GENEREL DOPRAVY MĚST UHERKÉ HRADIŠTĚ, STARÉ MĚSTO
A KUNOVICE
Návrhová část

Objednatelé:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
Město Staré Město
Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
IČ: 00567884
Město Kunovice
Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
IČ: 00567892

Zhotovitel:

UDIMO, spol. s r.o.
Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
IČ: 44740069

Ostrava, srpen 2015

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

Základní údaje:
Název:
Zhotovitel:
Objednatelé:
Archivní číslo:
Termín dokončení:

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a
Kunovice – Návrhová část
UDIMO spol. s r.o., Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava
Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
II.-1.2/13/2014
21.08.2015.

Zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Roháč

Technická kontrola:
Ing. Pavla Michenková

…………………

…………………..

Zpracovatelé:
Ing. Pavel Roháč
Ing. Petr Macejka Ph. D
Lukáš Staněk
…………………………………………………..

Strana 2 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

OBSAH
1
2

3

4

5

Koncepce řešení dopravní soustavy ................................................................................... 5
1.1 Úvod a východiska ....................................................................................................... 5
Návrh dopravní politiky ...................................................................................................... 5
2.1 Strategické cíle a opatření ........................................................................................... 5
2.2 Dopravní politika České republiky ............................................................................... 6
2.3 Dopravní politika měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice ........................... 7
2.4 Ovlivňování dělby přepravní práce .............................................................................. 9
Komunikační síť a dopravní zatížení ................................................................................. 12
3.1 Prognóza vývoje dopravy........................................................................................... 12
3.2 Základní komunikační systém bez dostavby sítě IAD ................................................ 15
3.2.1 Popis návrhů ve vybraných uzlových bodech .................................................... 17
3.3 Základní komunikační systém se zařazením výhledových staveb ............................. 18
3.4 Návrh a hodnocení staveb pro IAD............................................................................ 21
3.4.1 Rychlostní silnice I. třídy R55 Otrokovice-Hodonín-dálnice D2.......................... 22
3.4.2 Jihozápadní obchvat silnice I/55 Kunovice ......................................................... 22
3.4.3 Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní obchvat Staré Město ........ 23
3.4.4 Silniční propojení I/55 s rychlostní silnici I. třídy R55 (MÚK Staré Město sever)26
3.4.5 Propoj stávající silnice I/55 a přeložky silnice II/497 na území Starého Města v
prodloužené ose silnice I/55 severním směrem .............................................................. 26
3.4.6 Propoj ulic J. E. Purkyně a Průmyslová ............................................................... 27
3.4.7 Prodloužení ulice Průmyslové do křižovatky se silnicí I/50 ................................ 28
3.4.8 Obchvat Jaktáře, přeložka II/497 ....................................................................... 29
3.4.9 Propoj Na Zelničkách – Lidická .......................................................................... 30
3.4.10 Přeložka silnice II/498......................................................................................... 30
3.4.11 Další posuzované záměry dostavby komunikační sítě ....................................... 30
3.4.12 Navrhované úpravy křižovatek........................................................................... 33
3.5 Výhledové zatřídění silniční sítě ................................................................................ 36
3.6 Návrh zklidnění dopravy ............................................................................................ 38
Veřejná hromadná doprava ............................................................................................. 39
4.1 Integrační návrhy, tarifní podmínky .......................................................................... 40
4.2 Organizace provozu veřejné dopravy ........................................................................ 40
4.2.1 Městská hromadná doprava .............................................................................. 40
4.2.2 Veřejná linková doprava..................................................................................... 51
4.2.3 Železniční doprava.............................................................................................. 51
4.2.4 Infrastrukturní podmínky a další předpoklady ................................................... 52
4.3 Park and Ride a Bike and Ride ................................................................................... 54
Doprava v klidu ................................................................................................................. 55
5.1 Základní cíle a koncepce řešení ................................................................................. 55
5.2 Odstavování vozidel v obytných souborech .............................................................. 57
5.2.1 Uherské Hradiště ................................................................................................ 59
5.2.2 Staré Město ........................................................................................................ 73
5.2.3 Kunovice ............................................................................................................. 77
5.3 Parkování vozidel na území center měst ................................................................... 81
5.3.1 Uherské Hradiště ................................................................................................ 81
5.3.2 Staré Město ........................................................................................................ 87
5.3.3 Kunovice ............................................................................................................. 89

Strana 3 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

6

Cyklistická doprava ........................................................................................................... 90
6.1 Vazba na dřívější koncepci ......................................................................................... 90
6.2 Koncepce řešení, příklady uspořádání....................................................................... 93
6.3 Návrh základní sítě cyklistických tras, přednostní kroky rozvoje .............................. 98
6.4 Odstavování kol a podpora VHD.............................................................................. 107
7 Pěší doprava ................................................................................................................... 107
7.1 Základní cíle a koncepce řešení ............................................................................... 107
7.2 Návrh hlavní sítě tras, přednostní řešení ................................................................ 109
8 Letecká a vodní doprava ................................................................................................ 122
9 Střednědobý plán rozvoje dopravy ................................................................................ 124
9.1 Individuální automobilová doprava......................................................................... 124
9.2 Veřejná hromadná doprava ..................................................................................... 126
9.3 Statická doprava ...................................................................................................... 128
9.4 Cyklistická doprava .................................................................................................. 130
9.5 Pěší doprava ............................................................................................................ 133
10 Manažerské shrnutí ........................................................................................................ 134
11 Grafické přílohy .............................................................................................................. 136
12 Dostupné studie ............................................................................................................. 136

Strana 4 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

1 KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SOUSTAVY
1.1 Úvod a východiska
Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice je koncepčním
dokumentem zabývajícím se analýzou a návrhem trvale udržitelného dopravního systému
podporujícího zejména pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Koncepce je
založena na nových principech plánování a je v souladu s národní a krajskou politikou a
politikou Evropské unie.
Koncepce dopravy reaguje na záměry územního plánování a zajišťuje dostupnost všem
cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a
spotřebu energie. Významné jsou také snahy zlepšit bezpečnost dopravy snížením počtu
kritických míst.
Návrh obsahuje strategické cíle, opatření a aktivity pro střednědobý horizont roku 2035 s
vymezením vybraných aktivit k realizaci v krátkodobém horizontu.

2 NÁVRH DOPRAVNÍ POLITIKY
2.1 Strategické cíle a opatření
Generel dopravy má definovány tyto čtyři strategické cíle:
1.

Prosperující souměstí s bezpečným, zdravým a čistým životním prostředím

2.

Optimalizace aglomeračních vazeb

3.

Postupné vyrovnávání podílu na dělbě přepravní práce mezi pěší, cyklistickou,
hromadnou a individuální automobilovou dopravou

4.

Omezení tranzitu na silniční síti ve vnitřním urbanizovaném území

Strategické cíle slouží k vytýčení směru dalšího rozvoje v dlouhodobém horizontu. Ty jsou
rozpracovávány opatřeními, které upřesňují naplňování strategie.
Strategický cíl "Prosperující souměstí s bezpečným, zdravým a čistým životním prostředím"
je naplňován opatřením
• Ekonomický a společenský rozvoj města
Opatření představuje zajištění udržitelné dopravní infrastruktury pro územní rozvoj v oblasti
podnikání, bydlení i rekreace, snížení poptávky po individuální automobilové dopravě s
využitím managementu mobility.
Strategický cíl "Optimalizace aglomeračních vazeb" je naplňován opatřeními
• Mobilita a dostupnost města
Opatření představuje zlepšení mobility pro všechny cílové skupiny obyvatel včetně osob se
sníženou schopností pohybu a orientace, zlepšení dostupnosti pro všechny cíle jejich cest zaměstnání, školy, služby, volný čas, atd. Vytváření vhodných podmínek pro využití
intermodální dopravy.
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• Image města
Opatření představuje zvýšení atraktivity města, zvýšení potenciálu cestovního ruchu
prostřednictvím managementu mobility - zvýšení kvality a rozšíření nabídky mobility,
propagace udržitelné dopravy.
Strategický cíl "Postupné vyrovnávání podílu na dělbě přepravní práce mezi pěší,
cyklistickou, hromadnou a individuální automobilovou dopravou" je naplňován opatřeními
• Účinnost a efektivita přepravy osob a zboží
Opatření představuje zajištění podmínek pro intenzivnější využívání prostředků veřejné
hromadné dopravy, zkvalitnění informačního servisu, vytvoření podmínek pro integrovaný
systém, optimalizace systému logistiky s upřednostňovaným využitím osobní a nákladní
železniční dopravy.
• Dopravní bezpečnost a ochrana zdraví obyvatel
Opatření představuje rozvoj bezpečné a plynulé cyklistické a pěší infrastruktury, snížení kolizí
individuální automobilové dopravy, odstranění krizových míst a snížení nehodovosti.
Strategický cíl " Omezení tranzitu na silniční síti ve vnitřním urbanizovaném území" je
naplňován opatřením
• Kvalita života a bydlení ve městě
Opatření představuje snížení dopravní zátěže a odvedení tranzitní dopravy, znečištění
ovzduší, snížení hladiny hluku a spotřeby energie, rozvoj a revitalizaci veřejných prostranství,
optimalizace statické dopravy v centru města a obytných lokalitách.

2.2 Dopravní politika České republiky
Hlavním cílem Dopravní politiky České republiky je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní
dopravní soustavy postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností
jednotlivých druhů dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její
ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.
Na hlavní cíl navazují specifické priority sektorového a průřezového charakteru, mezi ty
rozhodující patří především:
Ve středu pozornosti dopravní politiky je konečný uživatel – ať už konkrétní zákazník
dopravy, tak celá společnost na úrovni státu nebo regionů, pro jejichž občany a
podnikatele doprava uspokojuje přepravní potřeby.
Potřeby společnosti v dopravě se realizují prostřednictvím dopravního provozu. V této
prioritě jsou řešeny obdobné problémy jako v prioritě předchozí, avšak z úhlu pohledu
dopravců a poskytovatelů služeb. Pro snížení obrovských zbytečných ztrát způsobených
dopravní nehodovostí jsou v tomto rámci dále připravována řešení pro vyšší bezpečnost
dopravy.
Samotný provoz je závislý na zdrojích, bez nichž nelze dopravu provozovat. Jde zejména
o zdroje finanční, přičemž se zajištěním finančních zdrojů úzce souvisí i otázky
zpoplatnění provozu. Důležitým zdrojem pro dopravu je rovněž energie.
Nezbytnou podmínkou pro provozování dopravy je dopravní infrastruktura, která je
předmětem další samostatné priority. Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury je
náročné jak z hlediska investičních potřeb, tak z hlediska časové náročnosti procesů
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přípravy a realizace staveb.
Dopravní provoz přináší velké celospolečenské přínosy, ale zároveň i negativní dopady
na životní prostředí a veřejné zdraví. Tyto dopady musí být minimalizovány na nezbytně
nutnou míru. Jde proto o průřezový problém, který se týká všech řešených priorit.
Doprava je dále rovněž závislá na kvalitní pracovní síle a musí být dostupná všem
sociálním vrstvám.
Zjednodušeně a v podmínkách municipalit se dají tyto priority shrnout následovně – jedná se
o vytvoření "sociálně a ekonomicky únosné“ dopravní soustavy, v jejímž středu pozornosti
bude občan se svými požadavky na funkčnost, bezpečnost a mobilitu. Z hlediska komunální
politiky lze hovořit o nalezení řešení, které splní požadavky na uspokojení dopravních potřeb
území s nejmenšími možnými nároky na energii, čas, materiál a finance, s co nejméně
možnými negativními vlivy na životní prostředí.
Je potřebné si uvědomit, že se v praxi nepodaří z různých důvodů zcela zajistit dosažení
stanovených cílů. Stejně tak je nutno vnímat probíhající dynamiku vývoje společnosti
spojenou s riziky v odhadech možných budoucích změn. Z těchto důvodů bylo zpracování
výhledových předpokladů redukováno na předpokládaný demografický a urbanistický vývoj
území a rozvoj automobilizace. Z hlediska charakteristiky a rozsahu opatření byl kladen
jednoznačně důraz na podporu a rozvoj pěší dopravy, cyklistické dopravy a veřejné
hromadné dopravy. Infrastruktura pro individuální automobilovou dopravu je rozvíjena
v nezbytném rozsahu k zajištění funkčnosti provozu a snížení negativních vlivů.

2.3 Dopravní politika měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Dopravní plánování v trojměstí je součástí systematického plánování vývoje měst, proto je
sledována vazba na územní plány jednotlivých měst a strategické dokumenty. Strategický
plán Uherského Hradiště obsahuje vizi, kterou lze vztáhnout na celé trojměstí.
Vize: „pulsující srdce Slovácka“- dynamické město s vysokou kvalitou života, město atraktivní
pro obyvatele, investory a návštěvníky.
Dopravní politiky trojměstí se dotýkají cílů, kterými jsou Zlepšení podmínek pro rozvoj MSP a
zaměstnanosti, Zvýšení atraktivity a návštěvnosti města, Zlepšení podmínek pro sport a
spolkový život a volnočasové aktivity, Zlepšení podmínek pro kulturní život města. Tyto cíle
vytvářejí zvýšenou dopravní poptávku. Pro uspokojení dopravní poptávky je nutné přijmout
opatření s cílem omezení nežádoucí mobility a sledování ekologicky únosného řešení
městské dopravy. Cílem optimalizace dopravního systému je zejména zklidnění středu města
Uherské Hradiště a to díky vybudování systému záchytných parkovišť mimo centrum, rozvoji
cyklostezek na území měst, zlepšení podmínek pěší dopravy, zlepšení bezpečnosti silničního
provozu a zlepšeni dopravní obslužnosti území VHD, přednostně pak MHD.
Cíl zajištění přiměřeného urbánního rozvoje bude řešen v rámci problematiky bydlení,
veřejných prostranství a brownfields. Budou respektovány principy udržitelného rozvoje a
limity území měst. Města se zaměří na regeneraci stávajícího bytového fondu a podporu
výstavby sociálních bytů zejména z nevyhovujících bytových prostor. Dle územního plánu
budou pořízeny příslušné regulační plány a uzemní studie.
Rozvoj městské dopravy je řešen koncepčně a komplexně jako soubor dílčích částí dopravního systému představovaný veřejnou hromadnou dopravou, pěší a cyklistickou
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dopravou, motorovou dopravou dynamickou a statickou a ostatními druhy dopravy (vodní,
letecká a železniční) s vazbou na vzdálenější cíle regionálního, celostátního a mezinárodního
významu. Výraznější podpora je směřována do příznivějších druhů dopravy jako jsou veřejná
hromadná doprava, pěší a cyklistická doprava.
Zvyšování kvality veřejné hromadné dopravy je hlavním cílem dopravní politiky, snahou je
zastavení, případně zvýšení podílu veřejné hromadné dopravy na celkové dělbě přepravní
práce. Systémové řešení veřejné hromadné dopravy je založeno na dalším rozvoji
integrovaného dopravního systému se zapojením železniční dopravy. Podporovány a
rozvíjeny jsou především systémy P+R, B+R v přestupních uzlech založené na intermodalitě
dopravy.
Za rozhodující zásady v tomto směru je považováno:
- přijatelné intervaly ve špičkovém i sedlovém období, stabilizace nabídky o víkendech
- udržení co nejkratší doby cest a garance dodržování jízdních řádů
- hlavní přepravní vazby realizovat bez nutnosti přestupu, jinak zajistit návaznosti
- jednoduché, cenově přijatelné uspořádání tarifního systému odpovídající potřebám
- obnova vozového parku moderními dopravními prostředky, bezbariérovost vozidel
- rekonstrukce zastávek, bezbariérové úpravy a přístupy
- publicita výhodnosti a jejího přínosu pro životní prostředí.
U pěší dopravy jsou zlepšovány podmínky pro pohyb osob, hlavní pěší trasy, včetně pěších a
obytných zón jsou budovány jako bezbariérové. Přednostně jsou řešena riziková a
nebezpečná místa, kde dochází ke křížení pěších tras s intenzívní silniční dopravou
motorovou, týká se to zejména základního komunikačního systému. Jsou zlepšovány
podmínky pěší dopravy při dostupnosti budov a zařízení, včetně zastávek VHD osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Jako součást zlepšení podmínek pěší dopravy jsou prosazována koncepce plošného
dopravního zklidňování, především se jedná o městská centra a koncentrované obytné
oblasti s cílem omezit nežádoucí silniční dopravu.
Podpora cyklistické dopravy je zaměřena na doplnění a kompletaci základní sítě cyklistických
tras. Podpora sleduje vytváření podmínek pro bezpečný provoz cyklistické dopravy a to jak
zejména v její dopravní funkci, tak i rekreační funkci na cykloturistických trasách
v navazujícím území. Součástí tras se předpokládají zařízení pro rychlé a bezpečné uložení
jízdních kol.
Individuální automobilová doprava sleduje především intenzívní využívání stávajících kapacit
komunikací a zařízení. Doplnění sítě pozemních komunikací novými musí splňovat kapacitní
opodstatněnost, urbanistické potřeby v území a ekologické podmínky.
Řešení dopravy v klidu je zaměřeno na pokrytí celkových nároků na odstavování vozidel
v obytných oblastech s vícepodlažní zástavbou. Přednostně musí být zajištěna dostupnost
vozidlům IZS. Výhledové nároky mohou být řešeny nabídkou v reálných docházkových
vzdálenostech. Při uspokojování nároků na parkování je kladen důraz na diferencovaný
přístup s cílem snížit zatížení komunikací, přičemž upřednostněnými skupinami jsou
obyvatelé a krátkodobí návštěvníci.
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K hlavním zásadám řešení dopravy v klidu patří:
- stanovení parkovacích kapacit diferencovaně s ohledem na funkci daného území
- využívání územní, cenové a organizační regulace poptávky, uplatnění tržních principů
- zapojení a spolupráce soukromého sektoru do tvorby a provozování nabídky
- uplatňování podmínek a zásad při novostavbách a rekonstrukcích objektů.
Podpora zdravého prostředí představuje ochranu životního prostředí cílevědomými
opatřeními v dopravě. K omezování dopravního hluku a snižování emisí přispívá jak
koncepční a komplexní přístup na úrovni dopravního a územního plánování, tak i technická a
stavební opatření při realizaci projektů.

2.4 Ovlivňování dělby přepravní práce
Generel dopravy nenavrhuje pouze infrastrukturu pro pokrytí budoucích potřeb jednotlivých
druhů dopravy. Cíleným výběrem opatření je ovlivňována také dělba přepravní práce.
Souhrnem opatření pro jednotlivé druhy dopravy vzniká synergický efekt podporující změnu
přepravní práce ve prospěch udržitelné dopravy.
Vyhodnotíme li průběh jednotlivých indikátorů, je zřejmé, že globální změny v chování
obyvatel se daří obtížně zvrátit.
Oproti jiným městům v ČR má trojměstí významný podíl dopravy na kole. Ten je jeden z
nejvyšších v republice. Je to dáno politikou podpory cyklistické dopravy, která je dovolena či
tolerována prakticky všude. Naopak trojměstí má významně nižší podíl veřejné hromadné
dopravy oproti srovnatelným městům. To se projevuje zejména v zimních měsících, kdy lidé
ve vyšší míře využívají osobní automobily.
Negativním trendem je také počet nehod, který se stále zvyšuje na vytížené dopravní síti. Je
nutné k tomuto trendu zaujmout jasný postoj a zvýšit bezpečnost pěší, cyklistické i
automobilové dopravy. Právě přechodem k bezpečné udržitelné dopravě je možné zajistit
budoucí fungování automobilové sítě. V budoucím období je nutné pracovat na zvýšení
právě bezpečnosti. Nejvíce je zde postižena cyklistická doprava ve Starém Městě a v
Kunovicích, kde je nejvíce nehod cyklistů se zraněním na mil. cest. Proto je nutné prioritně
řešit tuto oblast bezpečnosti dopravy a to nejen infrastrukturními opatřeními, ale i osvětou a
propagací bezpečnostních zásad. Samostatnou kapitolou je pak opilství řidičů jízdních kol,
jejichž četnost nehod se zraněním je až 14x vyšší než nehodovost chodců.
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Hybnost
Podíl cest do školy
Podíl cest do práce
Podíl cest za rekreací
Podíl cest nakupování
Podíl cest k lékaři
Podíl cest domů
Obsazenost
Podíl cest autem
Podíl cest hromadnou
dopraovu
Podíl cest na kole
Podíl cest pěšky
Rok
Dopravní nehody Uherské
Hradiště
Dopravní nehody Staré
Město
Dopravní nehody
Kunovice

Jednotka
TIMUR 2009 TIMUR 2011 MC Bike 2012 TIMUR 2013 UDIMO 2015
Počet cest
2,64
2,72
2,12
2,34
2,19
%
5,7
7,4
7,4
7,4
10,5
%
27,6
18,6
17,2
22,9
22,4
%
12,7
10,4
9,8
8,9
9,8
%
16,5
14,8
12,1
12,8
12,6
%
x
x
x
2,8
2,1
%
37,4
48,8
53,3
45,2
42,5
Osob/vozidlo
1,75
1,59
1,3
1,49
1,24
%
36
34
36
31,6
48,1
%
%
%

15,1
20,5
28,4

12,9
22,8
30,3
2011

8
16
41
2012

15,9
20,3
32,2
2013

11,8
9,5
30,6
2014

81

130

194

219

26

26

54

63

9

22

43

42

Tabulka 1: Hodnocení vývoje dopravy v Uherském Hradišti mezi lety 2009 - 2015

Informace jsou dostupné z ankety domácností. Zatímco v letech 2009 - 2013 byly průzkumy
prováděny zejména v měsících květnu a červnu. Průzkum UDIMO byl proveden od října 2014
do května 2015 mimo měsíc prosinec.
Sledované období 1.1.2009 - 31.7.2015

Uherské
Hradiště

Staré
Město

Kunovice

Obyvatel

25266

6807

5529

Nehoda s chodci
Nehoda cyklisty
Počet nehod s chodci na 1000 obyvatel
Počet nehod cyklistů na 1000 obyvatel

61
76
2,41
3,01

19
45
2,79
6,61

17
26
3,07
4,70

Tabulka 2: Hodnocení nehod se zraněními v období 1.1. 2009 - 31.7. 2015, zdroj jdvm.cz

Podíl nehod s alkoholem na nehodách se zraněním
Nehoda s chodci
Nehoda cyklisty

Uherské
Hradiště

Staré
Město

Kunovice

26%

21%

18%

41%

40%

46%

Tabulka 3 Podíl nehod s alkoholem na nehodách se zraněním v období 1.1.2009 - 31.7.2015, zdroj jdvm.cz
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Počet nehod se zraněním pod vlivem alkoholu na 1000
cest
Obyvatel
Cest za den
Mil.cest pěšky za rok
Mil. cest na kole za rok

Uherské
Hradiště

Staré
Město

Kunovice

25266
55333
5,08
1,57

6807
14907
1,37
0,42

5529
12109
1,11
0,34

Počet nehod s chodci se zraněním pod vlivem alkoholu
na mil. cest

0,57

0,53

0,49

Počet nehod cyklisty se zraněním pod vlivem alkoholu
na mil. cest

3,58

7,72

6,34

Tabulka 4 Hodnocení nehod se zraněními pod vlivem alkoholu v období 1.1. 2009 - 31.7. 2015, zdroj jdvm.cz

Jelikož jsou přepravní vazby v trojměstí stabilizovány a k významným změnám, mimo lokální
oblasti nové výstavby, nebude docházet, je nutné zaměřit se na budování bezpečné
infrastruktury pro pěší a cyklisty s doprovodnou kampaní pro zvýšení jejich bezpečnosti.
Novou nabídkou je nutné rozvíjet segment veřejné hromadné dopravy, jehož podíly jsou
stabilizovány na nízké úrovni. Současně je vhodné budovat regulací a cenovou politikou
parkování podmínky k vyššímu využívání veřejné dopravy.
Jaké cíle si v dělbě přepravní práce vytýčit? Z analýzy je zřejmé, že přijmout vyrovnaný podíl
všech druhů dopravy dle VIZE25, tj. podíly individuální automobilové dopravy, veřejné
hromadné dopravy, cyklistické dopravy a pěší dopravy vyrovnané na úrovni 25%, je silně
emotivní, ale také nepraktické. Museli bychom např. výrazně snížit podíl pěší dopravy a
naopak ve veřejné hromadné dopravě dosáhnout až dvojnásobku současné poptávky.
Takový to cíl se prozatím jeví jako příliš vzdálený.
Navrhujeme vytýčit si za cíl dosažení celkového podílu udržitelné dopravy na úrovni 75%, kde
udržitelnou dopravou rozumíme pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. V tom
případě je nutné podnikat kroky, aby byla redukována automobilové doprava na podíl 25%
ze všech cest. V praxi to znamená snížení podílu z 34% na 25% v letních měsících a ze 48% na
25% v zimních měsících. Je jisté, že tento ambiciózní úkol, který bude vyžadovat výrazný
zásah do infrastruktury a zároveň zcela nové přístupy uživatelů mobility, není možné naplnit
v krátkodobém horizontu do roku 2020, domníváme se, že ani ve sledovaném horizontu roku
2035, ale v horizontu roku 2050 je již jeho obtížnost zvládnutelná.
Doporučujeme stanovit si následující cíle do sledovaného roku 2035:
a) vylepšit podíl pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy na dělbě přepravní práce
v řešeném území z dnešních 52% na 55 až 60% podle vývoje mobility
b) snížit počet zraněných a usmrcených osob v rámci trojměstí na polovinu roku 2014, tedy
snížit počet usmrcených a zraněných při dopravních nehodách na 39 v Uherském
Hradišti, 21 ve Starém Městě a 15 v Kunovicích.
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3 KOMUNIKAČNÍ SÍŤ A DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ
3.1 Prognóza vývoje dopravy
Prognóza vývoje dopravy je nedílnou součástí koncepce řešení v rámci Generelu dopravy
měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice. Metodicky se jedná o samostatnou etapu,
jejímž úkolem je stanovení přibližných výhledových objemů dopravy v závislosti především
na vývoji automobilizace, přičemž je přihlíženo rovněž k urbanistickému rozvoji a dopravním
záměrům v území. Prostřednictvím následného modelování výhledového dopravního zatížení
je možné sledovat a posuzovat např. motivaci na maximální využitelnost kapacity dopravní
infrastruktury.
Stupeň automobilizace
Projekce vývoje individuální automobilové dopravy je zpracována na základě zjištěného
stupně automobilizace v rámci obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště ke dni
1.1.2015, resp. k 31.12.2014 a „italské křivky“ růstu automobilizace, která zohledňuje
obecnou závislost mezi počtem osobních vozidel a vývojem hrubého domácího produktu. Při
stanovování stupně automobilizace nejsou zohledňovány demografické změny ve „stárnutí“
populace.
Osobní vozidla
Odhad vývoje
Počet osobních vozidel
na 1000 obyvatel
Stupeň automobilizace
Výhledový koeficient
Koeficienty ŘSD ČR

Rok 2014

Rok 2025

Rok 2035

392

441

490

1:2,55
1,0
1,0

1:2,27
1,13
1,15

1:2,05
1,25
1,24

Tabulka 5: Odhad vývoje stupně automobilizace v rámci ORP Uherské Hradiště

Poznámka:
Koeficienty stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR představují průměrné hodnoty pro všechny
silnice. Výhledové koeficienty pro období roku 2025 a 2035 jsou vztaženy k roku 2014.

