ČR – Obvodní oddělení Rožnov pod Radhoštěm
5. května 599

• Objekt je proveden bezbariérově.
Hřbitov
5. května

• Objekt je bezbariérově proveden.

Obchod s potravinami
parc. č. 2275

• Objekt je proveden bezbariérově.

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, 5. května
5. května 1700

• Doporučujeme provedení dokumentace koncepčního materiálu škol na území 
města, která se bude zabývat vymezením prioritně bezbariérových škol.
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Zastávky veřejné dopravy:
Rožnov p. R., zemědělské škola
Doporučujeme  revizi  signálního  pásu,  doplnění  kontrastního  pásu,  přesunutí 
označníku zastávky a provedení údržby veřejných zpevněných ploch např. pletím. 

R. p. R., Pod Písečnou
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.

R. p. R., Dolní Paseky, palírna
Doporučujeme  kompletní  rekonstrukci  zastávky  dle  vyhl.  398/2009  Sb.  a  ČSN 
736425.

Problémy a alternativy:
Alternativně je trasa ze ZŠ 5. května vedena po východní straně ulice 5. května po 
křižovatku 5. května x Kulturní. Tato trasa má obdobně překročený povolený podélný 
sklon  oproti  vyhl.  398/2009  Sb.  vlivem  vedení  uliční  sítě.  Chodník  má  odlišnou 
úpravu varovných a signálních pásů od vyhl. 369/2001 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. Pro 
realizaci této trasy musí dojít v místech těchto pásů k nápravě. Na této alternativní 
trase leží MŠ 5. května 1527, která není upravena pro pohyb osob na vozíku nebo 
doprovod dětí do 3 let věku (přístup přes schody).
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Fotodokumentace trasy J:

Obr. J1  - Nevyhovující zábradlí, vyhovující chodník dle vyhl. 398/2009 Sb.

Obr.J2 – Nevyhovující místo pro přecházení, chybí varovné a signální pásy
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Obr. J3 – Místo pro přecházení či výjezd přes obrubu není upraven dle vyhl. 
398/2009 Sb., v úseku je překročen dovolený podélný sklon

Obr. J4 – Křižovatka nevhodně upravena, není v souladu s ČSN 736110, ČSN 
736102 a vyhl. 398/2009 Sb. V křižovatce jsou nedostatečná rozhledová pole.

Obr. J5  - Konec chodníku při ZŠ 5. května, nevyhovující úprava dle vyhl. 398/2009 
Sb.
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6. ZÁVĚR A SHRNUTÍ
V dokumentaci bylo navrženo 10 hlavních výhledově bezbariérových tras, které mají 
zajišťovat dostupnost významných cílů v intravilánu města i spojení meziměstské ať 
pěší  s obcí Vigantice nebo veřejnou autobusovou a železniční dopravou v rámci 
regionu  a  České  Republiky.  Významné  cíle  byly  zvoleny  úřady,  zdravotnická 
zařízení,  vzdělávací zařízení a další  cíle. Cíle jsou strukturovány jako dopravní s 
vazbou na veřejnou dopravu a ostatní. Trasy jsou hodnoceny a popsány od svého 
začátku po konec ve stávajícím stavu. Návrh opatření je vyhotoven pro každou trasu 
jednotlivě.  Některé  trasy  mají  společné  úseky,  které  jsou  specifikovány  v 
dokumentaci.  Závěrem  lze  říci,  že  mimo  novou  část  trasy  Hážovice  –  Tylovice 
nejsou  chodníky  a  některé  budovy   uzpůsobeny  pro  pohyb  osob  se  sníženou 
schopností  pohybu  či  orientace.  Tímto  materiálem  byly  navrženy  komplexní 
bezbariérové   trasy  včetně  úprav  budov,  při  jejichž  realizaci  dojde  k  umožnění 
volného  pohybu  všech  osob  v  prostředí  města  Rožnova  pod  Radhoštěm  s 
návazností na regionální linky veřejné dopravy.   

V Ostravě dne 31. 8. 2010
Ing. Petr Macejka
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