Těžká nákladní doprava
Pro odhad vývoje těžké nákladní dopravy byly převzaty výhledové růstové koeficienty
stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro všechny silnice.
Těžká nákladní vozidla
Odhad vývoje
Koeficienty ŘSD ČR

Rok 2014
1,0

Rok 2025
1,08

Rok 2035
1,14

Tabulka 6: Výhledové růstové koeficienty pro těžkou nákladní dopravu; zdroj ŘSD ČR

Poznámka:
Výhledové koeficienty pro období roku 2025 a 2035 jsou vztaženy k roku 2014.
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Do roku 2035 předpokládáme růst stupně automobilizace na hranici 490 osobních vozidel na
1000 obyvatel, což odpovídá spíše pesimistické prognóze provedené v roce 2011.

Graf 1: Prognóza stupně automobilizace okresu Uherské Hradiště z r. 2011

Předpokládáme tedy, že tempo růstu počtu osobních vozidel na obyvatele se v posledních
letech mírně zpomaluje.
Obyvatelstvo a jeho struktura
Podle ČSÚ, Projekce obyvatel do roku 2050 pro Zlínský kraj, se předpokládá pokles v
zastoupení skupiny ekonomicky aktivní o zhruba 8% do roku 2035. Ve svém důsledku se
počet „aktivních“ obyvatel snižuje zhruba o 2,1 tisíc osob k roku 2035. Dle prognózy počtu
obyvatel ve Zlínském kraji dojde mezi lety 2016 a 2036 k poklesu o 7,4%.1
Změna počtu obyvatel a jeho struktury v rámci trojměstí byla prognózována dle trendů v
posledních 10 letech. Počet obyvatel se výrazněji nezmění, výhledově předpokládáme 38
tisíc osob v řešeném prostoru. Změny v demografické struktuře obyvatelstva budou
odpovídat republikovým předpokladům, bude docházet ke stárnutí populace.
Bude pokračovat migrace obyvatel, kdy dochází k jejich odlivu z oblastí vícepodlažní
zástavby. Naopak rozvojové plochy dle ÚP byly konfrontovány s lokalitami nárůstu počtu
obyvatel v posledním dekádě. Předpokládá se, že tento trend bude v menší míře pokračovat
i nadále, proto byl zapracován do prognózy automobilové dopravy pro období do roku 2035.

1

Zdroj: Fiala t., Langhamrová J. : Předpokládaný vývoj obyvatelstva krajů ČR a jeho důsledky, ACTA
OECONOMICA PRAGENSIA, 2014
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Obrázek 1 Změna počtu obyvatel v ZSJ mezi lety 2001 a 2011 použitá v prognóze

Objemy individuální automobilové dopravy
Objemy individuální automobilové dopravy (IAD) odhadujeme podle scénáře trend. Scénář
trend byl zvolen pro hodnocení problémů infrastruktury automobilové dopravy pro případ,
že nebude změna dělby přepravní práce zcela naplněna nebo ne tolik úspěšná. Takováto
hodnocení považujeme za nutné, snižuje se tak riziko možného nepříznivého budoucího
vývoje. Předpokládáme, že vlivy růstu automobilizace a poklesu obyvatel příslušných skupin
se ve scénáři trend promítne růstem dopravního objemu do roku 2035 o přibližně 15%.
Objemy nákladní dopravy jsou odhadnuty s nárůstem 5% pro vnitřní a vnější vazby města.
Tranzitní doprava je prognózována dle koeficientu ŘSD.
Výhledová matice vztahů obsahuje také dopravní vztahy a objemy příslušející budoucímu
tahu silnice I. třídy R55 Otrokovice-Hodonín-dálnice D2 (Zdroj: Aktualizace Generelu dopravy
Zlínského kraje, 2010).
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Upozornění:
Pokud budou naplněny cíle stanovené do roku 2050 polesnou intenzity dopravy ve městě o
přibližně 52%. To představuje snížení cest individuální automobilovou dopravou o cca 20 tis.
osob za běžný pracovní den. Při průměrné obsazenosti 1,24 osob na vozidlo se počty cest
vozidel sníží o cca 16 tis. za běžný pracovní den. Tyto dlouhodobé vize je nutné vnímat
v kontextu ovlivnitelnosti mobility a reálnosti chování obyvatel.

3.2 Základní komunikační systém bez dostavby sítě IAD
Bez dostavby komunikační sítě budou slabými místy sběrného skeletu zejména tyto
křižovatky:
Sokolovská-Velehradská třída
Třída Vítězství-silnice I/50
Sokolovská-1. máje
Třída M. Malinovského-Svatoplukova (průsečná, řízená SSZ)
Jiřího z Poděbrad-Stojanova (průsečná, neřízená).

Obrázek 2 Kritické uzly sítě IAD bez její dostavby (zobrazeno červeně)
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Kartogram výhledové dopravní zatížení pro rok 2035 na stávající komunikační síti je doložen
v grafické příloze Model dopravního zatížení IAD (prognóza roku 2035, stávající komunikační
síť).

Obrázek 3: Model dopravního zatížení IAD (prognóza roku 2035, stávající komunikační síť)

Rekapitulace rizik a příležitostí:
(popis platí pro městské úseky)
Intenzita dopravy do 5 tis. vozidel za 24 hodin obousměrně – intenzita přípustná v obytných
souborech a obslužných komunikacích. Je vhodný smíšený provoz cyklistů ve vozovce s IAD,
pokud tomu nebrání místní podmínky. Obslužné komunikace je vhodné organizačně i
stavebně začlenit do zón 30 či nebo jako cyklistické ulice.
Intenzita dopravy 5-10 tis. vozidel za 24 hodin obousměrně – intenzita přípustná na sběrném
dvoupruhovém skeletu. Provoz cyklistů je možný omezeně ve vozovce s IAD při užití
integračních prvků, vhodnější je uvažovat oddělený v cyklistických pruzích nebo na
samostatném tělese cyklostezky či sdružené stezky pro pěší a cyklisty.
Intenzita 10-15 tis. vozidel za 24 hodin obousměrně – intenzita přípustná na sběrném
dvoupruhovém skeletu Provoz cyklistů je nutné uvažovat oddělený v cyklistických pruzích
nebo na samostatném tělese cyklostezky či sdružené stezky pro pěší a cyklisty.
Intenzita 15-20 tis. vozidel za 24 hodin obousměrně – intenzita přípustná na sběrném
dvoupruhovém skeletu Provoz cyklistů je nutné uvažovat oddělený na samostatném tělese
cyklostezky či sdružené stezky pro pěší a cyklisty. Komunikace má malou kapacitní rezervu.
Intenzita nad 20 tis. vozidel za 24 hodin obousměrně – intenzita limitní na sběrném
dvoupruhovém skeletu, dochází k překročení výkonnosti. Je nutné hledat možnosti
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odlehčení skeletu nebo změnit komunikaci na 4 jízdní pruhy. Provoz cyklistů je nutné
uvažovat oddělený na samostatném tělese cyklostezky či sdružené stezky pro pěší a cyklisty.

Obrázek 4 Rozdílový kartogram mezi lety 2014 a 2035 (prognóza), nárůst dopravy ve vozidlech za 24 hodin
obousměrně je zobrazen červeně

3.2.1 Popis návrhů ve vybraných uzlových bodech
Křižovatka Sokolovská-Velehradská třída se nachází pod hranicí výkonnosti. Kolony na ulici
Sokolovské vznikají nedostatečným přidělením zelené na tomto rameni. Navrhujeme potlačit
koordinaci SSZ na průtahu I/55 a přerozdělení zelené ve prospěch Sokolovské.
Křižovatka Sokolovská-1. máje bude ve výhledu na hranici své výkonnosti. Citelné snížení
dopravy přinese přeložka silnice II/497 severním obchvatem. Snížení dopravní poptávky na
trase II/497 může nastat po dostavbě R55, která část intenzit převezme. Na Sokolovské jsou
navrženy vyhrazené autobusové pruhy.
Křižovatka třída Vítězství-silnice I/50 bude odlehčena výstavbou západního obchvatu
Kunovic, který odvede dálkovou a regionální dopravu mimo zastavěné území Kunovic.
Třída M. Malinovského-Svatoplukova (průsečná, řízená SSZ). Snížení dopravních zátěží je
dosaženo synergií opatření dostavby propoje J.E. Purkyně-Průmyslová, prodloužením ulice
Průmyslová a západním obchvatem Kunovic. Tyto 3 stavby poskytují alternativu pro
dostupnost centra města a sídliště Štěpnice z jihu.
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Pro zvýšení výkonnosti navrhujeme realizaci SSZ Jiřího z Poděbrad-Stojanova (průsečná,
neřízená) , které umožní i provoz vozidel MHD na ulici Stojanova.

3.3 Základní komunikační systém se zařazením výhledových staveb
Základní komunikační systém (ZAKOS) pro souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a
Kunovice, který byl prezentován v rámci analytické části Generelu dopravy, byl pro návrhové
období roku 2035 doplněn o následující komunikace:
1.
2.
3.

Rychlostní silnice I. třídy R55 Otrokovice-Hodonín-dálnice D2; funkční skupina A
Jihozápadní obchvat silnice I/55 Kunovice; funkční skupina B
Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní obchvat Staré Město; funkční skupina
B
4. Silniční propojení I/55 s rychlostní silnici I. třídy R55 (MÚK Staré Město sever); funkční
skupina B
5. Propoj stávající silnice I/55 a přeložky silnice II/497 na území Starého Města v
prodloužené ose silnice I/55 severním směrem; funkční skupina B
6. Propoj ul. J. E. Purkyně a ul. Průmyslovou ; funkční skupina B
7. Prodloužení ulice Průmyslové do křižovatky se silnicí I/50 v Kunovicích; funkční skupina B
8. Obchvat Jaktáře, přeložka II/497
9. Propoj Na Zelničkách-Lidická, funkční úroveň C s možností pojezdu MHD.
10. Propoj II/498 a I/55 v Kunovicích.
Následující obrázek dokládá předpokládaný ZAKOS pro rok 2035.

Obrázek 5 ZÁKOS -Základní komunikační systém IAD pro návrhové období r. 2035
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ZÁKOS stanovuje funkce komunikací a jejich důležitost, zatímco rychlostní a sběrné
komunikace plní prioritně dopravní funkci. Obslužné komunikace plní zejména obsluhu
území a přímé napojení objektů. Vybrané obslužné komunikace tvoří páteř území a je na nich
zajištěna možnost obsluhy MHD.
Návrh ZÁKOS a jeho úpravy nestanovuje pro navrhované zóny dle ÚP (bydlení, výroby či
rekreace) omezení. Navrhovaný dopravní skelet přenese dopravní nároky města i regionu.
Nejdůležitější zásadu návrhu lze definovat jako intenzívní využívání kapacity stávající
komunikační sítě, výstavba nové infrastruktury nebo její rekonstrukce je navrhována nejen
na základě kapacitní odůvodněnosti, ale také podle nároků na urbanistický rozvoj města,
požadavků na zvyšování bezpečnosti a omezování negativních vlivů dopravy na životní
prostředí.
Základním motivem koncepce rozvoje komunikační sítě řešeného území pro návrhové
období roku 2035 je zlepšení kvality provozu stávajícího průtahu silnice I/55, dále obecná
stabilizace dopravní situace na základním komunikačním systému a zajištění dostatečné
obsluhy rozvojových ploch. Sledovaná opatření, vedoucí k uvedené motivaci, vyvolávají další
pozitivní synergii ve zvyšování bezpečnosti a snižování negativních vlivů na životní prostředí a
bydlení.
Budoucí výstavba rychlostní silnice I. třídy R55 garantuje odvedení zbytné automobilové
dopravy, především těžké nákladní, mimo komunikační síť řešeného území. Nutné přípojné
body nadřazené sítě R55 jsou MÚK Staré Město sever a MÚK Staré Město Jih. Předpokládaná
zátěž přibližně 22 tis. za 24 hodin obsahuje také dopravu, která by se bez zlepšení kvality v
trase I/55 realizovala mimo trojměstí (zejména na D1).
Problematiku nedostatečné výkonnosti křižovatek ve spojení Uherské Hradiště-Staré Město
řeší východní část severního obchvatu Starého Města společně s přeložkou silnice II/497 na
území Uherského Hradiště, včetně propoje na stávající silnici I/55 Velehradská třída
v Uherském Hradišti.
Infrastrukturní záměry v propojení ulic J.E. Purkyně a Průmyslová, včetně prodloužení ulice
Průmyslová a napojení na silnici I/50, řeší zcela zásadní výkonností problémy na křižovatkách
v jádru Uherského Hradiště. Urbanistický rozvoj západních oblastí města Uherské Hradiště je
v budoucnu podmíněn uvedeným komunikačním rozvojem. Úzce s touto problematikou
souvisí přestavba křižovatky Jiřího z Poděbrad-Stojanova, která díky těmto záměrům
nesnižuje svůj dopravní význam.
Naopak propojení ulice Průmyslová a Štěpnická podél hranic katastru Uherského Hradiště a
Kunovic má pouze lokální obslužný význam pro přilehlou zástavbu a v případě realizace
nebude zařazena do ZÁKOS, ale je možné ji využít pro vedení cyklistické dopravy v rámci zón
30.
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Základní informace o zatížení vybraných křižovatek ve vozidlech/24 hod. pro návrhové
období roku 2035 dokládá následující tabulka.
Sledované/posuzované křižovatky
Velehradská třída - Sokolovská
Třída M. Malinovského Svatoplukova
Třída M. Malinovského - Průmyslová
Třída M. Malinovského - Solná cesta
Jiřího z Poděbrad - Stojanova
Sokolovská - 1. máje
Brněnská - Velkomoravská
Velkomoravská - Velehradská
Hradišťská - Východní
Třída Vítězství - I/50
Na Rynku - Panská
Náměstí Svobody - Osvobození

Základní rok
2014
29687

Výhledový rok
Výhledový rok 2035
2035 (bez staveb)
(se stavbami)
34255
27513

25670

29595

24694

24541
24743
14964
21557
16939
8527
24001
25352
17659
7797

29409
30350
17279
24657
18613
10169
27867
31190
20795
8997

21960
21352
16432
21559
14740
9148
18086
21524
15103
7591

Tabulka 7: Zatížení vybraných křižovatek ZÁKOS pro varianty rozvoje dopravní sítě v roce 2035

Poznámky:
- data ve vozidlech/24 hod. představují součet vjezdů do křižovatky
- hodnoty představují modelové zatížení IAD.

Dopravní zatížení ve vozidlech za 24 hod. pro návrhové období roku je doložen v grafické
příloze Model zatížení IAD (výhledový rok 2035, výhledová komunikační síť). Křižovatky s
intenzitou vjezdů nad 20 tis. vozidel za 24 hodin nelze z výkonnostního hlediska v budoucnu
uvažovat jako okružní jednopruhové.
Přehled staveb rozvoje ZÁKOS v návrhovém období, resp. hodnocení jejich účinků, je ve své
podstatě posouzení územně plánovací dokumentace jednotlivých měst v oblasti rozvoje
dopravní infrastruktury.
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Obrázek 6: Model zatížení IAD, rok 2035, výhledová komunikační síť; údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.4 Návrh a hodnocení staveb pro IAD
Základní komunikační systém pro města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice se ve
výhledovém období roku 2035 rozvíjí následujícími rozhodujícími komunikačními stavbami,
případně soubory staveb:
1.
2.
3.
4.
5.

Rychlostní silnice I. třídy R55 Otrokovice-Hodonín-dálnice D2
Jihozápadní obchvat silnice I/55 Kunovice
Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní obchvat Staré Město
Silniční propojení I/55 s rychlostní silnici I. třídy R55 (MÚK Staré Město sever)
Propoj stávající silnice I/55 a přeložky silnice II/497 na území Starého Města v
prodloužené ose silnice I/55 severním směrem
6. Propoj ul. J. E. Purkyně a ul. Průmyslovou ve Štěpnicích
7. Prodloužení ulice Průmyslové do křižovatky se silnicí I/50 v Kunovicích
8. Obchvat Jaktáře, přeložka II/497
9. Propoj Na Zelničkách - Lidická
10. Přeložka silnice II/498.
Hodnocení uspořádání ZÁKOS analyzuje dopady vybraných staveb na funkci dopravní sítě.
Mimo dostavbu rychlostní silnice R55 s MÚK Staré Město sever a Staré Město Jih se jako
prioritní k realizaci jeví přeložka silnic I/55 s napojením na silnici I/50 v Kunovicích a
dostavba propojení ul. Průmyslová a J. E. Purkyně spolu s prodlouženou ulicí Průmyslovou.
Pro fungování centra města Uherského Hradiště a dostupnosti Štěpnic je navrženo osazení
SSZ v křižovatce J. z Poděbrad x Stojanova.
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3.4.1 Rychlostní silnice I. třídy R55 Otrokovice-Hodonín-dálnice D2
Rychlostní silnice je silnicí I. tř. v dikci státu. Jedná se komunikaci přenášející dálkové
dopravní vztahy Polsko - Moravskoslezský kraj - Staré Město - Slovensko - Rakousko.
Komunikace bude provedena jako dělený čtyřpruh. Po dostavbě R55 přejde původní trasa
I/55 do silnic II. třídy v majetku Zlínského kraje.
3.4.2 Jihozápadní obchvat silnice I/55 Kunovice
Je komunikací přeložky silnice I/55 v dikci státu mimo zastavěné území Kunovic2. Obchvat
bude budován jako nedělený dvoupruh s dovolenou rychlostí 70-90 km/hod. Stávající
komunikace I/55 bude převedena do silnic II. tříd v úseku Náměstí svobody - obchvat I/553.
Silnice bude přenášet cca 4-7 tis. vozidel a tím odlehčí průtah Kunovicemi a křižovatce třída
Vítězství (I/55)-silnice I/50, která je dnes kapacitně vyčerpána.
Analýza účinnosti prokázala značný význam pro stabilitu dopravní situace na průtahu silnice
I/55 městem Kunovice v úseku ulic Panská-křižovatka se silnicí I/50. Stávající dopravní
zatížení až 16,5 tis. vozidel za 24 hodin se ve výhledovém období roku 2035 snižuje na
přibližně 13 tis. vozidel za 24 hodin. Podstatné je, že součet kolizních pohybů křižovatky třída
Vítězství-silnice I/50 je výrazně nižší, křižovatka je pod výkonností s rezervou kapacity.
Uvedený záměr i při samotné realizaci považujeme za prioritní. Trasa přeložky je zařazena v
ZÚR Zlínského kraje a ÚP.
Následující obrázky dokládají výsledky modelového zatěžování automobilové dopravy.

Obrázek 7: Model zatížení IAD, rok 2035, účinnost staveb; údaje ve vozidlech za 24 hodin

2
3

V Generelu dopravy Zlínského kraje je stavba nazývána " Propojení I/50 s I/55 (Obchvat Kunovice) "
Po dostavbě R55 v celé trase.
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Křižovatka třída Vítězství-silnice I/50

Obrázek 8: Model zatížení IAD, rok 2035, kartogram křižovatky; údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.4.3 Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní obchvat Staré Město
Je komunikací přeložky silnice II/497 v dikci Zlínského kraje mimo zastavěné území
Uherského Hradiště. Obchvat bude budován jako nedělený dvoupruh s dovolenou rychlostí
70-90 km/hod jako součást sběrného skeletu s cyklistickou stezkou v přidruženém prostoru v
místě přemostění. Stávající komunikace II/497 bude převedena do místních komunikací v
úseku obchvat-Velehradská třída. Silnice bude přenášet přibližně 5-7 tis. vozidel za 24 hodin
a tím odlehčí přetížený úsek silnice II/497 a dnešní křižovatku se silnicí I/55, kde na ulici
Sokolovské se dnes tvoří neúměrně dlouhé fronty vozidel. Po dobudování MÚK Staré Město
sever na R55 bude z hlediska funkce plnit částečně roli přivaděče k R55. Stavba je v ÚP
vedena jako VPS.
Analýza změn dopravního zatížení prokázala přínos ve stabilitě dopravní situace na průtahu
stávajících silnic II/497 a I/55 městy Uherské Hradiště a Staré Město v úseku ulic 1. máje
(Uherské Hradiště)-Východní (Staré Město). Nejvyšší stávající dopravní zatížení kolem 23 tis.
vozidel za 24 hodin se dostalo na úroveň zhruba 20 tis. vozidel za 24 hodin ve výhledovém
období roku 2035. Rovněž hodnocené křižovatky vykazují rezervu ve výkonnosti.
Naopak negativně se propojení projevuje na ulici Luční čtvrť, kde dochází k růstu dopravního
zatížení ze současných zhruba 1 tis. vozidel na přibližně 3 tis. vozidel za 24 hodin.
Sledovaný záměr nebyl schválen reprezentací města Staré Města, odmítnuto bylo zaústění
komunikace do ulice Luční čtvrť s obavou vysokého nárůstu průjezdné dopravy, což potvrdily
výsledky modelování. Ze strany Starého Města byl vznesen požadavek na vyústění
navrhovaného severního obchvatu Uherské Hradiště-Staré Město mimo zastavěné území
s jeho přepracováním jako přivaděč na plánovanou R55 s tím, že je tento návrh třeba vzít v
úvahu rovněž při aktualizaci ZÚR. Protože považujeme uvedený záměr i při realizaci jeho
samotného za potřebný, doporučujeme sblížit názory obou měst, stabilizovat vedení trasy a
tu pak zapracovat do aktualizace ZÚR. V případě ponechání současné trasy doporučujeme
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zabývat se zklidněním ulice Luční čtvrť, případně změnou organizace provozu ulice Luční
čtvrť, nabízí se např. také zamezení průjezdu vozidel faktickým oddělením průmyslové
oblasti od lokality bydlení.
Stavba v současné verzi je sledována v ZÚR Zlínského kraje.
Následující obrázky dokládají výsledky modelového zatěžování automobilové dopravy.

Obrázek 9: Model zatížení IAD, rok 2035, účinnost staveb; údaje ve vozidlech za 24 hodin

Křižovatka Sokolovská-1. máje

Obrázek 10: Model zatížení IAD, rok 2035, kartogram křižovatky; údaje ve vozidlech za 24 hodin
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Stávající dopravní zatížení okružní křižovatky zhruba 22 tis. vozidel za 24 hodin se snižuje
zvyšuje na úroveň kolem 19 tis. vozidel za 24 hodin ve výhledovém období roku 2035.
Kapacitní propočet křižovatky vychází daleko příznivěji, nejnižší kvalitu na úrovni „B“
vykazuje vjezd Sokolovská od Pivovarské.
Křižovatka Velehradská třída-Sokolovská

Obrázek 11: Model zatížení IAD, rok 2035, kartogram křižovatky; údaje ve vozidlech za 24 hodin

Dopravní zatížení křižovatky zůstává přibližně na současných zhruba 30 tis. vozidel za 24
hodin ve výhledovém období roku 2035. Součet kolizních pohybů se, díky poklesu intenzity
dopravy u levého odbočení z ulice Sokolovské, snižuje na méně než 1200 vozidel/hodinu, což
je pod výkonností křižovatky.
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Křižovatka Hradišťská-Východní

Obrázek 12: Model zatížení IAD, rok 2035, kartogram křižovatky; údaje ve vozidlech za 24 hodin

Dopravní zatížení křižovatky se výrazně snižuje ze současných cca 24 tis. vozidel na úroveň
kolem 19 tis. vozidel za 24 hodin ve výhledovém období roku 2035. Součet kolizních pohybů
vychází velmi výrazně méně než 1200 vozidel/hodinu, což je pod výkonností křižovatky.
3.4.4 Silniční propojení I/55 s rychlostní silnici I. třídy R55 (MÚK Staré Město sever)
Je silničním přivaděčem R55 MÚK Staré Město sever v dikci Zlínského kraje. Přivaděč bude
budován jako nedělený dvoupruh silnice II. třídy s dovolenou rychlostí 70-90 km/hod jako
součást sběrného skeletu. Odhadovaná intenzita dopravy je zde 2-4 tis. vozidel za 24 hodin.4
3.4.5 Propoj stávající silnice I/55 a přeložky silnice II/497 na území Starého Města v
prodloužené ose silnice I/55 severním směrem
Jedná se o prodloužení stávající silnice I/55 severním směrem, která po dobudování R55
přejde do silnic II. třídy. Předpokládá se nedělený dvoupruh s dovolenou rychlostí 70-90
km/hod mimo zastavitelné území s cyklistickou stezkou v přidruženém prostoru v místě
přemostění. Intenzita vozidel je odhadována v objemu kolem 5 tis. voz. za 24 hodin bez
vybudování přeložky II/497 v Jarošově nebo kolem 7 tis. vozidel v případě vybudování této
přeložky. Křižovatka prodloužené stávající silnice I/55 a přeložky silnice II/497 se předpokládá
okružní s jednopruhovými vjezdy.

4

Pro přesnější predikci je nutné využít model v širším území se zahrnutím vlivu zpoplatněných úseků.
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Obrázek 13: Doporučené řazení a kartogram zatížení křižovatky prodloužené silnice I/55 severním směrem a
Velehradské třídy; údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.4.6 Propoj ulic J. E. Purkyně a Průmyslová
Jedná se o propoj sběrného skeletu v podobě místní komunikace. Komunikace zajistí
připojení Štěpnic druhou komunikací mimo zatíženou ulici Jiřího z Poděbrad. Jedná se
sběrnou komunikaci v kategorii neděleného dvoupruhu s cyklistickými pruhy. Předpokládaná
intenzita dopravy je zde kolem 5 tis. vozidel za 24 hodin. Propoj je veden v ÚP jako VPS.
Případné zařazení do silnic III. je nutné projednat se Zlínským krajem. Tuto stavbu je možné v
budoucnu sloučit pro potřeby přípravy staveb se stavbou " Prodloužení ulice Průmyslové do
křižovatky se silnicí I/50".

Obrázek 14: Doporučené řazení a tvar křižovatky J. E. Purkyně-propojovací komunikace
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Obrázek 15: Doporučené řazení a tvar křižovatky Průmyslová-propojovací komunikace

Křižovatky jsou doporučené okružní o velikosti R 15 až 18 m. Pozemek propoje není v
majetku města. Stavba vyžaduje vykoupení a asanaci řadových garáží. Případné upřesnění
trasy vymezí zastavovací objemová studie pro lokalitu staré nemocnice. Trasa je vymezena
ÚP Uherského Hradiště.
3.4.7 Prodloužení ulice Průmyslové do křižovatky se silnicí I/50
Jedná se o propoj sběrného skeletu v podobě místní komunikace zajišťující připojení
průmyslové zóny na nadřazenou silniční síť a odvedení nákladní dopravy z intravilánu města.
Tato místní komunikace bude připojena na navrhovanou MÚK obchvatu Kunovic.
Předpokládaná intenzita dopravy je zde kolem 7 tis. vozidel. Komunikace bude vybudována
včetně souběžné cyklistické stezky. Mimo zastavěné území se předpokládá dovolená rychlost
70-90 km/hod. Případné zařazení do silnic III. je nutné projednat se Zlínským krajem. Tuto
stavbu je možné v budoucnu sloučit pro potřeby přípravy staveb se stavbou " Propoj ulic J. E.
Purkyně a ul. Průmyslová".
Z analýzy zatěžovacích stavů a hodnocení výkonnosti křižovatek lze odvodit závěr, že je
důležité, aby byla dosažena synergii záměru se stavbami „Propoj ulic J.E. Purkyně a
Průmyslová“ a „Jihozápadní obchvat silnice I/55 Kunovice“. Až společná synergie uvedených
tří záměrů přispívá k celkovému řešení dopravní situace na průtahu silnice I/55 jako celku,
což je zřejmé z následujícího kartogramu zatížení zájmového území.
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Obrázek 16: Model zatížení IAD, rok 2035, účinnost staveb; údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.4.8 Obchvat Jaktáře, přeložka II/497
Přeložka silnice II/497 převádí stávající průtah silnice do dvoupruhového neděleného
extravilánového úseku s dovolenou rychlostí 70-90 km/hod. Přeložka bude napojena na
stavbu "Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní obchvat Staré Město", čímž se
zvýší podíl odvedené dopravy ze stávajícího průjezdního úseku silnice II/497. Přeložka je v
současné době zařazena do územní rezervy, ale není sledována v ZÚR ani Generelu dopravy
Zlínského kraje.5 Intenzita dopravy dosáhne kolem 6 tis. vozidel za 24 hodin. Stavba
nepředpokládá úpravy pro cyklisty, ti se budou pohybovat podél stávající silnice II/497.
Stavba není vedena v ÚP jako VPS. Obchvat vykazuje vyšší dopravní význam pro odvedení
dopravy ze stávající II/497 než stavba "Přeložka silnice II/497 Uherské Hradiště, východní
obchvat Staré Město", která má více lokální dopad na dopravní obsluhu území, včetně
průmyslové zóny.
V případě, že bude rozhodnuto o upřednostnění této přeložky na úkor dnes sledované, je
nutné studijně prověřit napojení v Jarošově. Aby byla zajištěna plynulost na stávající II/497,
jeví se jako nejvhodnější průsečná či styková křižovatka. Na základě studie by měla být
provedena analýza záboru a porovnání se stávajícím ÚP. Není vyloučeno, že plochy
stanovené v ÚP nebudou dostatečné pro řešení připojení.

5

V případě, že nebude zahrnuta přeložka do plánu výstavby Zlínského kraje, je nutné ji zařadit do místních
komunikací.
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Tabulka 8: Alternativní vedení obchvatu II/497 od Jarošova

3.4.9 Propoj Na Zelničkách – Lidická
Je významnou místní komunikací základní komunikační sítě. Komunikace zlepšuje dopravní
dostupnost a umožňuje budoucí vedení MHD. Bez této komunikace bude dostupnost ZÁKOS
v rozvojové oblasti bydlení vyšší než 1 km, což není vhodné. Intenzitu dopravy
předpokládáme do 500 vozidel za 24 hodin.
3.4.10 Přeložka silnice II/498
Stavba je přeložkou silnice II/498 navazující na stavbu jihozápadního obchvatu Kunovic.
Stavba odvádí tranzitní dopravu silnice II/498 mimo zastavěné území Kunovic. Intenzitu
dopravy předpokládáme kolem 2 tis. vozidel za 24 hodin.
3.4.11 Další posuzované záměry dostavby komunikační sítě
Propoj ulic Štěpnická a Průmyslová
Propoj podél hranice Uherského Hradiště a Kunovic je místní komunikací s obslužnou funkcí
vhodnou k realizaci pro potřeby přilehlé zástavby. Propoj nebude plnit významnou dopravní
úlohu, intenzity dopravy zde budou do 1 tis. vozidel. Je vhodné propoj uvažovat jako zónu 30
se smíšeným provozem jízdních kol ve vozovce s automobily.
Propojení silnice II/497 Pivovarská a ul. Na Svárově v Jarošově
Stavba je plánovanou obslužnou komunikací s možným pojezdem MHD. Tato komunikace
umožní zklidnění ulice Nová cesta v případě výstavby individuálního bydlení v ploše BI 8 dle
ÚP a obsluhu ploch SO.2 9 a 10 dle ÚP. Plochy SO.2 9 by neměly být přímo obslouženy ze
silnice II/497, která je sběrnou komunikací. Stavba je vedena v ÚP jako VPS D3, nicméně
stanovený cíl zlepšení plynulosti dopravy je zavádějící. Alternativně lze uvažovat s
potlačením dopravy zde a připustit potvrzení vjezdu do území po ulici Nová cesta. Tyto dvě
komunikace mají stejný potenciál zajistit dostupnost navazujícího území. Rozhodující pro
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výběr, která komunikace bude nosnou závisí na plánované zástavbě v jejich okolí. Proto
navrhujeme záměr studijně prověřit posuzovat jej včetně ulice Nová cesta i křižovatky
přeložky silnice II/497 komplexně.
Propoj ulic Sadová a Solná cesta
Propoj ulic Sadová a Solná cesta přes výhledovou lokalitu rodinných a bytových domů je
obslužnou místní komunikací, která bude převádět intenzity dopravy cca 5 tis. vozidel. Proto
je vhodné jej zařadit výhledově do ZÁKOS. V současné době není propoj uvažován, jelikož se
jedná o plochy výhledu ÚP. Propoj nebude plnit funkci převodu tranzitní dopravy, ale
přístupu do sídliště. Propoj je veden v ÚP jako VPS D5. Cyklistickou dopravu je vhodné vést v
přidruženém dopravním prostoru. Propojení MÚK Solná cesta-I/50 DS513 navrhujeme
vypustit.
Ulice Luční čtvrť
Ulice Luční čtvrť je stávající komunikací ve Starém Městě, která vlivem výstavby přeložky
II/497 zvyšuje svůj význam a je v návrhu zařazena do vybraných obslužných komunikací s
plánovanou intenzitou kolem 3 tis. vozidel za 24 hodin. Vzhledem ke stísněným poměrům
doporučujeme uplatnit zklidňující opatření. Uvažovat se dá také se změnou organizace
provozu, nabízí se např. zamezení průjezdu vozidel faktickým oddělením průmyslové oblasti
od lokality bydlení.
Prodloužená ulice Tůně (Štefánikova)
Dostavbou propojení se zvýší intenzita dopravy v rezidentní oblasti na zhruba 2,5 tis. vozidel
za 24 hodin. Proto napojení na silniční propoj (prodloužení) I/55 nedoporučujeme pro IAD
realizovat. Stavba je vedena v ÚP jako ZP 74 zařazená do VPN.
Podjezd pod tratí ul. Průmyslová
Vzhledem k plánované dostavbě prodloužené ulice Průmyslová a propoje ulic J.E. Purkyně
a Průmyslová dochází ke snížení významu její části s přilehlou bytovou zástavbou. Proto
považujeme mimoúrovňové křížení tratě za zbytné. Za předpokladu vybudování prodloužené
ulice Průmyslové a propoje navrhujeme ponechat stávající úrovňové křížení s železniční tratí.
Propojení Stará Tenice – Za Alejí pod tratí ČD
V rámci podpory pěší a cyklistické dopravy navrhujeme ponechat podjezd pod tratí pouze
pro chodce a cyklisty. Kapacity komunikace J.E. Purkyně a Jiřího z Poděbrad jsou dostatečné
pro obsluhu území Štěpnice.
Uspořádání ulice Štěpnické, odstavování vozidel
Ulice Štěpnická je zařazena do základního komunikačního systému města Uherské Hradiště
ve funkční skupině C, komunikace obslužná. Po komunikaci je vedena linka městské
hromadné dopravy (v návrhu zatím jednosměrná). V úseku přibližně od odbočky k domovu
důchodců po souběh s řekou Moravou se na komunikaci realizuje podélné odstavování
vozidel na nevyznačených stáních. Stávající šířkové uspořádání kolem 6,2m této dopravní
situaci v žádném případě neodpovídá. Doporučujeme upravit průjezdní profil komunikace na
minimální šířku alespoň 5,5 m s doplněním kolmých (šikmých) stání po obou stranách a
zamezení podélného parkování vozidel. Úprava je zařazena mezi priority.
MÚK I/50 – Solná cesta
Motivací je připojení sídliště Východ na nadřazenou komunikační síť. Tato stavba byla již
dříve zamítnuta z hlediska nízké dopravní poptávky.
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Křižovatka Solná cesta – Větrná
Stávající křižovatka vykazuje nedostatečnou vzdálenost od křižovatky Solná cesta-třída
Maršála Malinovského. Vzhledem k intenzitám a směrování dopravy navrhujeme stávající
křižovatku nepřestavovat. Je vhodné doplnit řešení cyklistické dopravy v přidruženém
prostoru.
Problém s dopravním napojením průmyslové zóny VP1 při silnici II/497
Rozvojová průmyslová zóna při silnici II/497 v ploše VP1 dle ÚP Uherské Hradiště a sousední
plochy se připojí paralelní obslužnou komunikací v rámci ploch VP podél silnice II/497 s cílem
redukce sjezdů na silnici. Velké množství sjezdů v extravilánu snižuje kvalitu provozu.
Přípustné je také připojení průmyslových ploch na ulici Za Humny mimo plochy obytné
zástavby se zákazem vjezdu nákladní dopravy vnitroblokem ulice Za Humny, Markov, Louky,
Na Návsi, Na Svárově a Nová cesta.
Nadzemní parkovací dům u Billy
Stávající parkoviště na terénu u Billy při ulici Obchodní bude rozšířeno o cca 100 míst v
rampovém parkovacím domě. Doporučujeme, aby většina míst byla určena pro dlouhodobé
stání. Navýšení intenzit dopravy se předpokládá cca 200 vozidel jednosměrně, což
představuje zvládnutelnou dopravní zátěž pro stávající dopravní skelet v území.
Přemostění řeky Moravy ze Staré Tenice do Starého Města
Přemostění řeky Moravy podél železničního mostu ve Staré Tenici není pro IAD
opodstatněné, jelikož stávající systém je dostatečně kapacitní. Naopak propojení je vhodné
realizovat pro cyklistickou dopravu, to je navrženo v kapitole zabývající se návrhy cyklistické
dopravy.
Připojení průmyslové zóny VP507 A VP181
Dopravní připojení průmyslové zóny VP507 a VP181 se provede po obslužné komunikaci
ústící na ulici Na Příkopě, která je nestandardně napojena. Sjezdy na silnici I/50 jsou
nepřípustné. Zřízení nové křižovatky na I/50 je nevhodné z hlediska nedodržení minimálních
vzdáleností mezi křižovatkami na silnici I. třídy. V krajním případě je možné plochy z ÚP
vypustit.
Areál věznice
Areál věznice při ulici Obchodní je dopravně přístupný z této obslužné komunikace. Plocha je
vedena v ÚP jako SO.1. Z hlediska dopravního není vhodné zde realizovat objekty OK, tj.
obchodní domy (supermarket), které výrazně zvyšují intenzitu dopravy na území centra
města.
Připojení ulice Sokolovská a Verbířská okružní křižovatkou
Ulice Sokolovská je silně zatíženou silnicí II. třídy, jejíž odlehčení může přinést pouze výrazná
změna dělby přepravní práce nebo přeložka silnice II/497 od Jarošova a prodloužení silnice
I/55 severním směrem s napojením na tuto přeložku. V úseku mezi ulicemi Štefánikova a
Města Mayen jsou plánovány 2 vzájemně se vylučující záměry. Jedním je podpora veřejné
hromadné dopravy realizací autobusových pruhů a výstavba záchytného parkoviště s
kapacitou 600 vozidel, druhým je výstavba připojení ulice Verbířská okružní křižovatkou a
zároveň zvýšení kapacity přilehlého parkoviště na 600 vozidel. Oba záměry jsou
realizovatelné s reálnými, ale odlišnými přínosy. Záměr výstavby okružní křižovatky
podporuje automobilovou dopravu, jelikož odlehčí stávající okružní křižovatku s ul. Města
Mayen o cca 2 tis. vozidel za 24 hodin. Záměr výstavby autobusových pruhů podporuje
veřejnou hromadnou dopravu. V obou případech je cyklistická doprava nutně vedena v
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přidruženém dopravním prostoru na dělené stezce pro pěší a cyklisty po severní straně
silnice. Přikláníme se k záměru podpory veřejné hromadné dopravy, která je zde umocněna
novými zastávkami VHD.

Obrázek 17: Návrh úprav ulice Sokolovská v úseku Štefánikova-Města Mayen s výstavbou autobusových
pruhů

3.4.12 Navrhované úpravy křižovatek
Navrženy jsou úpravy křižovatek s nedostatečnou geometrií nebo naopak s nadměrnou
rozlehlostí, dále s kapacitními problémy a plynulostí dopravy. Navrhované prioritní úpravy
křižovatek ZÁKOS jsou shrnuty přehledně v následující tabulce.
Město
Uherské
Hradiště
Uherské
Hradiště
Staré
Město
Staré
Město

Křižovatka

Navrhovaná úprava

J. z Poděbrad - Stojanova

nové SSZ6

Velehradská tř. - Sokolovská

nový signální plán SSZ

Velkomoravská x Hradišťská

úprava SSZ

Velkomoravská x Velehradská

úprava stávající
křižovatky

Kunovice

Panská x Pekařská x Na Rynku přestavba na okružní

Tabulka 9: Navrhované úpravy křižovatek ZÁKOS

Křižovatka Na Rynku-Panská-Pekařská
6

SSZ světelně signalizační zařízení
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Obrázek 18: Návrh úprav křižovatky silnic I/55 a II/498 v Kunovicích (Panská-Pekařská-Na Rynku)

Kapacitní posouzení navržené okružní křižovatky pro stávající stav dopravy, dle průzkumů.
Kartogram křižovatky je doložen v analytické části.
Pruhy

Intenzity [j.v.]

Posouzení vjezdu

Vjezd

okruh/
vjezd okruh výjezd
1/1
188
315
Na Rynku
1/1
563
82
nám. Svobody
1/1
165
432
Pekařská
1/1
310
166
Panská

vjezd
457
34
311
192

kapacita
1165
956
1123
1136

rezerva
708
922
812
944

Tabulka 10: Kapacitní posouzení okružní křižovatky, stávající intenzity dopravy
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Kapacitní posouzení pro prognózu dopravy v roce 2035 bez zahrnutí vlivu nových přeložek
silnic a propojení.
Pruhy
Vjezd
Na Rynku
nám. Svobody
Pekařská
Panská

Intenzity [j.v.]

okruh/
vjezd okruh výjezd
1/1
137
538
1/1
786
134
1/1
330
786
1/1
538
351

vjezd
784
329
559
137

Posouzení vjezdu
kapacita
1092
729
788
835

rezerva
308
401
229
698

čekací fronta
doba [s] [m]
12
15
9
5
16
15
6
1

Tabulka 11: Kapacitní posouzení okružní křižovatky, výhledové intenzity dopravy pro rok 2035 bez vlivu
přeložek silnic a propojení

Ideový návrh křižovatky Na rynku x Panská může být variantní ke stavbě "I/55 dopravně
bezpečnostní opatření"7
Křižovatka Hradišťská-Velkomoravská

Obrázek 19: Návrh úprav v křižovatce Hradišťská-Velkomoravská

7

Předmětná dokumentace je v současné době přepracovávána.
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Křižovatka Jiřího z Poděbrad-Stojanova

Obrázek 20: Schematický návrh úprav v křižovatce J. z Poděbrad-Stojanova

Dopravní zatížení křižovatky se zvyšuje ze současných 15,0 tis. vozidel na úroveň 16,4 tis.
vozidel za 24 hodin ve výhledovém období roku 2035. Z hlediska výkonnosti se křižovatka ve
stávajícím uspořádání nachází na úrovni kvality F – kritický stav, kdy dochází k překročení
kapacity křižovatky. Přestavba křižovatky, včetně způsobu organizace provozu je za této
situace nezbytná. S ohledem na navrhované změny v městské hromadné dopravě
doporučujeme tuto křižovatku vybavit světelným signalizačním zařízením, současně také
doplnit další řadící prostory (viz. schematický návrh). Rovněž je důležité upozornit na návrhy
řešení cyklistické dopravy v této komunikaci, což může vyvolat rozsáhlejší úpravy uličního
prostoru v úseku Stojanova-Svatováclavská. Na předpokládané intenzity dopravy bylo
provedeno kapacitní posouzení SSZ s těmito výsledky – předpokládaná délka cyklu 85s, délka
fronty 42 m na ul. J z Poděbrad a 28m na ul. Stojanova. Návrh byl zařazen k realizaci mezi
priority.

3.5 Výhledové zatřídění silniční sítě
Výhledové zatřídění silniční sítě zobrazuje předpokládané zatřídění po dostavbě silnice R55,
která převezme funkci stávající silnice I/55. Jsou porovnány pohledy krajské, vycházející z
Generelu dopravy Zlínského kraje, který obsahuje návrh výhledového zatřídění. Tento návrh
je rozpracován dle funkce jednotlivých komunikací. Silnice I/55 přechází po dostavbě R55 do
silnic II. třídy mimo propoj I/55 s I/50, který zůstává silnicí I. třídy. Přeložka silnice II/497 je
provedena jako přivaděč k R55, zatímco její původní stopa přejde do místních komunikací.
Část původní silnice I/55 přechází do silnic II. třídy, ve Starém Městě se na ni napojuje silnice
III/42826. Silnice II/498 v Kunovicích je přeložena a původní stopa převedena do místních
komunikací. Obchvat Jarošova je v současné době zařazen jako rezerva přeložky silnice II.
třídy číslo 497.
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Silnice I. tříd jsou v majetku státu. Silnice II. a III. tříd jsou v majetku Zlínského kraje. Místní
komunikace jsou v majetku měst.

Obrázek 21: Výhledové zatřídění silnic I. a II. Třídy; Zdroj: Generel dopravy Zlínského kraje, 2011
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Obrázek 22: Výhledové zatřídění silniční sítě – návrh dle Generelu dopravy měst

3.6 Návrh zklidnění dopravy
Vztah funkce dopravní sítě a její dopravní zatížení jsou podkladem pro možnosti zklidňování
dopravy. Zatímco v Kunovicích jsou již zklidněné zóny ve velké míře zřízeny, ve Starém Městě
a Uherském Hradišti jejich celkové dobudování prozatím chybí. Jasným přínosem zřízení
zklidněných zón je snížení rychlosti automobilové dopravy, snížení následků dopravních
nehod, snížení záboru ploch rozhledovými poli, možnost uplatnění redukce bezpečnostních
odstupů a tím zúžení dopravních ploch. Zklidnění podporuje integraci cyklistické a
automobilové dopravy. Zklidnění dopravy je možné provést jako zónu 30, pěší zónu, obytnou
zónu či cyklistickou ulici. Zklidnění také zamezuje průjezdu vozidel obytnými oblastmi a
podporuje pouze zdrojovou a cílovou dopravu. Zklidnění je možné provést organizačním
opatřením v dopravě, vhodné je také doplnit podpůrná stavební opatření. Navržené
zklidnění dopravy je uvažováno celoplošně pro všechny komunikace mimo sběrných,
definovaných v základním komunikačním systému. Návrh zklidněných oblastí je doložen v
následujícím obrázku. Konkrétní forma zklidnění bude volena s ohledem na místní podmínky,
šířkové uspořádání komunikací, formu zástavby, stav povrchů a urbanistického řešení a
dalších odlišností. Budou zohledněny také estetické požadavky. Při návrhu forem zklidnění je
nutné postupovat dle ČSN 736110 Navrhování místních komunikací a respektovat smíšený
provoz u obytných zón a oddělený provoz pěších u zón 30. Zóny 30 budou provedeny dle TP
218.
Následující obrázek dokládá přehled dopravně zklidněných oblastí v řešeném území ke
sledovanému roku 2035, resp. cílový stav, který zahrnuje také již existující zklidněné oblasti.
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Obrázek 23: Cílový stav dopravně zklidněných oblastí k roku 2035, stav obsahuje také již realizované
zklidněné oblasti

4 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA
Veřejná osobní doprava je nedílnou a nezastupitelnou součástí dopravního systému v území,
pro část obyvatelstva je trvale nepostradatelnou při zajištění jejich mobility. Patří mezi
udržitelné dopravní systémy, je součástí „Vize 25“ vyžadující trvalou finanční a mediální
(marketingovou) podporu. Výhledově dosáhnout podíl na dělbě přepravní práce kolem 25%
představuje ambici zhruba dvojnásobného nárůstu uživatelů této služby. Dá se předpokládat,
že ke sledovanému časovému horizontu se tuto ambici nepodaří naplnit. Důvodem je
náročnost organizování veřejné dopravy, která je dána její podstatou. Jako nabídková služba
pro celou veřejnost musí současně zabezpečovat potřeby a očekávání určitých vybraných
skupin obyvatel při dosažení jejich specifických účelů cest.
Koncepce řešení a návrhy opatření a aktivit v oblasti veřejné hromadné dopravy vycházejí z
optimistického přístupu k vývoji dělby přepravní práce s motivací zastavit úbytek cestujících
ve veřejné dopravě, případně dosáhnout zvýšení poptávky na podíl kolem 14%. Uvedený
podíl představuje nárůst poptávky o zhruba 1,6 tis. osob za 24 hodin, resp. zvýšení
současného stavu zákazníků o více než 16%. Návrhy opatření jsou proto zaměřeny především
na zvýšení kvality nabídky, zlepšení dostupnosti území a snížení přestupů v síti VHD. Důležitá
je podpora systémů využívající intermodalitu, stejně i výrazná aktivita kraje při rozvoji IDS
v souvislosti se zjištěním, že vnější cesty a vnitřní cesty IAD byly v rámci řešeného území
vysledovány v poměru 52/40% ve prospěch vnějších cílových a zdrojových cest. Zcela
zásadním je pak dlouhodobá udržitelnost a flexibilita systému v ekonomickém rámci měst a
dalších objednatelů služby.
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Kapitola se zabývá přednostně těmito okruhy veřejné dopravy:
- integrační prvky, tarifní podmínky
- organizace provozu veřejné dopravy
- infrastrukturní a další podmínky rozvoje.

4.1 Integrační návrhy, tarifní podmínky
Náměty v rámci stávající lokální integrace systému veřejné dopravy mají za cíl prohloubit
integrační prvky společné nabídky, organizování a financování. Především komplexnost
společného rozvoje je výraznou marketingovou a konkurenční výhodou integrovaného
systému veřejné dopravy. Z pohledu řešené problematiky a řešeného území je nutná
harmonizace se záměry koordinátora integrovaného dopravního systému (IDS), což je
v tomto případě společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
V podmínkách, kdy přibližně 52% cest IAD se realizuje mezi řešeným územím a jeho vnějším
spádovým územím, je integrace veřejné dopravy v širším územním kontextu zcela nezbytná.
Obecně nemůže přepravní nabídka, vyplývající z vnějšího prostoru řešeného území,
zásadním způsobem řešit problematiku mobility obyvatel měst. Jejím přednostním úkolem je
kvalitní dosažení rozhodujících cílů na řešeném území pro zákazníky ze spádového území.
Současnou společnou nabídku MHD a veřejné linkové dopravy (integrovaná nabídka)
v řešeném prostoru považujeme za vyhovující a fungující. Tuto lokální integraci
doporučujeme dále rozšířit také na železniční osobní dopravu formou uznávání jízdních
dokladů MHD. Do lokálního systému IDS se tak zařadí 5 stávajících železničních stanic –
Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Kunovice zastávka a Vésky.
Stávající tarifní koncepce, založená na jednotném prostoru, vyhovuje především delším
cestám, které se realizují mezi jednotlivými městy v řešeném území. Naopak krátké cesty,
konané spíše na území jednotlivých měst nebo mezi obytnými oblastmi a centrem města
v případě Uherského Hradiště, jsou cenově znevýhodněné a proto se realizují jinými druhy
dopravy. V tomto smyslu doporučujeme doplnit stávající tarifní strukturu o jízdné na krátkou
vzdálenost omezenou časem platnosti nebo počtem zastávek. Dá se zvažovat například doba
platnosti v rámci 7-8 minut v cenové úrovni např. 60% stavu, tedy základní jízdné 6,- /180,Kč. Předpokládáme, že část osob z IAD a pěší dopravy by mohla přejít do systému MHD. Je
zřejmé, že výhledově bude odbavovací systém, včetně tarifní koncepce, řešit společnost
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

4.2 Organizace provozu veřejné dopravy
Navrhovaná opatření zabývající se organizací provozu veřejné dopravy jsou zpracována
především pro městskou hromadnou dopravu, okrajově jsou zmíněny železniční doprava a
veřejná linková doprava, které organizuje v rozhodující míře Zlínský kraj. Rovněž jsou
přiblíženy další formy obsluhy území a jejich možnosti uplatnění. Součástí kapitoly jsou
doplňující provozní a ekonomické data.
4.2.1 Městská hromadná doprava
Návrhy opatření a náměty rozvoje jsou motivovány především cíli, které vyplynuly z analýzy
současného stavu a motivace směrem ke zvýšení podílu systémů udržitelné dopravy.
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Rozhodující záměry řešení jsou následující:
zlepšení následného intervalu linek MHD pro špičkové období pro obsluhu rozhodujících
obytných oblastí s vícepodlažní zástavbou
zajištění návaznosti na železniční osobní dopravu jako součást systému VHD
zlepšení dopravní obsluhy části území kolem ulic Sokolovské, Velehradské, Průmyslové
zlepšení dopravní obsluhy území ulic Olšavní, Na Řádku, Potočná, Ve Strhanci
vytvoření garantovaných návazností mezi linkami MHD pro vybrané přepravní vazby.
Výhledové provozní a zatěžovací scénáře MHD pro horizont roku 2035 jsou řešeny ve dvou
základních variantách. Protože varianta 1 ve svém výsledku nedosahuje očekávaného zvýšení
počtu cestujících, je dále rozpracována pouze informativně. K výhledové realizaci je
doporučena varianta 2.
Organizace provozu linek MHD podle varianty 1
Návrh lze chápat jako konzervativní přístup k řešení MHD. Stávající síť MHD je ve své
podstatě zachována, rozvojové záměry obsahují pouze změnu trasy linky 7. Mezi AN a
nemocnicí je vedena po ulicích Velehradská třída, Moravní náměstí, Na Stavidle, Kollárova,
J.E.Purkyně, s prodloužením linky na ulici Průmyslovou. Na této trase se předpokládají nové
zastávky na ulici Kollárova/Na Stavidle v blízkosti ulice Nádražní, na ulici Stará Tenice
v blízkosti podjezdu pod železniční tratí. Na ulici Průmyslové pak nová zastávka poblíž ulice
Svatováclavské a konečná zastávka v závěru průmyslové zóny. Důležitou podmínkou
zprovoznění linky 7 je vybudování obratiště na ulici Průmyslová. Kromě zastávek na nových
trasách jsou dále doplněny zastávky na stávajících trasách, konkrétně na ulicích Sokolovská,
Velehradská třída, Osvobození a Na Záhonech. Počty spojů na linkách MHD odpovídají
stávajícímu stavu.
Přehled linek podle varianty 1
Počet spojů Počet spojů
24 hodin
8 hodin
Linka 1/ Staré Město-Uherské Hradiště-Kunovice
104
70
Linka 2/ Uherské Hradiště-Míkovice-Kunovice-Uherské Hradiště
19
10
Linka 3/ AN-Mařatice-sídliště Východ-garáže ČSAD-AN
22
14
Linka 4/ Staré Město,obch.zóna-Uherské Hradiště,AN-Jarošov
51
35
Linka 5/ AN-garáže ČSAD-sídliště Východ-Mařatice-AN
29
18
Linka 6/ Uherské Hradiště-Kunovice-Míkovice-Uherské Hradiště
15
9
Linka 7/ Průmyslová-nemocnice-sídliště Štěpnice a zpět
21
14
Celkem
264
172
Číslo linky/trasa

Kilometry
24 hodin
627
266
140
326
196
211
281
2047

Tabulka 12: Přehled linek MHD podle varianty 1 s uvedením nabídky a dopravního výkonu

Upozornění
Na trase linky 7 je značně problematická křižovatka Jiřího z Poděbrad-Stojanova, rizikem je
nevyhovující geometrické uspořádání a kapacita (výkonnost). Bude nutné křižovatku
stavebně upravit a provoz řídit světelným signalizačním zařízením (SSZ). Podrobnosti jsou
uvedeny v kapitole 3.8 Návrh a hodnocení staveb pro IAD.
Nová trasa linky 7 opouští ulice Jiřího z Poděbrad a Svatoplukova s jednosměrnou zastávkou
Jiřího z Poděbrad, kde byl evidován nástup 8 osob za 24 hodin v pracovním dni.

Strana 41 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

Následující obrázek představuje kartogram dopravního zatížení sítě MHD za 24 hodin podle
varianty 1, další pak rozdílový kartogram mezi stávajícím modelovým dopravním zatížením a
výhledovým modelovým zatížením sítě MHD dle varianty 1.

Obrázek 24: Kartogram zatížení sítě MHD pro rok 2035, varianta 1, hodnoty jsou v osobách za 24 hodin

Obrázek 25: Rozdílový kartogram zatížení sítě MHD mezi stávajícím a výhledovým modelovým zatížením,
hodnoty jsou v osobách za 24 hodin, červená barva znamená úbytek a zelená přírůstek cestujících
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Porovnáním kartogramů stávajícího a výhledového modelového dopravního zatížení sítě
MHD podle varianty 1 je patrná výhodnost záměru změny trasy linky 7 kolem železniční
stanice Uherské Hradiště. Úbytek 514 cestujících na ulici Jiřího z Poděbrad je nahrazen
přírůstkem 856 cestujících na ulici Kollárova. Ze sídliště Štěpnice se zvyšuje počet cestujících
o 284 osob za 24 hod. Předpokládané dopravní zatížení na ulici Průmyslová 163-420 osob/24
hod. odpovídá přibližně trase Lidická v Kunovicích nebo trase Velkomoravská ve Starém
Městě.
Organizace provozu linek MHD podle varianty 2
Návrh reprezentuje aktivní přístup k řešení MHD. Kromě uvedených rozvojových záměrů ve
variantě 1 je přepracováno linkové vedení, nabídka MHD je tvořena celkem 10 autobusovými
linkami. Dále dochází k navýšení počtu spojů, základní interval je stanoven na 30 minut ve
špičkovém období a 60 minut v sedlovém období, ve špičkovém období dochází
k případnému doplnění o posilové spoje. Návrh obsahuje také náměty na dopravní obsluhu
nových území.
Přehled linek MHD
1/ Staré Město žel.st.-Uherské Hradiště AN-Kunovice Petříkovec
2/ Uherské Hradiště AN-Míkovice, Hlavní-Kunovice Na Rynku-Uherské Hradiště AN
3/ Uherské Hradiště AN-Mařatice-sídliště Východ-garáže ČSAD-Uherské Hradiště AN
4/ Staré Město žel.st.-Uherské Hradiště AN-Jarošov
5/ Uherské Hradiště AN-garáže ČSAD-Mařatice-sídliště Východ-Uherské Hradiště AN
6/ Uherské Hradiště AN-Kunovice Na Rynku-Míkovice, Hlavní-Uherské Hradiště AN
7/ Průmyslová-Uherské Hradiště AN-Uherské Hradiště žel.st.-Štěpnice a zpět
8/ Kunovice Let-AN-Staré Město Velehradská-Staré Město sokolovna-AN-Kunovice Let
9/ Kunovice Let-AN-Staré Město sokolovna-Staré Město Velehradská-AN-Kunovice Let
10/ Uherské Hradiště AN-Kunovice Olšavní-Kunovice Na Rynku-Uherské Hradiště AN
Návrh varianty 2 zachovává stávající trasy linek 2 a 6, linek 3 a 5. Linka 4 je prodloužena na
železniční stanici Staré Město, trasa linky 7 je převzata podle varianty 1. Linka 1 představuje
část stávající linky 1, která je ukončena na zastávce Kunovice, Petříkovec. Obsluha Letu
Kunovice je řešena linkami 8 a 9, které na území Starého Města jsou vedeny jednosměrně,
proti sobě s novou zastávkou na ulici Tovární v blízkosti podjezdu ulice Salašská. Nová
autobusová linka 10 zajišťuje obsluhu území Kunovic, resp. ulic Olšavní, Na Karmaku, Na
Rybníku, Na Zelničkách s vazbou na Uherské Hradiště. Nové zastávky jsou situovány na ulici
Olšavní v blízkosti lávky k ulici Na Řádku a na ulici Na Rybníku v blízkosti základní školy.
Vzhledem k počtu potenciálních cestujících a šířkovým parametrům místních komunikací je
linka provozována v jednosměrném provozu s nízkokapacitními autobusy.
Následující tabulka dokládá počet spojů a dopravní výkon linek MHD podle varianty 2,
výpočty jsou zpracovány podle tarifních kilometrů. Sedmi hodinové období reprezentuje
ranní špičkové období 5-8 hodin a odpolední špičkové období 13-17 hodin.

Strana 43 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

Počet spojů Počet spojů
24 hodin
7 hodin
Linka 1/ Staré Město-Uherské Hradiště-Kunovice
46
28
Linka 2/ Uherské Hradiště-Míkovice-Kunovice-Uherské Hradiště
23
14
Linka 3/ AN-Mařatice-sídliště Východ-garáže ČSAD-AN
23
14
Linka 4/ Staré Město-Uherské Hradiště,AN-Jarošov
46
28
Linka 5/ AN-garáže ČSAD-sídliště Východ-Mařatice-AN
23
14
Linka 6/ Uherské Hradiště-Kunovice-Míkovice-Uherské Hradiště
23
14
Linka 7/ Průmyslová-nemocnice-sídliště Štěpnice a zpět
23
14
Linka 8 a 9/ Let Kunovice-AN-Staré Město a zpět
32
14
Linka 10/ AN-Olšavní-Na Rybníku-Na Rynku-AN
12
7
Celkem
251
147
Číslo linky/trasa

Kilometry
24 hodin
598
299
161
644
161
299
506
416
102
3186

Tabulka 13: Přehled linek MHD podle varianty 1 s uvedením nabídky a dopravního výkonu

Poznámka: Uvedený počet spojů a dopravní výkon se může změnit podle řešení špičkových posilových
spojů zaměstnaneckého a školního charakteru

Obrázek 26: Trasy MHD podle varianty 2 se zastávkami, červenou barvou jsou vyznačena nové trasy a nové
zastávky
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Následuje přehled tras linek MHD podle varianty 2, které jsou nové nebo upravené.
Linka 1; Staré Město, žst.-Uherské Hradiště AN-Kunovice, Petříkovec

Obrázek 27: Trasa a zastávky linky MHD 805001

Linka 4; Staré Město, žst.-Uherské Hradiště AN-Jarošov a zpět (vybrané spoje zajíždějí do
obchodní zóny ve Starém Městě)

Obrázek 28: Trasa a zastávky linky MHD 805004
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Linka 7; Průmyslová-AN-Uherské Hradiště, žst.-nemocnice-sídliště Štěpnice a zpět
(jednosměrný provoz v sídlišti Štěpnice)

Obrázek 29: Trasa a zastávky linky MHD 805007

Linka 8; Let Kunovice-Uherské Hradiště, AN-Staré Město, Velehradská-Staré Město,
Sokolovna-Let Kunovice (jednosměrný provoz na území Starého Města, část spojů je
provozována v úseku Staré Město-Uherské Hradiště, AN)

Obrázek 30: Trasa a zastávky linky MHD 805008
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Linka 9; Let Kunovice-Uherské Hradiště, AN-Staré Město, Sokolovna -Staré Město,
Velehradská -Let Kunovice (jednosměrný provoz na území Starého Města, část spojů je
provozována v úseku Staré Město-Uherské Hradiště, AN)

Obrázek 31: Trasa a zastávky linky MHD 805009

Linka 10; Uherské Hradiště, AN-Kunovice, Olšavní-Kunovice, Na Rynku-Uherské Hradiště, AN
(jednosměrný provoz na území Kunovic po ulicích Olšavní, Na Rybníku, Na Zelničkách)

Obrázek 32: Trasa a zastávky linky MHD 8050010
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Následující 3 obrázky dokládají kartogram modelového dopravního zatížení sítě MHD za 24
hodin podle varianty 2.

Obrázek 33: Kartogram zatížení sítě MHD pro rok 2035, varianta 2, hodnoty jsou v osobách za 24 hodin

Další obrázek představuje rozdílový kartogram modelového dopravního zatížení MHD za 24
hodin mezi variantou 2 a variantou 1. Dokumentuje další nárůst poptávky, na hlavní trase
v Uherském Hradišti se dopravní zatížení zvyšuje o 593-684 osob v obou směrech za 24
hodin.
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Obrázek 34: Rozdílový kartogram zatížení sítě MHD mezi výhledovým modelovým zatížením podle varianty 1
a varianty 2, hodnoty jsou v osobách za 24 hodin, červená barva znamená úbytek a zelená přírůstek
cestujících

Další obrázek znázorňuje předpokládaný počet spojů v jednotlivých trasách MHD za 24 hodin
podle varianty 2.

Obrázek 35: Předpokládaný výhledový počet spojů na trasách MHD za 24 hodin, varianta 2
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Výsledky modelového zatěžování MHD za 24 hodin
Parametry/Zatěžovací stavy
Počet cest za 24 hod.
Dopravní výkon v km za 24 hod.
Přepravní výkon v oskm za 24 hod.
Produktivita výkonu v osobách na vozidlo
Nárůst dopravního výkonu ke stavu 2014

Stav 2014

Varianta 1

Varianta 2

6876
1595
23046
14,4

7797
1733
26360
15,2
8,7 %

8871
2477
29981
12,1
55,3 %

Tabulka 14: Srovnání výsledků modelového zatěžování v dopravním a přepravním výkonu za 24 hod.

Návrhy organizace provozu MHD reprezentují zvýšení nabídky vyjádřené dopravním
výkonem i poptávkou, která je reprezentována v tabulce počtem cest a přepravním
výkonem. Počet cest (přepravených osob) se oproti stavu zvyšuje u varianty 1 o 921 cest
(nárůst 13,4%), u varianty 2 o 1995 cest (nárůst 29%). Dopravní výkonu v běžném pracovním
dni se u varianty 1 zvyšuje oproti stavu o 138 km (nárůst 8,7%), u varianty 2 dokonce o 882
km (nárůst 55,3%). Výrazný růst dopravního výkonu u varianty 2 je zapříčiněn zejména
zvýšením nabídky v oblasti Starého Města (obsluha ulic Velehradská, Velkomoravská a
Tovární) a novou trasou v lokalitě Olšavní, Na Rybníku v Kunovicích.
Za předpokladu, že víkendová nabídka si zachová přibližně stávající objem, celkový roční
dopravní výkon se navýší o přibližně 34,8 tisíc kilometrů, resp. 222,3 tisíc kilometrů v případě
varianty 2. Ve finančním vyjádření se jedná o nárůst zhruba 1,0 mil. Kč (varianta 1), resp. 6,4
mil. Kč (varianta 2) v cenách roku 2014 (počítáno s variabilním podílem nákladů ve výši 74%).
V následující tabulce je zpracována ekonomická rozvaha variant návrhu MHD. Hodnoty jsou
v mil. Kč v cenách dopravce roku 2014.
Ekonomická rozvaha návrhu MHD v mil. Kč (ceny roku 2014)
Ukazatele/Zatěžovací stavy

Stav 2014

Varianta 1

Varianta 2

Náklady celkem, včetně HV
Tržba celkem
Prokazatelná ztráta
Dotace, města
Dotace, kraj

18,7
10,7
8,0
1,6
6,4

19,7
11,1
8,6
2,2
6,4

25,1
11,6
13,5
7,1
6,4

Tabulka 15: Ekonomické propočty variant návrhů MHD v mil. Kč za rok, propočty jsou v cenách roku 2014

Na základě odborných propočtů nepředpokládáme, že výše uvedené nárůsty přepravených
osob podaří zcela naplnit. Odhadujeme přibližně 50% úspěšnost návrhu, v tom případě u
varianty 1 dochází ke zvýšení počtu cestujících o zhruba 7%, u varianty 2 pak zhruba 15%.
Protože sledovaným cílem je dosáhnout podíl na dělbě přepravní práce kolem 14%, což
předpokládá nárůst poptávky o více než 16%, měla by být podpora MHD opravdu znatelná.
Pak by měl být kladen důraz na postupnou realizaci linkového vedení dle varianty 2, protože
její přínosy se přibližují očekávaným přínosům.
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4.2.2 Veřejná linková doprava
Veřejná linková doprava (VLD) je v řešeném území provozována v rámci lokálního
integrovaného dopravního systému. VLD je vedena po páteřních silnicích v území
s ukončením na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti. Kvalita služby, jako rozsah
nabídky, vazby a obsluha území, je dostatečná, proto návrh předpokládá zachování tras,
linek a zastávek veřejné linkové dopravy (VLD) bez větších změn.
Pouze pro kvalitnější návaznost spádových oblastí řešeného území na železnici
doporučujeme prodloužení vybraných linek/spojů ve směru od Jarošova a Kunovic na
železniční stanici Staré Město. Systémem VLD jsou nově obsluhovány zastávky na ulicích
Sokolovská a Osvobození.
4.2.3 Železniční doprava
Železniční osobní doprava v řešením území je provozována na železničních tratích 340 BrnoUherské Hradiště a 341 Staré Město-Vlárský průsmyk. Nabídka na těchto tratích je v zásadě
tvořena vlaky se základním intervalem 60 minut a dalšími vloženými vlaky v době dopravní
špičky. Ve stanici Uherské Hradiště je zajištěna návaznost mezi tratěmi 340/341,
v omezeném rozsahu jsou provozovány přímé vlaky v relaci Veselí nad Moravou-Bylnice. Ve
stanici Staré Město jsou pak zabezpečeny časové vazby na koridorovou trať 330 PřerovBřeclav. Tuto souhrnnou nabídku lze považovat za dostatečnou a proto návrh nepředpokládá
žádné provozní ani infrastrukturní změny.
Pro zkvalitnění nabídky v prostoru řešeného území navrhujeme rozšíření tarifního systému
v rámci lokálního IDS také na železnici. Lze např. využít formu uznávání vybraných jízdních
dokladů MHD v železniční osobní dopravě mezi stanicemi v řešeném území.
Pro zlepšení obsluhy území byly posouzeny záměry nové železniční stanice Staré Město,
město v prostoru ulic A. Škráškové a K. Světlé a nové železniční stanice Kunovice, zastávka
v prostoru ulice Panské jako náhrada za stávající železniční stanici. Doložený kartogram
představuje počet cestujících v železniční osobní dopravě za 24 hodin. Výsledky modelového
zatěžování MHD s poptávkou v rozmezí 50-170 cestujících v obou směrech za 24 hodin
v rámci vnitřních vztahů řešeného území měst nepotvrdily opodstatněnost nové železniční
stanice ve Starém Městě, rovněž při přemístění stanice v Kunovicích nebyl zaznamenám
nárůst cestujících.
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Obrázek 36: Kartogram zatížení železniční dopravy v řešeném území, varianta 2 pro rok 2035, údaje
v osobách za 24 hodin

4.2.4 Infrastrukturní podmínky a další předpoklady
Předpokládaný rozvoj MHD je postaven na synergii řady opatření, mezi nejdůležitější patří
zkvalitnění dopravní obsluhy řešeného území. Proto jsou navrženy k doplnění následující
zastávky VHD, resp. MHD:
Uherské Hradiště
- Sokolovská; v úseku ulic Města Mayen-Verbířská
- Velehradská třída; v prostoru Tyršova náměstí
- Na Stavidle/Kollárova; před křižovatkou s ulicí Nádražní
- Stará Tenice; před vyústěním podchodu k ulici Revoluční nebo Moravní náměstí jako
alternativní řešení
- Průmyslová; u křižovatky s ulicí Svatováclavskou
- Průmyslová, včetně obratiště; v závěru průmyslové zóny
Pro situování obratiště se nabízejí 2 lokality. První využívá pouze pozemků ve vlastnictví
města Uherské Hradiště. Na konci ulice Průmyslová se jedná o parcelu 837/1 (zemědělská
půda), prostřednictvím které jsou připojeny řadové garáže a parcela 4197 (zemědělská půda)
na katastru města Kunovice, kde se předpokládá trasa budoucí prodloužené ulice
Průmyslové. Druhou možností je upravit trasu linky MHD směrem ke sběrovému dvoru (trasa
budoucího propojení J.E.Purkyně-Průmyslová) a pro umístění obratiště využít pozemky
naproti sběrovému dvoru, které jsou v soukromém vlastnictví a jsou vedeny jako ostatní
plocha s využitím pro manipulaci.
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Staré město
- Tovární; na úrovni ulice Salašská
Kunovice
- Olšavní; v blízkosti lávky přes Olšavu k ulici Na Řádku
- Na Karmaku;
- Na Rybníku; u základní školy
- Na Záhonech; stávající zastávka VLD u přejezdu k ulici Na Rybníčku
- Osvobození; u křižovatky s ulicí Na Hrázi, nová zastávka VLD.
Nejdůležitější zastávky MHD/VHD budou doplňovány prvky pro užívání osobami s omezenou
schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tyto zastávky mohou být rovněž
vybaveny dalšími prvky jako přístřešky nebo provozními informacemi pro veřejnost
(inteligentní zastávky). U zastávky Velehradská třída v prostoru Tyršova náměstí se
předpokládá umístění zastávky ve směru do Starého Města v polozapuštěném zálivu,
případně v jízdním pruhu a to z důvodu velmi omezených územních prostor. Předpokládané
výhledové dopravní zatížení na úrovni cca 16 tis. vozidel za 24 hodin v obou směrech,
četnost zastavování a délka zdržení vozidel MHD by tomuto záměru nemělo být na překážku.
Dopravní obsluha území ulic Olšavní, Na Řádku, která je v návrhu aktivní varianty řešena
linkou 10, může být alternativně zabezpečena systémem D+R (na zavolání). Linka je
provozována podle definovaného jízdního řádu, je však v provozu pouze za předpokladu
existující poptávky.
Obnova vozidel je trvalým, kontinuálním a nezbytným procesem pro udržení provozu a
kvality nabídky. Postupná obměna vozového parku s motivací bezbariérovosti, případně i
komfortu klimatizace bude ve výhledu do roku 2035 potřebná. S ohledem na předpokládaný
nárůst poptávky a s ohledem na snižující se míru využití nabídky doporučujeme pro
výhledový horizont 2035 dílčí (omezenou) orientaci na vozidla délky 8-10m (midibus)
s orientační kapacitou max. 60 míst, z toho 25 k sezení. Tyto vozidla by měla být nasazována
u méně vytížených linek jako jsou linky 2/6 nebo linka 7, případně u linek MHD ve
víkendových dnech a o prázdninách. U autobusové linky 10, zabezpečující obsluhu území ulic
Olšavní, Na Řádku, jsou navrženy k provozu nízkokapacitní autobusy délky do 8m (minibus)
s orientační kapacitou do 20 míst s potřebností 2 vozidel.
Rozhodující linky MHD jsou vedeny po základním komunikačním skeletu, což znamená, že
jsou součástí dopravního proudu ovlivňovaného zdrženími na důležitých a přetížených
křižovatkách. Doporučujeme sledovat upřednostnění vozidel MHD na vybraných
křižovatkách formou komunikace vozidel s řadiči SSZ. Tato forma umožní snížení časové
ztráty vozidel MHD a přitom nijak výrazně nesnižuje celkovou výkonnost křižovatek. Proto
navrhujeme v omezené délce vytvořit vyhrazené jízdní pruhy MHD na ulici Sokolovské
v návaznosti na nové autobusové zastávky v prostoru UTB. Rovněž doporučujeme realizovat
vyhrazený jízdní pruh MHD od křižovatky Na Rynku-Panská do zastávky Na Rynku
v Kunovicích, které mohou být v omezeném rozsahu sdružené také pro dopravu cyklistickou.
Vzhledem ke skutečnosti, že více než polovina linek MHD je okružních nebo polookružních
s ukončením na autobusovém nádraží Uherské Hradiště, navrhujeme na této zastávce
realizovat tzv. garantované návaznosti pro významné přepravní vazby. Může se jednat
především o dostupnost nemocnice a důležitých průmyslových oblastí jako např. Sokolovská,
Průmyslová, Let Kunovice, případně i spojení hlavních obytných oblastí Štěpnice/Mařatice.
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Nedílnou součástí podpory VHD, resp. MHD je rovněž tvorba informačního systému pro
cestující (inteligentní zastávky) a marketingová činnost propagující přednosti, výhody a
přínosy veřejné hromadné dopravy zejména pro životní prostředí a kvalitu života.

4.3 Park and Ride a Bike and Ride
Park and Ride znamená využití automobilové a veřejné hromadné dopravy při jedné cestě.
Bike and Ride zahrnuje využívání kola a veřejné hromadné dopravy při jedné cestě. Kiss and
Ride představuje při jedné cestě společné využití IAD jako spolujezdec a veřejné hromadné
dopravy. Všechny tyto formy dopravy zahrnují kombinaci veřejné hromadné dopravy a
jiného druhu dopravy. Jejich využíváním je podporována také veřejná hromadná doprava.
Význam mají tyto kombinované druhy dopravy zejména pro cesty na střední a dlouhé
vzdálenosti. Zde i Bílá kniha EU nabádá k využití potenciálu.
V trojměstí je vhodné toto podporovat a rozvíjet, proto navrhujeme nové kapacity zejména u
železniční stanice Staré Město, jelikož tato je umístěna přímo na koridoru Katovice-Vídeň.
Doporučujeme systém rovněž rozvíjet na železniční stanici Uherské Hradiště. V tomto směru
je však problematické další rozšiřování parkování v tomto prostoru, proto zde
předpokládáme využití stávajících parkovacích kapacit. Dále v rámci PAD je vhodné
rezervovat parkovací kapacity u autobusového nádraží v Uherském Hradišti. Pro tento účel
se nabízí rozvoj parkovacích kapacit u Billy v Uherském Hradišti, případně v budoucnu využít
část plochy samotného AN.
Doporučujeme v omezené míře rozvíjet tyto systémy také v dalších železničních stanicích
řešeného území i ve spádové oblasti, možnost parkování osobních vozidel a uschování
jízdních kol bude jistě přínosné. Nabízí možnost realizace tohoto záměru např. ve stanici
Kunovice zastávka v souvislosti s výstavbou jihozápadního obchvatu silnice I/55 Kunovice.
Naopak zřizování přestupních míst/terminálů na hranicích zástavby měst není v tomto
případě vhodné.
Přestupní místa, odhad základní nabídky
Za přestupní místa/terminály v řešeném území je možné považovat železniční stanici Staré
Město, železniční stanici Uherské Hradiště a autobusové nádraží Uherské Hradiště. Na těchto
místech bude potřebné zajistit v rámci naplnění „Vize 25“ dostatečné kapacity parkování
osobních vozidel a kol a současně také kvalitní a kapacitní obsluhu VHD.
Pro naplnění „Vize 25“ bude tedy nutné postupně vyrovnávat počet stojanů na kola a
parkovacích míst pro osobní vozidla, čímž bude dosaženo shodné nabídky, což je cílem této
vize. Na základě uvedených propočtů a odborných odhadů doložených v analýze
předpokládáme doplnění nabídky pro kola v počtu zhruba 170 zastřešených míst. Orientační
rozdělení vychází následovně – 70 míst u železniční stanice v Uherském Hradišti, 60 míst u
AN v Uherském Hradišti a 40 míst u železniční stanice Staré město. Ohledně parkování
osobních vozidel bude nutné, vzhledem na vyčerpanou stávající nabídku, zvýšit počet
parkovacích stání u železniční stanice ve Starém Městě. S ohledem na velmi omezené územní
možnosti se jeví jako nejvhodnější výstavba vícepodlažního parkovacího objektu s kapacitou
40-60 stání.
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Obrázek 37: Vhodný příklad úschovny kol u terminálů dálkové a příměstské dopravy, jedná se o zastřešený
stojan s možností uzamknutí rámu kola s kapacitou 100 kol.

5 DOPRAVA V KLIDU
5.1 Základní cíle a koncepce řešení
Dlouhodobě udržitelný rozvoj představuje řešení mobility osob při akceptovatelném dopadu
na životní prostřední a kvalitu života. Svobodný přístup k mobilitě nemůže obtěžovat ostatní,
což znamená nutnost únosného organizování mobility především prostřednictvím
organizačních, ale také ekonomických nástrojů. Jedná se o oblast dopravní soustavy, která
umožňuje ovlivňovat mobilitu, nicméně restriktivní opatření zde nejsou namístě.
Doprava v klidu je nedílnou a důležitou součástí plánování dopravy s významnou
prostorovou náročností, má nezastupitelnou roli při souhrnném řešení mobility. Jako služba
nabídkového charakteru vyžaduje komplexní organizovanost a systémové přístupy, včetně
řízení a financování.
V obecné rovině, z pohledu plánování a koncepcí lze problematiku dopravy v klidu rozdělit
do dvou základních oblastí:
- strategie managementu (organizační a ekonomická úroveň)
- technické koncepce (technická a provozní úroveň).
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Řešení dopravy v klidu je zaměřeno na pokrytí potřebných nároků na parkování a
odstavování vozidel, jsou sledovány tyto rozhodující cíle:
zajištění atraktivity území a dostupnosti území
udržení kvality života, kvality území a bydlení
snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Naplnit zmíněné cíle, ke kterým se připojuje také udržitelná mobilita, finanční udržitelnost, je
úkolem pro týmy odborníků jako jsou urbanisté a architekti, odborníci na životní prostředí,
sociologové, ekonomové, dopravní odborníci a další.
Pouze komplexní řešení se zahrnutím nástrojů organizace statické dopravy může nabídnout
nástroje pro dosažení vytýčených cílů snížení využívání automobilové dopravy a podporu
udržitelných druhů dopravy.
Při hledání podoby vyváženého, funkčního a ekonomicky efektivního modelu dopravy v klidu
navrhujeme zajistit následující prvky:
Ekonomická stabilita a rozvoj systému v rámci udržitelného rozvoje města
- finanční prostředky získané regulací statické dopravy investovat do rozvoje
městského systému statické dopravy, výnosy rovněž využívat na řešení statické
dopravy v obytných oblastech
- záměry, které by zakládaly dlouhodobé ekonomické závazky města spíše podporovat
finančními nebo jinými pobídkami
- zajistit kvalitu bydlení a pobytové funkce v celém prostoru centra města.
Zajištění nabídky pro všechny uživatele systému statické dopravy
- pro obyvatele sledovat beze zbytku zabezpečení odstavných stání, nutným
předpokladem je jejich územní a dopravně organizační garance, odstavná stání
v rámci zastupitelnosti dále využívat pro parkování firem a živnostníků
- atraktivitu města podpořit komplexním řešením krátkodobého parkování, nezbytná
zaměstnanecká parkovací stání řešit především formou P+G bez nákladných investic a
za akceptovatelného zpoplatnění.
Rozhodujícími východisky jsou výsledky průzkumů a uvedené odhady vývoje dopravy, dále
očekávané demografické změny, především v lokální měřítku. Předpokládáme následující
vývoj, související s problematikou dopravy v klidu:
v centrech měst se bude postupně stabilizovat počet obyvatel, např. oblast Uherské
Hradiště střed vykazuje za období 2011/2001 změnu počtu obyvatel na úrovni 0,7%
v území s vícepodlažními bytovými domy bude dále probíhat migrace obyvatel do lokalit
individuálního bydlení, počet bytů v RD se za období 2011/2001 zvýšil o zhruba 8%;
řešení dopravy v klidu vychází z předpokladu, že ve vícepodlažní zástavbě se do
výhledového roku 2035 sníží počet obyvatel o zhruba 10%.
Pro řešení statické dopravy je nutné oddělit odstavování vozidel od parkování vozidel.
Zatímco odstavování vozidel je spjato s vlastnictvím vozidla a bude se odvíjet od vývoje
stupně automobilizace, parkování je spjato s jeho využíváním, resp. podmínkami mobility a
rozsahem organizování a regulace.
Řešeními tak jsou zajištění podmínek pro vlastnictví či dostupnost osobního vozu v
rezidentních oblastech a komplexním naplňováním managementu mobility, jehož obsahem
je rovněž regulování statické dopravy v atraktivních místech center měst cenou, územními
podmínkami a kapacitou nabídky.
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5.2 Odstavování vozidel v obytných souborech
Stejně jako v případě problematiky IAD byla řešení statické dopravy v obytných souborech
postavena na vývoji automobilizace podle scénáře trend. Scénář trend byl zvolen pro návrhy
opatření, kdy orientace na udržitelné druhy dopravy nebude natolik úspěšná, že zpomalí
nebo zastaví nákup osobního vozidla. Snižuje se tak riziko možného nepříznivého budoucího
vývoje. Předpokládáme, že se stupeň automobilizace bude dále zvyšovat a do stanoveného
výhledového roku 2035 dosáhne na úroveň 490 osobních vozidel/1000 obyvatel (růst o
zhruba 25%).
Problémy s odstavováním vozidel bude tedy nutné řešit vytvořením podmínek pro zvyšování
stupně automobilizace, jelikož stávající stupeň automobilizace ORP Uherské Hradiště je pod
republikovým průměrem. Situace ve vícepodlažní zástavbě může dosahovat až polovičního
stupně automobilizace než je republikový průměr. Bez vytvoření podmínek pro jeho růst
může dojít v těchto lokalitách k odlivu obyvatel či jejich nevhodné sociální struktuře.
Principem řešení statické dopravy v těchto obytných územích je zajištění pokrytí poptávky,
kterou nelze žádným podstatným způsobem omezovat či redukovat. Nároky výhledových
potřeb jsou tak v zásadě dány počtem obyvatel, resp. počtem domácností a úrovní
automobilizace. Výslednou poptávku pak dílčím způsobem koriguje sociální a věková skladba
obyvatel. V rezidentních oblastech se nutné kapacity dimenzují na večerní nebo ranní
poptávku, která bývá nejvyšší.
Problematiku odstavování vozidel ve vícepodlažní zástavbě lze také alternativně podpořit
systémem spoluvlastnictví osobního vozu, tzv. carsharingem. Carsharing je spoluvlastnictví
auta, mezi více rodinami. Je přípustné také vlastnění vozidla třetím subjektem, který zajišťuje
servis a údržbu.8 Podpora carsharingu je dána vyhrazenými stáními pro tato vozidla či
nabídkou těchto stání včetně vozidel v případě nabídky vozidel organizací. V tom případě je
model možné přirovnat k autopůjčovně, kdy vozidlo je odstaveno a k výpůjčce v rezidentní
oblasti, ale okruh uživatelů specifického vozidla je omezen. Provozování systému je vhodné
doplnit IT technologiemi v podobě rezervačních aplikací a webů. Vhodná podpora ze strany
města může spočívat ve vymezení bezplatných stání v rezidentních oblastech či zajištěním
celé služby, včetně vozidel. Tento systém však může v blízké době pokrýt pouze omezený
objem poptávky, odhadujeme 1-2% tj. objem 50 až 100 vozidel.
Řešení problému nedostatečných kapacit odstavování vozidel ve vícepodlažní zástavbě musí
obsahovat především dostavbu v uličních profilech a návrh nových odstavných ploch,
doplňkově pak výstavbu omezeného počtu hromadných garáží. Problém se týká zejména
vícepodlažní panelové zástavby, která vznikala v 70.-90. letech minulého století. V lokalitách
rodinného bydlení nebo hromadného bydlení do 3 NP tento problém není zásadní, jelikož lze
případný nedostatek nabídky řešit v rámci uličního profilu.
Pokud zástavba přesáhne 4 NP nelze již poptávku pokrýt v rámci komunikačního skeletu a
přidružených parkovacích ploch. Je nutné přistoupit k návrhu samostatných parkovišť a
parkovacích domů. Nejméně vhodnou formou řešení nedostatku nabídky jsou řadové
garáže, jelikož jejich zábor je více než dvojnásobný oproti parkování na terénu. Zároveň tyto
stavby jsou stavbami vedlejšími, u nichž není zajištěno využívání za účelem odstavení vozidla.

8

Subjekt vlastnící vozidla může být 100% vlastněn městem, či soukromým subjektem.
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Pokrytí záporné bilance nabídky je navrženo provést částečně za přispění soukromého
sektoru. Toto zapojení může být prováděno ve 2 základních formách.
1. Vymezení vyhrazených stání rezidentní zóny v části či v celé oblasti vícepodlažní zástavby,
čímž bude garantován příjem financí pro tvorbu nové nabídky. Cena rezidentní karty se může
např. blížit reprodukční ceně parkovacího místa na terénu, která se pohybuje dnes do 1 tis.
Kč/rok (například v Ostravě byla v roce 2015 zavedena lokální rezidentní zóna v sídlišti Fifejdy
s cenou rezidentní karty pro 1 vozidlo 180,- Kč/rok). Tím je navozen systém pronájmu
veřejných ploch. V rezidentních oblastech je však nutné zajistit dostatečné kapacity pro
samotné obyvatele a současně také pamatovat na parkování návštěvníků, které je možné
provozovat bez zpoplatnění v režimu omezené doby parkování a zpoplatnění dlouhodobé
návštěvy (např. přes noc).
2. Zapojením soukromého sektoru do výstavby kapacit v podobě vymezení ploch a podpory
pro výstavbu hromadných garáží s kapacitou 25-50 míst v krátké docházkové vzdálenosti
hustě osídlené zástavby a vymezením ploch pro rozšíření stání na terénu, budovaných
soukromým sektorem na dlouhodobě pronajatých plochách města.
Podpora výstavby hromadných garáží by měla spočívat ve vymezení a administrativní
přípravě území pro výstavbu soukromým sektorem pro vybraný účel stavby hromadných
garáží, případně i ve finanční podpoře k rozvoji rezidentního odstavování vozidel. Podpora
výstavby stání na terénu spočívá ve vymezení konkrétních ploch jednotlivých stání pro tento
účel a administrativní přípravě smluv o pronájmu či výpůjčce.
Výše uvedenými opatřeními by mělo dojít k rozvoji parkování v lokalitách, které mají
nedostatečné kapacity odstavných stání. Odstavování vozidla mimo soukromé pozemky je v
návrhu chápána jako služba za úplatu.
Poslední možností řešení nedostatku nabídky odstavování vozidel je asanace a rekonstrukce
nevyhovující vícepodlažní zástavby s nedostatečnou nabídkou stání. Novou výstavbou
bytových domů dojde k odstranění problému, jelikož nové domy mohou být dimenzovány
dostatečně pro potřeby odstavení vozidla.
Systém řešení statické dopravy v obytné oblasti zahrnuje obecně především tyto prvky:
stání ve veřejném dopravním prostoru
vyhrazená stání pro fyzické a právnické osoby
vyhrazená stání pro zdravotně postižené osoby
odstavná stání v objektech
odstavná stání vozidel nákladní dopravy.
Stanovená výsledná výhledová bilance stání je sestavena z vozidel, které jsou odstavené
v rozporu s legislativou, jedná se o stání na komunikaci o nedostatečné šířce, stání na
chodnících, zeleni a v zákazech stání a z výhledového nárůstu osobních vozidel z titulu vývoje
demografie a automobilizace. Dále předpokládáme, že nelegální odstavná stání na
komunikacích a mimo komunikace bude možné řešit prostřednictvím dopravně
organizačních opatření, případně stavebně technickou činností v rámci řešení uličního profilu
komunikace v objemu zhruba ¾ na území Uherského Hradiště a v objemu zhruba ½ na území
Starého Města a Kunovic.
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Využitelnými návrhy, které mají úsporný charakter a řeší i další dopravní nedostatky, mohou
být například:
obytné ulice nebo zóny
jednosměrné komunikace
jednopruhové, obousměrné komunikace
dvoupruhové, obousměrné komunikace s převažujícím provozem osobních vozidel.
Jejich uplatnění je zcela individuální, řešení musí vycházet z konkrétních místních podmínek.
Protože ve většině obytných oblastí jsou jen velmi omezené možnosti rozšiřování nabídky
odstavných stání na terénu, budou muset být další chybějící kapacity statické dopravy, nad
rámec řešení v uličních prostorách, zabezpečeny výstavbou vícepodlažních garážovacích
objektů za aktivní podpory města formou např. vlastní výstavby v lokalitách městských bytů
nebo investičních pobídek v lokalitách družstevního nebo osobního vlastnictví. Široká
nabídka typů hromadných garáží jak z hlediska stavebního uspořádání, technologického
vybavení, tak i finanční náročnosti (orientačně 125 až 600 tis. Kč/stání) umožňuje realizovat
nabídku pro rozdílné sociální skupiny potenciálních uživatelů, resp. vlastníků. Tyto
vícepodlažní objekty pak mohou být budovány na stávajících odstavných plochách, moderní
technologie rovněž umožňují realizovat menší kapacity v těsném sousedství bytových domů.
Budování větších objektů hromadných garáží na obvodech obytných zón není vhodné.
5.2.1 Uherské Hradiště
Celková výsledná poptávka ve sledovaných oblastech k výhledovému roku 2035 činí 4485
odstavných stání. Tuto poptávku navrhujeme uspokojit stávající nabídkou 2856 vyznačených
stání na terénu, dále legalizací 851 odstavných stání (v rozporu s legislativou je v současnosti
odstaveno 1134 vozidel) formou dopravně organizačních opatření a stavebně technickými
úpravami uličního profilu komunikací. Zbývající výhledovou zápornou bilanci 710 odstavných
stání doporučujeme řešit omezenou výstavbou odstavných stání na terénu, v rozhodující
míře pak výhledovou výstavbou vícepodlažních objektů hromadných garáží. Pro objekty
hromadných garáží doporučujeme přednostně využívat plochy stávajících parkovišť s
kapacitou nových objektů 20-50 míst.
V této souvislosti si dovolujeme upozornit na riziko spojené s Územním plánem města, který
v řadě případů mění využití stávajících dopravních ploch pro statickou dopravu na plochy pro
individuální nebo hromadné bydlení. Navrhujeme upravit ÚP v plochách změny ID 75,85,108.
Návrh dle ÚP

Stávající využití

75 - SO.2

Řadové garáže

85 - BH

Řadové garáže

108 - BH

Řadové garáže

Navrhované využití
DS/P - parkování na terénu/hromadné garáže,
(řadové garáže)
DS/P - parkování na terénu/hromadné garáže,
(řadové garáže)
DS/P - parkování na terénu, (řadové garáže)

Tabulka 16: Hodnocení změn využití stávajících dopravních ploch pro statickou dopravu podle ÚP
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Do návrhu Generelu dopravy byla zapracována řada návrhů obsažena v Územním plánu
města Uherské Hradiště, se kterými se zhotovitel ztotožnil a doporučuje je. Výjimkou je
rozšiřování parkovacích kapacit v lokalitě Kollárova. Následuje přehled lokalit objektů
hromadných garáží a parkovišť P+G dle ÚP s hodnocením využitelnosti:
-

-

-

-

HG na ulici Kollárova, v místě stávajícího kapacitního parkoviště; do návrhu Generelu
nebyla lokalita Kollárova zahrnuta, z důvodu dalšího přitěžování dopravního skeletu a
především křižovatky Jiřího z Poděbrad-Stojanova
HG na ulici Obchodní, v místě stávajícího kapacitního parkoviště u Billy; do návrhu
Generelu byla lokalita Obchodní zapracována pro řešení parkování v centru města
HG na ulici Sokolovská, v místě stávajícího kapacitního parkoviště u sportovišť; do
návrhu Generelu nebyla lokalita Kollárova zahrnuta, doporučujeme její zachování pro
řešení parkování v dané lokalitě, případně i pro řešení parkování v centru města
P+G na ulici Louky v Jarošově, na volné ploše před vstupem do obytného souboru; do
návrhu Generelu byla lokalita Louky zapracována pro řešení odstavování vozidel v
oblasti
P+G na ulici Sadová na sídlišti Východ, na volné ploše u zastávek MHD R. Kubíčka; do
návrhu Generelu byla lokalita Sadová zapracována pro řešení odstavování vozidel
v oblasti.

Celkovou výhledovou bilanci odstavování vozidel za všechny sledované oblasti dokládá
následující graf.

Odstavování vozidel v obytné zástavbě
(Uherské Hradiště, výhled 2035)
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Graf 2: Celková bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, sledované oblasti Uherského Hradiště

Následující tabulka předkládá bilance odstavných stání pro jednotlivé sledované oblasti. Další
text obsahuje popis těchto oblastí ve smyslu vhodných lokalit pro řešení výhledové
poptávky, resp. nedostatku odstavných stání. Pro rok 2015 byla stanovena poptávka po
odstavných stáních ve výši 4485 míst. Existující nabídka na vyznačených plochách činí 2856
odstavných stání, bylo vysledováno celkem 1134 nelegálně odstavených vozidel. Ve
výhledovém roce 2035 vychází, za předpokladu legalizace ¾ uvedených nelegálních
odstavných stání, výsledný nedostatek 425 odstavných stání.
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Oblast
UH1
UH2
UH3
UH4
UH5
UH6
UH7
UH8
UH9

Vymezení území
sídliště Štěpnice
sídliště Východ
Na Rybníku, Pod Svahy
Malinovského
V Teničkách
Štefánikova
Louky
Mojmír
Stará Tenice
Celkem

Poptávka
Stav 2015
Výhled 2035
917
1045
1110
1265
336
383
451
514
59
67
243
277
366
417
205
234
247
282
3934
4484

Nabídka 2035
Plocha
Komunikace
623
275
920
224
294
75
281
174
10
43
263
93
232
110
21
173
212
38
2856
1205

Bilance
-147
-121
-14
-59
-14
79
-75
-40
-32
-423

Tabulka 17: Přehled bilance poptávky a nabídky pro rok 2035 ve sledovaných oblastech Uherského Hradiště

Následují bilance a popis potenciálních ploch pro řešení odstavování vozidel v jednotlivých
obytných oblastech, včetně grafického vyjádření možných lokalit situování nabídky.
Sídliště Štěpnice (oblast UH1)
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Graf 3: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, sídliště Štěpnice (UH1)

Základem zajištění poptávky je celkem 623 vyznačených odstavných stání. Současně je
v oblasti evidováno 367 nelegálních stání. Doporučujeme, aby v první fázi byly nelegální stání
legalizována vyznačením vodorovného značení s použitím možností zúžení jízdních pruhů dle
ČSN či zřízením obousměrné jednopruhové komunikace nebo obytné ulice či zóny. V druhé
fázi bude v lokalitě revitalizována ulice Štěpnická, kde může být vytvořeno až 400
oboustranných kolmých stání k vozovce. Tato stání zajistí průjezdnost komunikace v obou
směrech i vedení MHD v jednom směru.
Další nedostatek odstavných stání, který odhadujeme na 147 míst, navrhujeme řešit
výhledovou výstavbou polozapuštěných parkovacích domů s kapacitou 30-50 míst v
lokalitách stávajících parkovišť. Tyto parkovací domy je vhodné budovat jako PPP projekty.
Stávající parkoviště vhodná k zastavění malými objekty hromadných garáží jsou v lokalitách
Zahradní (obchodní centrum), Štěpnická 1051, 1045, Štěpnická 1093-1095, Štěpnická
(restaurace Masaro), Štěpnická 1157, 1158 nebo plochu řadových garáží Za Alejí.
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Obrázek 38: Návrh ploch pro kolmá stání a lokalit pro výstavbu hromadných garáží

Obrázek 39: Příklad oboustranného kolmého stání v obytných souborech
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Obrázek 40: Příklad malé polozapuštěné hromadné garáže v místě původního parkoviště

Sídliště Východ (oblast UH2)
Lokalita je zastavěna převážně čtyřpodlažní zástavbou, kterou lze běžně obsloužit
oboustranným kolmým stáním. To ovšem vyžaduje minimální šířku uličního profilu 21 m,
která není v některých ulicích9 dosažitelná. Výhledová poptávka 1265 odstavných stání je
zabezpečena současnými 920 vyznačenými místy a dostavbou kolmých stání podél vozovky
na ulicích Sadová, Nad Špitálkami a Lomená. Celková nová kapacita bude cca 100 míst.
Stávající nelegální podélná stání na komunikacích mohou být legalizována zřízením
jednosměrné komunikace, případně obousměrné jednopruhové ulice tam, kde intenzita
provozu nepřekročí 500 vozidel za 24 hodin. Šířka mezi obrubami bude zachována min. 3,0 m
pro potřeby zásahu HZS. Úseky budou doplněny výhybnami v křižovatkách. V oblasti
evidováno 259 nelegálních stání.

9

např. Rudy Kubíčka a Vladislava Vaculky.
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Sídliště Východ (UH2)
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Graf 4: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, sídliště Východ (UH2)

Další výhledový nedostatek odstavných stání, který odhadujeme na 121 míst, navrhujeme
řešit dostavbou odstavných stání podél komunikací nebo plochách, např. cca 50 míst může
být vytvořena v podobě samostatného parkoviště na parcele 3023/66 a výhledovou
výstavbou polozapuštěných parkovacích domů s kapacitou 30-50 míst v lokalitách stávajících
parkovišť. Tyto parkovací domy je vhodné budovat jako PPP projekty. V lokalitě
nedoporučujeme rozvíjet další parkoviště hromadných garáží, naopak jejich redukcí mohou
vzniknout nové parkovací plochy.

Obrázek 41 Návrh ploch pro kolmá stání a lokalit pro výstavbu hromadných garáží
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Na Rybníku, Pod Svahy (oblast UH3)

Oblasti Na Rybníku, Pod Svahy (UH3)
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Graf 5: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblasti Na Rybníku, Pod Svahy (UH3)

Oblast Na Rybníku vykazuje dostatek odstavných kapacit na ploše před zimním stadionem. V
případě nutnosti je možné zvětšit stávající odstavnou plochu. Pro řešení lokality Pod Svahy je
nutná revitalizace ulice Pod Svahy s oboustranným stáním a zřízením obytné zóny. Dále na
ulici 28. října se předpokládá vybudovat cca 40 kolmých stání při vozovce pro blízké věžové
domy, komunikaci doporučujeme řešit jako zklidněnou. Výhledová poptávka 383 odstavných
stání tímto bude zajištěna. Celkem je v oblasti evidováno 79 nelegálních stání.
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Obrázek 42: Návrh rozšíření stávajícího parkoviště Na Rybníku
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Obrázek 43: Návrh dostavby kolmých stání v ulicích Pod Svahy a 28. října

Malinovského (oblast UH4)
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Graf 6: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Malinovského (UH4)
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Výhledová poptávka 514 odstavných stání je zabezpečena stávající nabídkou 281
vyznačených míst a postupnou legalizací 78 odstavných stání. Další nedostatek odstavných
stání může být řešen výstavbou kolmých stání při komunikaci ulice Šafaříkova, případně
snížením počtu jízdních pruhů na jeden obousměrný pruh s výhybnami v případě revitalizace
ulic s nízkou intenzitou provozu do 500 vozidel za 24 hodin. Celkem je v oblasti evidováno 78
nelegálních stání. Pro řešení nedostatku odstavných stání se dá rovněž zvažovat využití části
soukromé kapacity OC Tesco. Upozorňujeme, že výsledná výhledová bilance v oblasti je
ovlivněna poměrně značným počtem řadových garáží, proto se dá předpokládat, že jsou zde
odstavována vozidla také majitelů těchto garáží. Proto návrh nepředpokládá s další
výraznější dostavbou odstavných stání. Pouze v případě změny využití dopravních ploch pro
statickou dopravu dle ÚP bude nutné vybudovat náhradní nabídku, tu doporučujeme ve
formě objektu hromadných garáží.

Obrázek 44: Návrh nových kolmých stání v ulici Šafaříkova
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V Teničkách (oblast UH5)
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Graf 7: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Malinovského (UH5)

Výhledová poptávka 67 odstavných stání bude řešena v rámci zóny placeného stání, v oblasti
předpokládáme vymezení rezidentní oblasti. Dojde tak ke změně stávajícího režimu
parkování, což může mít pozitivní vliv na počet odstavných stání. Celkem je v oblasti
evidováno 25 nelegálních, tento počet a výhledový nedostatek 14 odstavných stání bude
možné řešit např. rozšířením rezidentní oblasti nebo vybudováním nových stání před
bytovými domy 936, 937 na ulici V Teničkách.
Štefánikova (oblast UH6)
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Graf 8: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Štefánikova (UH6)

Výsledná výhledová bilance představuje přebytek 79 odstavných stání. Tento výsledek je
odrazem stávající, dostatečně volné kapacity v prostoru Zeleného náměstí, v úhrnu je
v oblasti 263 vyznačených stání. Současně je v oblasti evidováno celkem 91 nelegálně
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odstavených vozidel. Proto navrhujeme legalizovat stání na vozovce za použití úsporných
kategorií komunikací dle ČSN 736110 a vyznačením stání vodorovným značením za použití
zklidňujících prvků v ulicích Tůně, Dukelských hrdinů a Štefánikova, čímž může být
zabezpečeno až 80 stání na komunikacích. Lokalita je navržena pro zřízení rezidentní zóny
parkování.
Louky (oblast UH7)
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Graf 9: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Louky (UH7)

Oblast vykazuje celkem 140 nelegálně odstavených vozidel. Výhledová poptávka 417
odstavných stání je sestavena stávající nabídkou 232 vyznačených stání a postupnou
legalizací 105 odstavných stání na komunikacích. Výsledný nedostatek odstavných stání
v počtu 75 míst se předpokládá vybudovat na hromadném parkovišti na ulici Louky na
začátku obytného souboru. Plocha je vymezena ÚP.
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Obrázek 45: Návrh nového parkoviště na začátku obytného souboru na ulici Louky

Mojmír (oblast UH8)
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Graf 10: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Mojmír (UH8)

V oblasti bylo zaznamenáno celkem 62 nelegálně odstavených vozidel. Výhledová poptávka
234 odstavných stání je sestavena stávající nabídkou 21 vyznačených stání a postupnou
legalizací 47 odstavných stání na komunikacích společně se zřízením rezidenční zóny. Na ulici
Revoluční může být zřízena zóna III. s jednostranným stáním a se zajištěním výhyben pro
řešení parkování v centru města. Výsledný nedostatek doporučujeme řešit doplněním stání
v rámci prostoru komunikací, případně sousedících pozemků.
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Stará Tenice (oblast UH9)
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Graf 11: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Stará Tenice (UH9)

V oblasti bylo zaznamenáno celkem 33 nelegálně odstavených vozidel. Výhledová poptávka
282 odstavných stání je zabezpečena stávající nabídkou 212 vyznačených stání a postupnou
legalizací 25 odstavných stání na komunikacích. Výhledový nedostatek je možné řešit novým
parkovištěm s kapacitou cca 50 míst, případně přebudováním stávajícího parkoviště na
jednopodlažní objekt hromadných garáží.

Obrázek 46: Návrh nového parkoviště nebo přestavby parkoviště na hromadné garáže ve Staré Tenici
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5.2.2 Staré Město
Celková výsledná poptávka ve sledovaných oblastech k výhledovému roku 2035 činí 336
odstavných stání. Tuto poptávku navrhujeme uspokojit stávající nabídkou 272 vyznačených
stání na terénu, dále legalizací 35 odstavných stání na komunikacích formou dopravně
organizačních opatření a stavebně technickými úpravami uličního profilu komunikací, což je
polovina ze 70 vozidel nelegálně odstavených. Zbývající zápornou bilanci (nedostatek) 9
odstavných stání doporučujeme řešit výstavbou odstavných stání v uličním profilu nebo na
terénu.

Odstavování vozidel v obytné zástavbě
(Staré Město, výhled 2035)
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Graf 12: Celková bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, sledované oblasti Starého Města

Následující tabulka předkládá bilance odstavných stání pro jednotlivé sledované oblasti. Další
text obsahuje popis těchto oblastí ve smyslu vhodných lokalit pro řešení výhledové
poptávky, resp. nedostatku odstavných stání.
Oblast
SM1
SM2
SM3

Vymezení území
Alšova, Úprkova
Michalská
Za Mlýnem
Celkem

Poptávka
Stav 2015 Výhled 2035
169
193
75
86
51
58
295
337

Nabídka
Terén
Komunikace
147
37
87
2
38
16
272
55

Bilance
-9
3
-4
-10

Tabulka 18: Přehled bilance poptávky a nabídky pro rok 2035 ve sledovaných oblastech Starého Města

Následují bilance a popis potenciálních ploch pro řešení odstavování vozidel v jednotlivých
obytných oblastech, včetně grafického vyjádření možných lokalit situování nabídky.

Strana 73 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

Alšova, Úprkova (oblast SM1)
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Graf 13: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Alšova, Úprkova (SM1)

Výhledová poptávka 193 odstavných stání je zabezpečena stávající nabídkou 147
vyznačených stání a postupnou legalizací 22 odstavných stání na komunikacích (v oblasti je
evidováno celkem 44 nelegálních stání). Další nedostatek odstavných stání v počtu 9 míst
navrhujeme řešit výhledovou výstavbou na terénu s využitím především stávajících ploch pro
parkování a navazujícího území jako např. prostoru zakončení ulice Tonisvorst.
Doporučujeme, aby součástí řešení statické dopravy v území byla také změna organizace
provozu na ulici Úprkova na provoz jednosměrný.
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Obrázek 47: Návrh nových kolmých stání v oblasti Alšova, Úprkova

Michalská (oblast SM2)
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Graf 14: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Michalská (SM2)
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Výsledná neutrální výhledová bilance odstavných stání představuje stav, kdy předmětná
oblast nevyžaduje prakticky žádná opatření k řešení výhledové poptávky 86 míst. Ta je
výhradně pokryta stávající nabídkou vyznačených stání na terénu. Případné místní problémy
mohou vycházet ze zvyklostí odstavovat vozidlo „pod oknem“.
Za Mlýnem (oblast SM3)
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Graf 15: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Za Mlýnem (SM3)

Výhledová poptávka 58 odstavných stání je zabezpečena stávající nabídkou 38 vyznačených
stání a postupnou legalizací 11 odstavných stání na komunikacích (celkem v oblasti je
evidováno 22 nelegální stání). Další nedostatek odstavných stání v počtu 4 míst
doporučujeme řešit výhledovou výstavbou na terénu s využitím především stávajících ploch
pro parkování a navazujícího území jako např. prostoru slepé části ulice Za Mlýnem, případně
podél samotné ulice Za Mlýnem mezi obytnými domy nebo v prostoru zdravotního střediska.
Rozvojovou parkovací plochu na ulici Za Radnicí lze chápat jako polyfunkční, umožňuje řešení
odstavování vozidel bydlících v panelovém domě i parkování koncentrované poptávky kolem
městského úřadu.
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Obrázek 48: Návrh nových kolmých stání a lokalit pro výstavbu parkovišť v oblasti Za Mlýnem a na území
centra města Staré Město

5.2.3 Kunovice
Ze sledovaných území obytných oblastí je klasickou lokalitou bytových domů pouze oblast
V Humnech. Další dvě lokality mají charakter smíšený, přičemž oblast Náměstí Svobody je
prakticky centrem města. Rovněž v oblasti Panský dvůr, kde je vybudována dostatečná
kapacita parkovacích stání, výrazně převažuje denní parkování. Z následujících bilancí je
zřejmé, že pokud nabídka pro denní parkování bude trvale veřejně přístupná, pak pokryje
výhledové nároky na odstavování vozidel v oblastech Panský dvůr a Náměstí Svobody.
Celková výsledná poptávka ve sledovaných oblastech k výhledovému roku 2035 činí 161
odstavných stání. Tuto souhrnnou poptávku beze zbytku uspokojuje stávající nabídka
vyznačených stání na terénu v počtu 240 míst. Po započtení přibližně ½ legalizovaných
odstavných stání na komunikacích (odborný odhad) vychází výhledová bilance s přebytkem
115 míst. Zkreslujícím prvkem je 38 zpoplatněných parkovacích stání v oblasti Náměstí
Svobody. Způsob regulace sice večerní odstavování vozidel umožňuje, nicméně nenabízí
dostatečně standardní formu pro obyvatele.
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Graf 16: Celková bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, sledované oblasti Kunovic

Následující tabulka předkládá bilance odstavných stání pro jednotlivé sledované oblasti. Další
text obsahuje popis těchto oblastí ve smyslu vhodných lokalit pro řešení výhledové
poptávky, resp. nedostatku odstavných stání.
Oblast

Vymezení území

KU1
KU2
KU3

V Humnech
Panský dvůr
Náměstí Svobody
Celkem

Poptávka
Stav 2015 Výhled 2035
78
89
52
59
11
13
141
161

Terén
72
124
44
240

Nabídka
Komunikace
13
2
4
19

Tabulka 19: Přehled bilance poptávky a nabídky pro rok 2035 ve sledovaných oblastech Kunovic

V Humnech (oblast KU1)
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Graf 17: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast V Humnech (KU1)
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Výhledová poptávka 89 odstavných stání je zabezpečena stávající nabídkou 72 vyznačených
stání a legální nabídkou 25 nevyznačených stání na komunikacích. Výsledný přebytek 10
odstavných stání nevyžaduje novou výstavbu míst, doporučujeme však vybudovat nabídku
parkovacích stání v prostoru hřbitova na ulici Cihlářská. S ohledem na zjištěný vysoký počet
73 garáží v dané lokalitě lze odvozovat, že k přibližně vyrovnané bilanci nemusí vůbec dojít,
protože část vlastníků garáží může vozidla odstavovat před bytovými domy. Součástí řešení
statické dopravy by mohla být také regulace statické dopravy na ulici V Humnech před
rodinnými domy 1530 a 1590, případně i regulace celé oblasti s cílem omezit dvojí
odstavování vozidel.
Panský dvůr (oblast KU2)

Oblast Panský dvůr (KU2)
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Graf 18: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Panský dvůr (KU2)

Výhledová poptávka 59 odstavných stání je beze zbytku pokryta stávající nabídkou
vyznačených parkovacích stání v počtu 124 míst. Pouze parkovací stání kolem objektu Panský
dvůr představuje nabídku 62 míst a je značně nepravděpodobné, že tato veřejná stání
přejdou do neveřejného režimu.
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Náměstí Svobody (oblast KU3)

Oblast Náměstí Svobody (KU3)
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Graf 19: Bilance nabídky a poptávky pro rok 2035, oblast Panský dvůr (KU2)

Pokud do celkové nabídky nezahrneme 38 zpoplatněných parkovacích stání na Náměstí
Svobody pak dostaneme výhledovou bilanci odstavných stání přibližně vyrovnanou. Protože
se jedná o území centra města doporučujeme vymezit část zpoplatněného parkování jako
rezidentní stání pro obyvatele, případně problematiku řešit formou zastupitelnosti. Za těchto
opatření bude výhledová poptávka 13 odstavných stání zabezpečena.

Obrázek 49: Návrh lokality pro výstavbu parkoviště na ulici Cihlářská, vymezení rezidentních stání na
Náměstí Svobody
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5.3 Parkování vozidel na území center měst
Vysoká koncentrace funkcí a intenzivní využívání území, spolu s atraktivitou těchto oblastí, je
důvodem, proč obvykle poptávka statické dopravy převažuje nad nabídkou, proč vozidla
parkují v rozporu s legislativou a proč jsou některé skupiny uživatelů omezovány jinými
skupinami. Nabídka bývá přednostně koncipována pro potřeby návštěvníků (cesty za nákupy,
službami, za návštěvou komerčních či administrativních objektů, pro turistický ruch) a
potřebami hospodářské dopravy zde sídlících právnických osob a živnostníků. Jsou vytvářeny
nezbytné podmínky pro potřeby zaměstnanecké dopravy. Významná skupina uživatelů,
obyvatelé řešeného území (v případě Uherského Hradiště se jedná o 437 vozidel) bývá
obvykle na okraji zájmu systému.
Organizování statické dopravy (regulace parkování) by mělo být chápáno jako přiřazení
vhodné parkovací kapacity veřejného prostoru mezi jednotlivé uživatelské skupiny zákazníků,
jako jsou obyvatelé, návštěvníci (krátkodobé parkování) a zaměstnanci (dlouhodobé
parkování).
Při uspokojování požadavků doporučujeme sledovat princip vyváženosti a vzájemného
neomezování upřednostněných skupin
- obyvatelé bydlící v oblasti (zachování obytné funkce území)
- právnické osoby se sídlem v oblasti (podpora podnikání)
- návštěvníci (zachování dostupnosti území pro veřejnost).
Za těmito skupinami pak doporučujeme zařadit skupinu zaměstnanci, kteří by měli mít
„nejméně příznivé“ podmínky v dostupnosti území.
Obecně však platí podmínka, že regulace statické dopravy vyžaduje dostatečnou kapacitu
nabídky, což obvykle v našich městech nebývá naplněno.
Systém řešení statické dopravy v centrálních oblastech zahrnuje obecně zejména tyto prvky:
- zóny placeného parkování, případně území se zákazem stání
- vyhrazená stání pro rezidenty a podnikatelské subjekty
- vyhrazená stání pro zdravotně postižené
- záchytná parkoviště na obvodu centrální oblasti (systém P+G)
- nezpoplatněná stání ve veřejném dopravním prostoru
- parkovací a odstavná stání v objektech s různými režimy regulace
- vyhrazená stání pro zásobování.
5.3.1 Uherské Hradiště
Budoucí možné řešení statické dopravy na území centra města bude muset reagovat na
několik významných skutečností stávajícího stavu a možných budoucích rizik. Předně, že při
sledování poptávky ve špičkovém období 13-15 hodin jsou rozhodující skupinou uživatelů
zaměstnanci, kteří společně s dlouhodobými návštěvníky tvoří až 48% poptávky (347
vozidel). V tomto období tvoří obyvatelé přibližně 26% poptávky. S předpokládaným růstem
poptávky bude docházet k dalšímu omezování odstavování vozidel obyvatel, zejména pak v
územích bezprostředně navazujících na centrum města. Pro tato „nárazníková“ území bude
nutné zvolit vhodnou formu ochrany, za nejlepší a nejúčinnější se považuje dostatečný počet
parkovacích míst, přechodnou formou mohou být vymezené rezidentní oblasti. Pro
uživatelskou skupinu zaměstnanec se předpokládají nejméně příznivé podmínky dostupnosti
s nabídkou na okraji území a mimo rezidentní oblasti.
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Z hlediska maximálního počtu uživatelů je však v řešeném území rozhodující skupinou
obyvatelé, kteří po 18 hodině představují poptávku 430 vozidel. Pro ilustraci, v území je
evidováno přibližně 1,9 tis. obyvatel a při zjištěném stupni automobilizace anketou
domácností 410 vozidel/1000 obyvatel a podílu domácností v bytových domech zhruba 80%
vychází teoretická poptávka kolem 620 vozidel. Ze srovnání teoretické a zjištěné poptávky lze
odvozovat, že přibližně 1/3 vozidel může být z různých důvodů odstavována mimo veřejný
prostor a důvodem může být např. vlastnictví garáže nebo neakceptace systému regulace,
případně využívání firemních vozidel. Dá se reálně předpokládat, že část těchto zákazníků
bude reagovat změnou svého chování na jakékoli změny systému regulace a že může dojít k
dalšímu navýšení poptávky až o 100 rezidentních vozidel.
Poptávka zjištěná průzkumem obsahuje také parkování vozidel v rozporu s legislativou,
odhadujeme, že se může jednat až o 20% vozidel.
Následující tabulka dokládá konstrukci poptávky pro stávající stav podle uživatelských skupin,
rovněž nabízí odhad nabídky odvozený z průzkumu. Jedná se o maximální poptávku ve
špičkovém období 13-15 hodin.
Konstrukce výchozího, současného stavu poptávky (maximální počty v období 13-15 hodin)
Oblast
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
Celkem
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec R po 18 hod.
vozidel
A
102
34
19
168
117
323
B
15
17
13
57
65
102
C
18
78
40
33
67
169
D
16
80
5
0
120
101
E
56
21
11
22
61
110
Celkem
207
230
88
280
430
805

Odhad
nabídky
380
230
320
230
170
1330

Tabulka 20: Konstrukce současné poptávky podle uživatelských skupin, špičková hodina v době 13-15 hod.
Poznámka 1: Sloupec R po 18 hod. reprezentuje poptávku po odstavování vozidel po ukončení platnosti regulace
statické dopravy. Představuje to maximální poptávku rezidentního stání v řešeném území.
Poznámka 2: Poptávka zjištěná průzkumem obsahuje také parkování vozidel v rozporu s legislativou, může se
jednat až o 20% vozidel. Nabídka byla sestavena výhradně z vyznačených míst pro parkování vozidel.
Poznámka 3: Jednotlivé zákaznické skupiny lze charakterizovat následovně – krátkodobým návštěvníkem se
rozumí stání do 1 hodiny, u dlouhodobého návštěvníka se předpokládá délka stání 2 hodiny, u zaměstnance pak
3 a více hodin s dalšími omezujícími podmínkami pro všechny uživatelské skupiny. Převážnou skupinu obyvatel
tvoří vozidla zaznamenána v prvním nebo posledním intervalu.

Údaje z tabulky dokládají například, že globální průměrné využití nabídky je kolem 60%,
přetížené jsou zejména plochy nezpoplatněné na hranici ZPS, naopak některé zpoplatněné
plochy v oblasti I. jsou obsazeny z méně než 40%. Kapacitní problém mohou mít v určité dny
také plochy pro dlouhodobé stání zařazené do III. parkovací zóny. Dále je z dat zřejmé, že
současnou nabídkou nelze beze zbytku uspokojit maximální poptávku rezidentního stání,
protože průměrné využití kolem 80% může mít fatální následky na systém regulace jako
celek.
Pro vlastní návrhy bylo vycházeno z následujíc bilance statické dopravy pro odhadovaný
výhledový stupeň automobilizace, sledovaný počet obyvatel a jeho demografické složení a
předpokládané zvýšení dopravního zatížení na komunikační síti.
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Konstrukce výhledové poptávky pro stupeň automobilizace 490 voz./1000 obyvatel
Oblast
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec R po 18 hod.
A
128
39
22
193
146
B
19
20
15
66
81
C
23
90
46
38
84
D
20
92
6
0
150
E
70
24
13
25
76
Celkem
259
265
101
322
538

Celkem
vozidel
382
119
196
118
132
946

Tabulka 21: Konstrukce výhledové poptávky roku 2035 podle uživatelských skupin, špičková hodina

Systémové řešení statické dopravy navrhujeme řešit podle 2 koncepcí – základní a
progresivní, které se od sebe odlišují mírou dopravního zklidnění centra města. Obě
koncepce mohou být samostatně rozvíjeny a korigovány podle reálného vývoje a reakce
uživatelských skupin na změny v regulaci a organizaci statické dopravy.
Obecná charakteristika platná pro obě verze:
Obyvatel
Využívá celou nabídku ve zvýhodněném režimu. Poptávka je dána počtem obyvatel, věkovou
strukturou a stupněm automobilizace. Rezidentní zóny tvoří ochranu bydlících, jsou navrženy
v oblasti II. parkovací zóny a v nárazníkových zónách mezi zpoplatněnou a nezpoplatněnou
oblastí.
Návštěvník
Využívá nabídku I. a II. parkovací zóny pro krátkodobé parkování a III. a IV. parkovací zóny
dlouhodobé parkování. Poptávka je řízena cenovou politikou zón.
Zaměstnanec
Využívá nabídku zóny IV. a navazující regulované zóny pro celodenní stání, využívá také
nabídku v lokalitě Malinovského (ulice Svatováclavská, Šafaříkova).
Základní koncepce
Rozhodující koncepční prvky:
a) systém je založen na již vytvořené sdružené nabídce, která zajistí s pomocí
zastupitelnosti maximální využití parkovací infrastruktury10, z důvodu zklidnění
dopravy dochází ke snížení nabídky v centru města, nabídka zůstává pro výhledový
stav dostatečná
b) sdružená nabídka je regulována výhradně cenou za parkování a rozdílnými tarify pro
jednotlivé skupiny uživatelů11, územní regulace je v převážné míře nahrazena
cenovou regulací podle atraktivity území, dá se uvažovat s korekcemi v cenové
regulaci
c) na území centra města, v rámci II. parkovací zóny, jsou zřízeny lokální rezidentní
oblasti, jedná se také o lokality, kam je v současnosti kromě dopravní obsluhy vjezd
zakázán

10
11

O 20 - 30% lepší využití než při segregaci nabídky dle skupin uživatelů bez využití zastupitelnosti
Rezident, krátkodobý návštěvník, dlouhodobý návštěvník, zaměstnanec
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d) na rozhraní zpoplatněných a nezpoplatněných oblastí (nárazníkové zóny) jsou
navrženy rozsáhlejší rezidentní zóny, ty mohou být lokálně doplněny oblastmi IV.
parkovací zóny; v této souvislosti může dojít k umírněnému zvýšení nabídky za
hranicemi centra města pro skupiny zaměstnanec a dlouhodobě parkující.
Zpoplatnění dopravní infrastruktury přispívá k intenzivnějšímu využívání soukromých ploch a
parkování na nich, čímž je zajištěno vyšší využití území. Pozitivem je také zvyšování nákladů
za přemístění pro IAD a tím podpora udržitelných druhů dopravy. Podmínkou pro fungování
sdružené nabídky je dostatečná rezerva stání v odpoledních hodinách pro návrat rezidentů.
Dostatečná rezerva může být vytvořena cenovou politikou zpoplatněním a nebo dostatečnou
kapacitou stání. Další důležitou podmínkou je dohled nad využíváním nabídky, právě
dodržování pravidel regulace zvyšuje efektivitu systému a nevyvolává nehospodárný rozvoj.
Oprávněně se domníváme, že zjištěné vysoké počty zaměstnanců a dlouhodobě parkujících
jdou právě na vrub dohledu.
Motivací základní verze řešení je umírněné zklidnění dopravy v centru města, konkrétně se
jedná o výrazné snížení parkovací kapacity na Masarykově náměstí a vytvoření pěší zóny
v ulici Nádražní ke zkvalitnění pěší trasy od železniční stanice do centra města. V rámci
přestavby ulice Nádraží se předpokládá revitalizace přednádražního prostoru pro pěší a
cyklistickou dopravu. Záměr je podpořen také úpravou linkového vedení MHD s novou
zastávkou v prostoru železniční stanice. Úbytek parkovacích míst se nepředpokládá
nahrazovat.
V historickém jádru je zřízena I. parkovací zóna s progresivní sazbou, jedná se o prostory
Palackého náměstí, Zelného trhu a Mariánského náměstí. Na tuto zónu navazuje zóna II. s
nižní sazbou, obě zóny jsou využívány návštěvníky a rezidenty. V této souvislosti
doporučujeme vytvořit příznivější podmínky pro rezidenty formou sjednocení ceny
rezidentní karty na úroveň II. parkovací zóny.
Na území centra města, v rámci II. parkovací zóny, jsou zřízeny rezidentní oblasti ulic
Sloupského, Leoše Janáčka, Na Splávku a Výpadová, dále V Teničkách a Krátká. V případě
lokalit V Teničkách a Krátká se jedná o oblasti, kde je v současnosti kromě dopravní obsluhy
vjezd zakázán, což je režim, na který prakticky nelze dohlížet. Další rezidentní oblasti jsou
navrženy jako nárazníkové zóny mezi zpoplatněným a nezpoplatněným územím v lokalitách
Mojmír I., Stará Tenice a Tůně.
Zóny I. a II. jsou doplněny zónou III. s nabídkou celodenního stání pro dlouhodobé
návštěvníky a zaměstnance. Zónu III. navrhujeme rozšířit na ulici Revoluční a část ulice
Husova. Pro tuto oblast budou vydány rezidentní karty. V případě výrazně aktivní politiky ve
směru k udržitelné dopravě bude vhodné rozšířit parkovací zónu III. na území sídliště
Malinovského (ulice Svatováclavská, Šafaříkova, případně další).
Doporučujeme také přibližně 70 stávajících parkovacích míst na Velehradské třídě (naproti
AN) dočasně převést do režimu III. parkovací zóny. Dále v rámci areálu bývalé nemocnice
navrhujeme vytvořit nabídku 200 parkovacích míst12 pro potřeby zaměstnanců centra města.
Doplnění bezplatné nabídky cca 20-30 parkovacích stání v oblasti Moravního náměstí by
napomohlo řešit lokální dostupnost území pro zaměstnance a dlouhodobě parkující. Tyto
návrhy jsou vyvolány možným tlakem na zavedení rezidentních oblastí.
12

V případě vysokého vytížení parkoviště a nutnosti zavést naváděcí systém s aktuálním počtem volných míst je
možné parkoviště zpoplatnit pro pokrytí nákladů tohoto systému např. 2 - 5 Kč za vjezd.
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Systém K+R pro potřeby železniční stanice je dostatečně zohledněn stávajícím závorovým
systémem. Systémy P+R a B+R jsou popsány v samostatné kapitole, ve své podstatě mohou
využívat stávající závorový systém u železniční stanice

Obrázek 50: Koncepce statické dopravy v centru města a navazujícím území Uherského Hradiště podle
základní verze

Progresivní koncepce
Progresivní verze předpokládá výrazné omezení parkování v I. parkovací zóně, což povede ke
znatelnému zklidnění dopravy na území celého centra města. Je navrženo rozšíření pěší zóny
o prostor Zelného trhu a celého území Mariánského náměstí. Na území pěší zóny je možné
zvažovat zřízení omezeného počtu odstavných stání pro rezidenty. Úbytek části parkovacích
míst se předpokládá nahradit v prostoru ulice Obchodní v rámci II. parkovací zóny. Zvýšení
nabídky parkovacích stání navrhujeme v podobě parkovacího objektu v místě parkoviště
"Billa", případně lze nabídku vybudovat v části stávajícího autobusového nádraží. Podle
reakce uživatelů může být část nové kapacity zařazena do III. parkovací zóny.
V historickém jádru je zachována I. parkovací zóna s progresivní sazbou pouze na Palackého
náměstí. Na tuto zónu navazuje zóna II. s nižní sazbou, která je využívaná návštěvníky a
rezidenty podle stávající cenové struktury.
Na území centra města, v rámci II. parkovací zóny, jsou zřízeny rezidentní oblasti ulic
Sloupského, Leoše Janáčka, Na Splávku a Výpadová, dále V Teničkách a Krátká. V případě
lokalit V Teničkách a Krátká se jedná o oblasti, kde je v současnosti kromě dopravní obsluhy
vjezd zakázán, což je režim, na který prakticky nelze dohlížet. Další rezidentní oblasti jsou
navrženy jako nárazníkové zóny mezi zpoplatněným a nezpoplatněným územím v lokalitách
Mojmír I., Stará Tenice a Tůně.
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Zóny I. a II. jsou doplněny zónou III. s nabídkou celodenního stání pro dlouhodobé
návštěvníky a zaměstnance. Zónu III. navrhujeme rozšířit na ulici Revoluční a část ulice
Husova. Pro tuto oblast budou vydány rezidentní karty. V případě výrazně aktivní politiky ve
směru k udržitelné dopravě bude vhodné rozšířit parkovací zónu III. na území sídliště
Malinovského (ulice Svatováclavská, Šafaříkova, případně další).
Doporučujeme také přibližně 70 stávajících parkovacích míst na Velehradské třídě (naproti
AN) dočasně převést do režimu III. parkovací zóny. Dále v rámci areálu bývalé nemocnice
navrhujeme vytvořit nabídku 200 parkovacích míst13 pro potřeby zaměstnanců centra města.
Doplnění bezplatné nabídky cca 20-30 parkovacích stání v oblasti Moravního náměstí by
napomohlo řešit lokální dostupnost území pro zaměstnance a dlouhodobě parkující. Tyto
návrhy jsou vyvolány možným tlakem po zavedení rezidentních oblastí.
Systém K+R pro potřeby železniční stanice je dostatečně zohledněn stávajícím závorovým
systémem. Systémy P+R a B+R jsou popsány v samostatné kapitole, ve své podstatě mohou
využívat stávající závorový systém u železniční stanice. V rámci revitalizace přednádražního
prostoru a návaznosti na pěší zónu v ulici Nádražní lze také uvažovat o velmi omezené
nabídce zařazené do režimu II. parkovací zóny.

Obrázek 51: Koncepce statické dopravy v centru města a navazujícím území Uherského Hradiště podle
progresivní verze

13

V případě vysokého vytížení parkoviště a nutnosti zavést naváděcí systém s aktuálním počtem volných míst je
možné parkoviště zpoplatnit pro pokrytí nákladů tohoto systému např. 2 - 5 Kč za vjezd.
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Zkušenosti ukazují, že problematika statické dopravy vyžaduje trvalé hledání optimálního
řešení. Výše uvedené koncepční návrhy, které lze hodnotit pouze jako vize výhledového
řešení, budou muset být zpřesněny dalšími projekty, které vyžadují průběžné korekce podle
výsledků realizace a fungování systému. V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že
úpravami v regulaci parkování od 2.4.2015 došlo ke změně výchozího stavu, ze kterého jsou
odvozovány výše uvedené výhledové koncepce.
Dalším potřebným, doprovodným prvkem řešení statické dopravy je integrovaný systém
navádění vozidel na volná parkovací stání, včetně sledování obsazenosti parkovišť. Účelem
systému je zajištění efektivního využívání všech vytipovaných parkovišť a navádění vozidel na
tato parkoviště tak, aby nedocházelo ke zbytečným jízdám, které vznikají hledáním volného
místa (dle zahraničních zkušeností a výsledků průzkumů činí toto vyhledávání až ⅓
dopravního výkonu v území). Do systému bude možné zapojit vybrané parkovací plochy,
doporučujeme kapacitní parkoviště pro krátkodobé parkování v I. parkovací zóně a
zabezpečené kapacitní parkoviště pro zaměstnance v III. parkovací zóně, případně také
parkovací objekty a vhodné soukromé kapacity.
Systém navádění vozidel pak ve své komplexnosti dokáže sledovat průběžně (on-line)
obsazenost jednotlivých parkovacích kapacit, nabízí přístupové trasy na volná parkoviště a
zabezpečuje komplexní informovanost řidičů pomocí informačních a naváděcích tabulí, v
navigacích a mobilních aplikacích a telefonech.
Okruhy hodnocení/navrhované koncepce
Podpora rezidentů
Hospodárnost systému, míra využití území
Environmentální dopady
Provozně organizační oblast a dohledová situace

Základní
koncepce
+
+
+

Progresivní
koncepce
+
+
+

Tabulka 22: Porovnání základní a progresivní koncepce řešení statické dopravy v centru města Uherského
Hradiště

Tabulka rámcově srovnává pozitivní a negativní účinky základní koncepce a progresivní
koncepce statické dopravy ve 4 základních oblastech. Doporučujeme, aby byl sledován
záměr s vyšší mírou dopravního zklidnění a současně podporou bydlení v centru města.
V tom případě je vhodnější řešení statické dopravy podle progresivní koncepce. Podle ní
dochází k výraznějšímu dopravnímu zklidnění území centra města, ke snížením obratovosti
vozidel a intenzit dopravy na komunikacích v jádrovém prostoru centra města. Vysoká
koncentrace a obraty vozidel se uskutečňují ve vymezených lokalitách mimo území centra
s dobrou orientací zákazníků. Tento přístup více podporuje využívání dlouhodobě
udržitelných systémů dopravy.
5.3.2 Staré Město
Dopravní situace v centrální oblasti města se od Uherského Hradiště značně odlišuje a
nemyslíme pouze objemem dopravy. Statická doprava není především nijak regulována,
v předmětném území se prolínají všechny možné funkce jeho využití. Jsou zde zastoupeny
městský úřad, pošta, obchodní a jiné komerční služby, bytové i rodinné domy, základní
školství, zdravotnictví a další společenské aktivity. Podstatou návrhu je pokrytí souhrnné
výhledové poptávky bez územní nebo cenové regulace.
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Následující tabulka dokládá konstrukci poptávky pro stávající stav podle uživatelských skupin,
rovněž nabízí odhad nabídky odvozený z průzkumu.
Konstrukce výchozího, současného stavu poptávky (maximální počty v období 13-15 hodin)
Oblast
Celkem
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnane R po 18 hod.
vozidel
A
126
39
18
41
196
224
Celkem
126
39
18
41
196
224

Odhad
nabídky
290
290

Tabulka 23: Konstrukce současné poptávky podle uživatelských skupin, špičková hodina v době 13-15 hod.

Bilance nabídky a poptávky hovoří o obecném přebytku parkovacích/odstavných stání
v počtu 66 míst. Řešení je založeno na existující zastupitelnosti uživatelů, srovnáním
poptávky obyvatel a sloupce R po 18 hodině (maximální poptávka po rezidentním stání) lze
odvodit, že kolem 30-40% vozidel obyvatel z území odjíždí.
Následující tabulka dokládá konstrukci poptávky pro výhledový rok 2035 rovněž podle
uživatelských skupin při zachování úrovně zastupitelnosti. Z tabulky je patrné, že poptávka se
přibližuje nabídce odstavných a parkovacích stání. Proto doporučujeme omezený rozvoj
těchto kapacit.
Konstrukce výhledové poptávky pro stupeň automobilizace 490 voz./1000 obyvatel
Oblast
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec R po 18 hod.
A
158
45
21
47
245
Celkem
158
45
21
47
245

Celkem
vozidel
271
271

Tabulka 24: Konstrukce výhledové poptávky roku 2035 podle uživatelských skupin, špičková hodina

Analytická část vyhodnotila dopravní situaci jako stabilizovanou s dílčími problematickými
lokalitami, kde dochází ke koncentraci poptávky. Patří mezi ně především oblast kolem
městského úřadu a ulicí Za Radnicí. Doporučujeme zde doplnit nabídku právě před bytovým
domem 1862-1865. Další problematickou lokalitou je oblast kolem základní školy a
obchodních a podnikatelských aktivit v prostoru křižovatky ulic Náměstí Hrdinů-Za Špicí.
Zákazníci obchodních aktivit na ulici Za Špicí (autoservis, obchod) omezují bydlící, nevhodně
zabírají části uličního prostoru obousměrné komunikace. S ohledem na velmi stísněné
územní podmínky lze pouze zvažovat potenciální využití krajního jízdního pruhu ulice
Brněnské. Znamená to, že současné uspořádání v jednom jízdním pruhu ve směru
k městskému úřadu by bylo prodlouženo od ulice Tyršova po ulici Rastislavova. Rozšíření
přidruženého dopravního prostoru umožní také řešit problematiku pěší a cyklistické dopravy
v této lokalitě. Nabízí se rovněž možnost změny organizace dopravy, kdy vymezené úseky
ulice Za Radnicí a Za Špicí budou provozovány jako jednosměrné.
Následující obrázek představuje výřez z příslušné grafické přílohy pro centrální území města
Staré Město s lokalizací potenciálních ploch pro uživatelské skupiny návštěvník (červené
plochy-parkovací pruhy) a obyvatel (zelená plocha-kolmá stání podél komunikace).
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Obrázek 52: Návrh lokalit pro vymezení parkovacích míst na ulici Brněnské, plocha pro vybudování
parkovacích a rezidentní stání na ulici Za Radnicí

5.3.3 Kunovice
Dopravní situace v centrálním území města Kunovice je podobná jako ve Starém Městě. Na
tom nic nemění ani dopravně regulovaný prostor Náměstí Svobody, který je pro odstavování
vozidel obyvateli nezajímavý. Důležitým prvkem v tomto prostoru je značná nabídka
parkovacích stání kolem objektu Panský dvůr. V doložených tabulkách je ve srovnání se
Starým Městem jedna odlišnost, o více než 55% vyšší počet vozidel zaměstnanců. Také
v případě Kunovic doporučujeme pokrytí souhrnné výhledové poptávky bez územní regulace,
pouze se zachováním stávajícího regulovaného prostoru Náměstí Svobody.
Následující tabulka dokládá konstrukci poptávky pro stávající stav podle uživatelských skupin,
rovněž nabízí odhad nabídky odvozený z průzkumu (poznámka: během fotbalového utkání
dokázalo území absorbovat až 300 vozidel, nicméně ulice Jana Hrubého, Pod Kostelem byly
zcela obsazeny).
Konstrukce výchozího, současného stavu poptávky (maximální počty v období 13-15 hodin)
Oblast
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
Celkem
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec R po 18 hod.
vozidel
B
83
41
20
79
130
223
Celkem
83
41
20
79
130
223

Odhad
nabídky
270
270

Tabulka 25: Konstrukce současné poptávky podle uživatelských skupin, špičková hodina v době 13-15 hod.

Bilance nabídky a poptávky hovoří o obecném přebytku parkovacích/odstavných stání
v počtu 47 míst. Řešení je založeno na existující zastupitelnosti uživatelů, srovnáním
poptávky obyvatel a sloupce R po 18 hodině (maximální poptávka po rezidentním stání) lze
odvodit, že kolem 30-40% vozidel obyvatel z území odjíždí.
Následující tabulka dokládá konstrukci poptávky pro výhledový rok 2035 rovněž podle
uživatelských skupin při zachování úrovně zastupitelnosti. Z tabulky je patrné, že poptávka se
přibližuje nabídce odstavných a parkovacích stání. Uvedená výhledová bilance nebude mít
prakticky žádný dopad na dopravní situaci, poptávka se přesune do blízkého navazujícího
území. Tento závěr odvozujeme ze zjištění, že část parkovacích kapacit v prostoru Panského
domu je využívána obyvateli bytového domu k celodennímu odstavování vozidel. Pro

Strana 89 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

obyvatele centra navrhujeme vymezit část zpoplatněné parkovací plochy na náměstí
Svobody.
Konstrukce výhledové poptávky pro stupeň automobilizace 490 voz./1000 obyvatel
Oblast
Počet vozidel ve skupinách uživatelů
území
Obyvatel
Návštěvník Dlouhodobý Zaměstnanec R po 18 hod.
B
104
47
23
91
163
Celkem
104
47
23
91
163

Celkem
vozidel
265
265

Tabulka 26: Konstrukce výhledové poptávky roku 2035 podle uživatelských skupin, špičková hodina

Parkovací pruhy na ulici Na Rynku doporučujeme přebudovat s ohledem na nevyhovující
přechod pro chodce a zastávky VHD, upřednostňujeme jejich využití pro plánované
cyklistické pruhy v hlavním dopravním prostoru.

Obrázek 53: Návrh na vymezení rezidentních stání v části parkoviště na náměstí Svobody

6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA
6.1 Vazba na dřívější koncepci
Cyklistická doprava je významnou součástí dopravních výkonů v trojměstí. Její podíl na dělbě
přepravní práce je 9,5% a cílem je její nárůst. Největším problémem dnešní cyklistické
dopravy je nedobudovaná cyklistická síť umožňující bezpečný a plynulý pohyb po městě.
Tomu brání jednak přístupy České republiky na státní úrovni, které kladou důraz na
podmínky pro individuální automobilovou dopravu, ale i nedůslednost nalezení bezpečných
podmínek pro cyklisty a prosazování změn sítě se sníženou kvalitou či bezpečností oproti
normovým požadavkům.
Město Uherské Hradiště disponuje Generelem cyklistické dopravy, který byl zpracován v roce
2011. Systémové řešení je založeno na koncepci základních dopravních tras, rekreačních tras
a místních cyklistických tras při naplnění podmínek přímosti, atraktivity a bezpečnosti. Město
dlouhodobě a systematicky doplňuje a rozvíjí systém cyklistických tras a zvyšuje bezpečnost
cyklistické dopravy. Následující obrázek dokládá systém cyklotras z Generelu cyklistické
dopravy z roku 2011. Navrhované řešení na původní generel navazuje a dále jej
rozpracovává.
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Obrázek 54: Systém cyklotras, Generel cyklistické dopravy na území města Uherské Hradiště; 07/2011

Původní koncepce je návrhem rozšířena o území Starého Města a Kunovic, je zajištěna
provázanost sítě. Nové přístupy garantují dostupnost prakticky veškeré uliční sítě pro cyklisty
a jsou tvořeny i nová propojení v podobě cyklostezek. Z této komplexní sítě jsou vybrány
vytížené trasy, které převádějí větší objemy cyklistické dopravy.
Návrhem sítě je respektována integrace cyklistického provozu s vozidly, kde je intenzita
dopravy nižší a jsou uplatněny zklidňující prvky podporující společný integrovaný provoz.
Naopak v koridorech, kde je automobilová doprava rychlá či intenzivní je nutné kvalitu a
bezpečnost cyklistů zajistit segregací od automobilového provozu a to samostatnými
jízdními pruhy či dělenou stezkou pro pěší a cyklisty. Sdružené stezky jsou vhodné pouze v
podmínkách slabého pěšího provozu či v místech se stísněnými podmínkami, které
neumožňují jiné vedení cyklistického provozu.
Samostatnou kapitolou jsou cyklistické přejezdy, které musí plynule navazovat na
segregovaná cyklistická řešení. V místech, kde je překonávána komunikace s více než 10 tis.
vozidel v obou směrech je toto nutností. Při návrhu je třeba dbát na plynulost cyklistického
provozu. Při vedení cyklistických pruhů na zatížených komunikacích je nutné zřizovat
podmínky pro levá nepřímá odbočení dle technických předpisů.
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ID rok 2011
1
2
7
8
10
15
20
21
24
53

54,51

58

60

Původní stavba/návrh
Vyhrazený pruh na
Velehradské třídě
Vyhrazený pruh na Tř. Maršála
Malinovského
Jednostranný cyklopruh na ul.
Svatováclavská
Jednostranný cyklopruh na ul.
Svatováclavská
Cyklistické pruhy na ul.
Sokolovská
Víceúčelový pruh na ul.
Zahradní
Jednostranný pruh na ulici
Větrná
Jednostranný pruh na ulici
Větrná
Jednostranný pruh na ulici 1.
máje
Návrh rekreační stezky mezi
ulicemi Okružní a Stonky
Návrh rekreační stezky na
hranici Kunovic a Uherského
hradiště
Úsek rekreační stezky
propojující stezku z Vések a
Kunovic v místě kolejového
křížení
Navržená cyklostezka mezi
ulicemi Solná cesta a Konečná
Ulice Na Morávce

Ulice Jana Lucemburského

Odůvodnění změny
Vypuštěno, nahrazeno stezkou v
přidruženém prostoru
Vypuštěno, nahrazeno stezkou v
přidruženém prostoru
Pruh je nahrazen integrací cyklistické
dopravy v rámci zklidněné zóny
Pruh je nahrazen integrací cyklistické
dopravy v rámci zklidněné zóny
Nefunkční návrh je nahrazen stezkou v
přidruženém prostoru.
Nahrazeno integrací ve vozovce zónou 30.
Navrhovaný pruh je nahrazen integračními
opatřeními v podobě cyklopiktogramů
Navrhovaný pruh je nahrazen integračními
opatřeními v podobě cyklopiktogramů
Navrhovaný pruh je nahrazen integračními
opatřeními v podobě cyklopiktogramů
Stavba je nahrazena stavbou dělené stezky
mezi ulicemi Nad Žlebem a Stonky.
Stezka je nahrazena výstavbou nové
obslužné ulice s v rámci ploch BI v
Kunovicích a dále opatřeními na ulici
Průmyslová.
Úsek stezky je vypuštěna pro nadbytečnost,
spojení stezek je zachováno podél ulice tř.
Maršála Malinovského a kolem Lidlu, na
straně Kunovic ulicí Ve Strhanci.
Stezka je navržena k přeložení dle
navrhované uliční sítě dle ÚP
Místo navržených cyklopruhů je navržena
integrace cyklistů v hlavním dopravním
prostoru
Nově je uvažováno se zřízením
jednosměrky a vedení cyklistů v obou
směrech.
Je vložen nové propojení mezi ulicemi
Dukelských hrdinů a Sokolovskou

Tabulka 27: Návrhy úprav původní koncepce cyklodopravy Uherské Hradiště
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6.2 Koncepce řešení, příklady uspořádání
Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice poněkud modifikuje
zmíněný systém cyklotras. Koncepce řešení a přednostní kroky dostavby sítě jsou založeny
na definování základní kostry cyklistických tras, která je výběrem z celé sítě, podle
používaných spojení a zjištěných intenzit cyklistické dopravy v řešeném území v pracovním
dni. Tato kostra je tvořena trasami hlavními s intenzitou větší jak 1 tis. cyklistů za 24 hodin
v obou směrech (barva červená), dále doplňujícími trasami s intenzitou provozu větší jak 500
cyklistů za 24 hodin v obou směrech (barva hnědá) a vybranými trasami, které zajistí
celistvost sítě (žlutá a zelená barva).

Obrázek 55: Intenzity cyklistické dopravy v Uherském Hradišti, stávající stav

Takto definovaná kostra byla promítnuta do území, kde by měla splňovat požadované
úrovně segregace ve vztahu k automobilové dopravě a současně harmonizovat
s podmínkami pro bezbariérové trasy pěší dopravy v rámci reálných uličních prostor. Ukázalo
se, že uvedené „omezující“ podmínky zasahují do řešení cyklistických tras natolik výrazně, že
bylo na jednání dne 13.8.2015 rozhodnuto zadavatelem potlačit roli pěších bezbariérových
tras ve prospěch řešení cyklistické dopravy tam, kde si to místní stísněné podmínky vyžádají.
V návrzích byly rovněž zohledněny zvyklosti ve využívání dopravní infrastruktury cyklistickou
dopravou. Součástí je návrh dostavby chybějících rozvojových úseků pro dosažení celistvosti
sítě pro denní používání. Návrh dokládá soupis přednostních kroků v rozvoji základní
cyklistické sítě, včetně rizikových lokalit a nebezpečných míst. Tato problematika by měla být
dále rozpracována do studijní úrovně řešení.
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Pro definování výhledového uspořádání cyklistických tras byly obecně použity dále uvedené
kategorie řešení integrace a segregace, včetně orientačních předpokladů uplatnění:
a) hlavní dopravní prostor
I. cyklistická doprava na vozovce bez dodatečných prvků
- rychlost do 30 km/h, intenzita do 5 tis. vozidel/24 hod. v obou směrech
- rychlost do 50 km/h, intenzita do 3 tis. vozidel/24 hod. v obou směrech
II. cyklistická doprava na vozovce s využitím integračních opatření
- rychlost do 50 km/h, intenzita do 7 tis. vozidel/24 hod. v obou směrech
III. cyklistická doprava na vozovce s odděleným provozem
- rychlost do 50 km/h, intenzita do 18 tis. vozidel/24 hod. v obou směrech (2 pruhy)
b) přidružený dopravní prostor
IV., V. intenzity dopravy vyšší než uvedené v kategorii III.
- trasy pro chodce a cyklisty s vyznačením situování, doporučená šířka 4-5m podle
intenzity cyklistické dopravy
- trasy pro cyklisty, doporučená šířka 2-3m podle intenzity dopravy.
Sběrné komunikace s intenzitou nad 10 tis. vozidel představují nejen podélnou, ale i příčnou
překážku cyklistické dopravě, toto je nutné zohlednit při budování přejezdů pro cyklisty.
Příklad řešení je proveden v křižovatce Hradišťská-Velkomoravská. Vedení cyklistů na
zatíženém skeletu IAD je nutné vést v křižovatkách v přidruženém dopravním prostoru s
pečlivým návrhem levých odbočení. Výjimku mohou tvořit předřazené prostory pro levé
odbočení na SSZ.
Příklady možného šířkového uspořádání dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, ERA
Doporučení pro navrhování zařízení cyklistické dopravy a pracovní verze nového znění TP
179, které se inspirují doporučeními ERA.
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Obecně důležitými předpoklady k dosažení ucelenosti sítě cyklistických a plošného efektu
pro komfortnější využívání cyklistické dopravy jsou další podpůrné prvky jako např.:
vedení cyklistické dopravy v protisměru jednosměrných komunikací všude tam, kde
to místní podmínky dovolují
zóny 30, kde se cyklistická doprava stává díky nižší dovolené rychlosti bezpečnější
obytné zóny, kde cyklistická doprava sdílí uliční prostor s ostatními účastníky provozu
pěší zóny, kde může být cyklistické dopravě povolen vjezd dovolen např. ve
stanovených trasách nebo oblastech, případně v omezené době.
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6.3 Návrh základní sítě cyklistických tras, přednostní kroky rozvoje
Na základě více hodnotové analýzy, kdy byly brány v úvahu intenzity silniční dopravy,
intenzity cyklistické dopravy, bezbariérové trasy pěší dopravy, územní podmínky, zavedené
zvyklosti a další, byl vypracován návrh základního kostry cyklistických tras. Z nich byly
vybrány ucelené trasy jako přednostní kroky rozvoje pro jednotlivá řešená města
s podrobnějším popisem situování a výčtem potenciálních rizik a problémů k dalšímu
prověření.
Návrh základní sítě cyklistických tras dokládá následující obrázek, barevně jsou rozlišeny
vhodné způsoby řešení tras a úseků.

Obrázek 56: Návrh úprav základní sítě tras cyklistické dopravy
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Jednotlivé přednostní stavby či úseky jsou doloženy v následující tabulce.
ID

ID
2011

Název
tř. Maršála
Malinovského
podjezd pod tratí ČD
Husova-Na Splávku
propoj podél trati ČD
Průmyslová-Potočná

1

-

2

48

3

-

4

1

5

-

6

10,19

7

-

Zelené náměstí, Tůně

8
9

23,24
20,21

10

9

1.máje, Sadová
Větrná
propoj J.E.PurkyněPrůmyslová

Velehradská třída
Svatoplukova, Jiřího z
Poděbrad
náměstí Míru,
Sokolovská

Stav

Návrh

Stezka pro chodce a cyklisty
smíšená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Komunikace pro pěší

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

-

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty smíšená
Pruh pro cyklisty v obou
směrech
Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty smíšená
Pěšina, komunikace pro pěší,
smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly

Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
přejezd pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
zklidněná zóna
Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
zklidněná zóna
Integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)

-

Pruh pro cyklisty v obou směrech

11

-

Zerzavice, Hradišťská,
Brněnská

12

-

Velkomoravská

Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty dělená,
stezka pro chodce a cyklisty
smíšená
Komunikace pro pěší

13

-

Huštěnovská

Smíšený provoz s vozidly

14

-

Velehradská

15

-

Východní, OC Albert

16

-

Třída Vítězství, Na
Rynku

17
18

-

Osvobození
Lidická

Smíšený provoz s vozidly
Komunikace pro pěší,
parkoviště
Stezka pro chodce a cyklisty
smíšená, komunikace pro
motorová vozidla
Smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly

19

-

náměstí Svobody

Smíšený provoz s vozidly

20

-

Revoluční

21

-

J. E. Purkyně

Smíšený provoz po
železničním mostě
Stávající nevyhovující smíšená
stezka pro pěší a cyklisty

Rozšíření pruhů pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Pruh pro cyklisty v obou směrech,
integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)
Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Pruh pro cyklisty v obou směrech
Integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)
Pruh pro cyklisty v obou směrech,
stezka pro chodce a cyklisty dělená
Návrh nové lávky s dělenou stezkou
pro pěší a cyklisty.
Návrh dělené stezky pro pěší a
cyklisty

Tabulka 28: Prioritní kroky rozvoje tras cyklistické dopravy

Následuje výčet doporučených přednostních ucelených tras cyklistické dopravy, součástí tras
jsou také přejezdy pro cyklisty v křižovatkách, případně úseky zajišťující vazby do území.
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Uherské Hradiště
ulice Velehradská třída, Zerzavice – návaznost na Staré Město
ulice Třída Maršála Malinovského, Třída Vítězství – návaznost na Kunovice
ulice Štěpnická, Husova, Na Splávku – centrum města
ulice Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně, Revoluční, železniční most – návaznost na Staré
Město, propojení J.E. Purkyně – Průmyslová
ulice 1. máje, Sadová, Větrná
propojení podél železniční trati z Kunovic, ulice Za Tratí, Průmyslová, Svatováclavská –
centrum města
ulice Sokolovská/Náměstí Míru, Všehrdova/Štefánikova – centrum města.
Ulice Velehradská třída, Zerzavice – návaznost na Staré Město
Situování cyklistů se předpokládá v přidruženém dopravním prostoru na jižní (jihozápadní)
straně komunikace, na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem s obousměrným
provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické dopravy) s návazností na
pokračování trasy ve Starém Městě.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Velehradská třída-výjezd z autobusového nádraží
- převedení cyklistů přes ulici Velehradská třída v návaznosti na pokračující trasu po
ulici Tůně
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD
- křižovatka Zerzavice-Svatojiřské nábřeží.
Ulice Třída Maršála Malinovského, Třída Vítězství – návaznost na Kunovice
Situování cyklistů se předpokládá v přidruženém dopravním prostoru na obou stranách
komunikace, na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem s obousměrným
provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické dopravy) s návazností na
pokračování trasy v Kunovicích. Cyklistická stezka na východní straně komunikace navazuje
na stezku podél ulice Sokolovské, stezka na západní straně komunikace je z důvodu
nedostatečné šířky přidruženého prostoru ukončena na cyklistických pruzích v ulici
Svatoplukova.
Kolizní a riziková místa:
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD
- křižovatka Třída Maršála Malinovského-Svatoplukova
- křižovatka Třída Maršála Malinovského-Solná cesta.
Ulice Štěpnická, Husova, Na Splávku – centrum města
Vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy doporučujeme v celé délce ulic
Štěpnická a Husova vést cyklistickou dopravu v hlavním dopravním prostoru na vozovce bez
dodatečných prvků. Alternativně lze zvažovat ulici Husovu realizovat jako cyklistickou ulici,
doporučení tohoto kroku je podmíněno uzákoněním pravidel provozu na takovéto
komunikaci. V místě podchodu pod tratí ČD pak na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické
dopravy). V ulici Na Splávku a centru města doporučujeme cyklistickou dopravu situovat do

Strana 100 (celkem 142)

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice
Návrhová část

hlavního dopravního prostoru na vozovku s využitím integračních opatření (piktogramy,
psychologický pás).
Kolizní a riziková místa:
- úzký profil podchodu pod tratí ČD
- křižovatka Na Stavidle-Na Splávku.
Ulice Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně, Revoluční, železniční most – návaznost na Staré
Město, propojení J.E. Purkyně – Průmyslová
V úseku ulice Jiřího z Poděbrad (od ulice Šafaříkova) po křižovatku s ulicí Stojanova se
předpokládá vést cyklistickou dopravu v hlavním dopravním prostoru s odděleným provozem
(cyklistické pruhy v minimální šířce 1,5m + odstupy) v každém směru. V navazujícím úseku po
křižovatku s ulicí Revoluční doporučujeme zachování stávajícího stavu. Vzhledem k
vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy doporučujeme v celé délce ulice Revoluční
cyklistickou dopravu situovat do hlavního dopravního prostoru na vozovku bez dodatečných
prvků. V navazujícím úseku podél řeky Moravy k železničnímu mostu pak na stezku pro
chodce a cyklisty s odděleným provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m
(podle intenzity cyklistické dopravy) a dále přes železniční most na stezce pro chodce a
cyklisty se smíšeným provozem s návazností na pokračování trasy ve Starém Městě.
Propojení J.E. Purkyně a Průmyslová se předpokládá v uspořádání obousměrných
cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru (minimální šířka 1,5m + odstupy).
Kolizní a riziková místa:
- železniční most přes řeku Moravu (stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným
provozem)
- křižovatka Jiřího z Poděbrad-Stojanova
- křižovatka J.E. Purkyně-Revoluční
- křižovatky propoj-J.E. Purkyně a propoj-Průmyslová
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Ulice 1. máje, Sadová, Větrná
V ulici 1. máje od ulice Sokolovské musí návrh reagovat na stísněné uliční podmínky a i když
intenzita dopravy dosahuje limitních hodnot pro integrovaný provoz doporučujeme nedobrý
stav alespoň zlepšit využitím integračních opatření (piktogramy, psychologický pás). Rovněž
v ulicích Sadová a Větrná doporučujeme využití integračních opatření, zde jsou podmínky,
s ohledem na nižší intenzity dopravy, výrazně lepší.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka 1. máje-Sokolovská, doplnění návazností
- křižovatka Větrná-Solná cesta, včetně napojení na stezku Třída M. Malinovského.
Propojení podél železniční trati z Kunovic, ulice Za Tratí, Průmyslová, Svatováclavská –
centrum města
Stezka pro chodce a cyklisty smíšená v šířce 3-4m, vedená podél železniční trati, napojuje
město Kunovice v souběžné alternativní trase k trase v ulici Třída Maršála Malinovského.
Pokračující trasa v ulici Za Tratí se zklidněným režimem provozu nevyžaduje žádná dodatečná
opatření. Rovněž v ulici Svatováclavská doporučujeme vést cyklistickou dopravu v hlavním
dopravním prostoru na vozovce bez dodatečných prvků. Vzhledem k budoucím vyšším
intenzitám automobilové dopravy doporučujeme v ulici Průmyslová vytvořit cyklistické pruhy
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ve vozovce (minimální šířka 1,5m + odstupy). V centru města pak cyklistickou dopravu
situovat do hlavního dopravního prostoru na vozovku s využitím integračních opatření
(piktogramy, psychologický pás).
Kolizní a riziková místa:
- Křížení ulice Průmyslové
- křižovatka Třída Maršála Malinovského-Průmyslová
- křižovatka Svatováclavská-Jiřího z Poděbrad
Ulice Sokolovská, Náměstí Míru, Všehrdova/Štefánikova, Tůně – centrum města
V ulici Sokolovská se předpokládá vést cyklisty v přidruženém dopravním prostoru na
severozápadní (severní) straně komunikace, na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické
dopravy). V úseku Náměstí Míru pak na samostatné stezce pro chodce a cyklisty s
odděleným provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity
cyklistické dopravy). Vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy
doporučujeme v úseku Štefánikova-Tůně situovat cyklistickou dopravu do hlavního
dopravního prostoru na vozovku bez dodatečných prvků. V úseku ulice Všehrdova
doporučujeme cyklistickou dopravu umístit do hlavního dopravního prostoru s odděleným
provozem (cyklistické pruhy v minimální šířce 1,5m + odstupy) v obou směrech a v centru
města pak do hlavního dopravního prostoru na vozovku s využitím integračních opatření
(piktogramy, psychologický pás).
Kolizní a riziková místa:
- křižovatky na ulici Sokolovská v úseku Moravníky-Na Zápovědi
- křížení trasy s MK v úseku U Řeky-V Uličce
- křižovatka Sokolovská-1.máje
- křižovatka Sokolovská-Štefánikova
- křížení ulice Velehradská třída, přechod a přejezd zabezpečený SSZ
- křižovatka Třída Maršála Malinovského-Sokolovská
- křižovatka Všehrdova-Hradební
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Staré Město
železniční stanice Staré Město (ulice Nádražní), ulice Brněnská, Náměstí Hrdinů, ulice
Hradišťská, Zerzavice – návaznost na Uherské Hradiště
ulice Za Radnicí, Trávník, Moravní nábřeží, železniční most – návaznost na Uherské
Hradiště
ulice Velehradská, Velkomoravská.
Železniční stanice Staré Město (ulice Nádražní), ulice Brněnská, Náměstí Hrdinů, ulice
Hradišťská, Zerzavice – návaznost na Uherské Hradiště
Vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy se v úseku ulice Nádražní
předpokládá vést cyklistickou dopravu v hlavním dopravním prostoru na vozovce bez
dodatečných prvků. V celém úseku ulic Brněnská, Náměstí Hrdinů, Hradišťská a Zerzavice pak
v přidruženém dopravním prostoru, na jižní straně komunikace na stezce pro chodce a
cyklisty s odděleným provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle
intenzity cyklistické dopravy) s návazností na pokračování trasy v Uherském Hradišti. V úseku
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mezi ulicemi Rastislavova a Obilní čtvrť doporučujeme umístit cyklisty do přidruženého
dopravního prostoru komunikace na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem s
obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické dopravy) i na
severní straně komunikace.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Brněnská-Tovární
- křižovatka Brněnská-Obilní čtvrť
- křižovatka Brněnská-Rastislavova
- křižovatka Hradišťská-Velkomoravská
- křižovatka Hradišťská-Východní
- most přes Baťův plavební kanál
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Ulice Za Radnicí, Trávník, Moravní nábřeží, železniční most – návaznost na Uherské
Hradiště
Vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy se v úseku ulic Za Radnicí, Trávník
a Moravní nábřeží předpokládá situovat cyklistickou dopravu do hlavního dopravního
prostoru na vozovku bez dodatečných prvků. Přes železniční most pak na stezce pro chodce
a cyklisty se smíšeným provozem s návazností na pokračování trasy v Uherském Hradišti.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Hradišťská-Za Radnicí
- železniční most přes řeku Moravu (stezka pro chodce a cyklisty se smíšeným
provozem).
Ulice Velehradská, Velkomoravská
V úseku ulice Velehradská se předpokládá situovat cyklistickou dopravu do hlavního
dopravního prostoru na vozovku s využitím integračních opatření (piktogramy, psychologický
pás). V úseku ulice Velkomoravská pak doporučujeme vést cyklisty v přidruženém dopravním
prostoru, na západní straně komunikace na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem s obousměrným provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické
dopravy).
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Hradišťská-Velkomoravská
- křižovatka Velkomoravská-Velehradská
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Kunovice
ulice Pekařská (od Husitská), Na Rynku, Třída Vítězství – návaznost na Uherské Hradiště
ulice Lidická, Náměstí Svobody, Panská, Na Záhonech
trasa podél železniční trati do Uherského Hradiště.
Ulice Pekařská (od Husitská), Na Rynku, Třída Vítězství – návaznost na Uherské Hradiště
V úseku ulic Pekařská, Na Rynku a třída Vítězství po křižovatku třída Vítězství-Obchodní
doporučujeme cyklistickou dopravu do hlavního dopravního prostoru s odděleným
provozem (cyklistické pruhy v minimální šířce 1,5m + odstupy) v obou směrech. Od
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křižovatky třída Vítězství-Obchodní pak v přidruženém dopravním prostoru na obou stranách
komunikace na stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem s obousměrným
provozem cyklistů v šířce 4-5m (podle intenzity cyklistické dopravy) s návazností na
pokračování trasy v Uherském Hradišti.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Pekařská-Panská
- křižovatka třída Vítězství-Obchodní
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Poznámka: v ulici Na Rynku doporučujeme upřednostnit cyklistickou dopravu před řešením
parkování a odstavování vozidel.
ulice Lidická, náměstí Svobody, Panská, Na Záhonech
Vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy v úseku ulice Lidická po
křižovatku s ulicí Na Zelničkách se předpokládá umístit cyklistickou dopravu do hlavního
dopravního prostoru na vozovku bez dodatečných prvků. V navazujícím úseku ulice Lidická
pak cyklistickou dopravu vést v hlavním dopravním prostoru na vozovce s využitím
integračních opatření (piktogramy, psychologický pás). V prostoru náměstí Svobody
doporučujeme cyklistickou dopravu situovat do hlavního dopravního prostoru s odděleným
provozem (cyklistické pruhy v minimální šířce 1,5m + odstupy) v obou směrech. V ulicích
Panská a Na Záhonech pak vzhledem k vyhovujícím intenzitám automobilové dopravy
navrhujeme vést cyklistickou dopravu v hlavním dopravním prostoru na vozovce bez
dodatečných prvků.
Kolizní a riziková místa:
- křižovatka Lidická-Osvobození
- křižovatka Pekařská-Panská-Na Rynku
- vedení cyklistů v prostoru zastávek MHD.
Trasa podél železniční trati do Uherského Hradiště
Stezka pro chodce a cyklisty smíšená v šířce 3-4m, vedená podél železniční trati, napojuje
město Uherské Hradiště v souběžné alternativní trase k trase v ulici Třída Vítězství. Jedná se
o pokračování cyklistické stezky se smíšeným provozem od ulice Panské.
Návrh výhledové sítě cyklistických tras dokládá následující obrázek.
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Obrázek 57: Návrh výhledových tras cyklistické dopravy

Následuje posouzení vybraných záměrů cyklistické dopravy záměrů dle požadavků
zadavatele, které jsou považovány za zásadní.
Přínos pěšího a cyklistického napojení Větrná - Solná cesta - Nad Žlebem
Pěší propojení má turistický potenciál. Je vedeno v území archeologického naleziště s
potenciálem vzniku rekreační oblasti v podobě parkové úpravy. Na přeměnu lokality PZ
plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch na rekreační oblast je
zpracována architektonická studie. Z hlediska dopravního má spojení zanedbatelný význam
mimo přímého spojení ulice Sadová a ulice 28. října v prostoru obchodného domu Tesco.
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Obrázek 58: Situace možného propojení cyklistické dopravy s dopravním významem přes Výšinu sv.
Metoděje (červeně)

Nová rekreační stezka pro cyklisty podél železniční tratě 341
Stezka spojuje Sady a Vésky s Uherským Hradištěm mimo trasy automobilové dopravy.
Stezka přináší vyšší komfort v oddělení od automobilové dopravy oproti stávajícímu vedení
po silnici III/05014. Má význam zejména pro rekreační a méně zdatné cyklisty. Z dopravního
hlediska je stávající trasa vedená po silnici a mimo zastavěné území na samostatné stezce
vyhovující. Intenzita dopravy umožňuje smíšený provoz. Propojení přes silnici I/55 a přes trať
340 bylo pro nadbytečnost vypuštěno.
Cyklistické propojení prodloužení ulice B. Němcové
Propojení představuje zvýšení kvality dopravy zejména z Kunovic do centra města Uherského
Hradiště propojením trasy z ul. Za Tratí s ulicí Svatováclavská, která je cyklisty hojně
využívaná. Nicméně považujeme za důležitější řešit zlepšení parametrů průchodu z ulice
Husova do centra města pro cyklisty a pěší.
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6.4 Odstavování kol a podpora VHD
V rámci podpory a integrace veřejné hromadné dopravy a cyklistické dopravy je možné
uvažovat s půjčovnou kol na autobusovém nádraží a železniční stanici v Uherském Hradišti.
Tuto službu je vhodné navázat na odbavovací systém VHD, resp. IDS. Cílem může být také
nabídka bezpečného a rychlého spojení cyklistickou dopravou mezi železniční stanicí Uherské
Hradiště a autobusovým nádražím. Aby byla zajištěna úspora času při přemístění je nutné,
aby odbavení výpůjčky kola a jeho vrácení bylo realizováno do 1 min. Úspora času při
přestupu pak může dosáhnout až 5 min.
Dříve instalovaný systém bezplatných boxů při železniční stanici s neomezenou dobou
úschovy se nezdá být zcela funkční. Část kapacity funguje jako dlouhodobý pronájem, je
proto potřebná úprava provozu s omezením doby úschovy kola např. na 24 hodin. Dále
navrhujeme kapacity úschovy kol vhodnou formou rozšířit na železničních stanicích ve
Starém Městě a Uherském Hradišti a na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti.
Podrobnější návrhy s podporou intermodální nabídky jsou obsaženy v kapitole 4.3.

7 PĚŠÍ DOPRAVA
Pěší doprava má významný podíl na dělbě přepravní práce, který činí až 32%. Výhledovou
motivací je tento podíl udržet. Za znevýhodněnou skupinu osob se sníženou schopností
pohybu či orientace je možné označit až 30% populace. Tento podíl se bude se stárnutím
obyvatel dále zvyšovat.
Bezpečnost a bezbariérovost pěší infrastruktury je důležitým faktorem kvality života,
přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou
schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.
Za osoby se sníženou schopností pohybu či orientace se nepovažují jen zdravotně
handicapovaní lidé, ale spadá sem také početná skupina seniorů, rodičů s malými dětmi,
osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu stavem po úrazech apod. Ti
všichni mohou mít problémy s bezpečným pohybem a orientací v území. Jedná se o nejvíce
zranitelnou část dopravního systému vyžadující ochranu před motorovými vozidly, ale i
cyklisty.

7.1 Základní cíle a koncepce řešení
Základem koncepce pěší dopravy je návrh zjednodušené formy „Generelu“ bezbariérových
tras. Jedná se o základní kostru pěších tras, které propojují rozhodující zdroje a cíle cest
v území, přičemž vlastní problematika pěší dopravy se přednostně zaměřuje na zmapování
bezpečnostních rizik chodců ve vybraných trasách s cílem zajištění užívání staveb všemi
osobami.
Do rozhodujících cílů cest byly zařazeny objekty a zařízení zdravotnictví a sociálních služeb,
školství, kultury, dopravy a veřejné správy. Z pohledu zdrojů se jedná především o
nejdůležitější obytná území s vícepodlažní zástavbou.
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Orientace řešení byla stanovena na základě dvou hlavních cílů, které v obecné rovině
vymezují zajištění podmínek pro pohyb všem osobám.
První cíl vymezuje tři skupiny obyvatel, které jsou znevýhodněny při pohybu, jedná se o
osoby pokročilého věku, těhotné ženy (A1)
osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (A2)
osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením (A3).
Druhý cíl vymezuje základní stavební charakteristiku infrastruktury – chodníky, nástupiště
veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní
pochozí plochy, které musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci za
podmínek vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. V této souvislosti upozorňujeme, že metodika k uvedené
vyhlášce, kterou v srpnu 2011 vydalo MMR ČR, v komentáři k bodu 1.2.5 uvádí „Hmatově a
vizuálně neoddělený způsob vedení cyklistů a pěších na jedné úrovni je v zastavěném území a
v reakčních zónách z bezpečnostních důvodů nepřijatelný“. Z uvedeného textu je možné
dovodit, že běžně provozované stezky pro chodce a cyklisty podle DZ C9a, resp. C10a, pokud
nemají požadované oddělení, jsou nepřijatelné. Znamená to, že stávající koncepce cyklistické
dopravy založená na stezkách pro chodce a cyklisty bude muset být harmonizována
s podmínkami pro základní síť pěších tras.
Východiskem pro výběr hlavního skeletu pěších tras byl, vedle spojení rozhodujících zdrojů a
cílů v území, výsledek modelování dopravy MHD, resp. doplňující výstup z modelování ve
formě zatížení pěší dopravy. Následující obrázek alespoň v šířkách pentlí dokládá hlavní pěší
trasy na území města Uherské Hradiště.

Obrázek 59: Kartogram zatížení pěší dopravy na území Uherského Hradiště, šířka pentle je v osobách za 24
hodin
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7.2 Návrh hlavní sítě tras, přednostní řešení
Návrh sítě hlavních pěších tras má za cíl propojit jednotlivé městské části mezi sebou a
města vzájemně, aby byla zajištěna ucelená síť pěších tras na celém řešeném území. Vedení
tras v území plní dvě základní funkce. První funkcí je obsluha jednotlivých cílů občanské
vybavenosti a zastávek veřejné dopravy. Druhá, neméně podstatná funkce je propojení
jednotlivých tras do uceleného celku pěší bezbariérové dopravní sítě. Tato funkce je dána
urbanistickou strukturou měst a polohou jejich centra v rámci řešeného prostředí.
Jednotlivé pěší bezbariérové trasy jsou zapracovány do grafické přílohy, která znázorňuje
podrobné vedení trasy v uličních profilech, návaznosti na cíle na trase a návaznosti na
zastávky MHD. Grafickým schématem jsou barevně „popsány“ hlavní závady na trasách.
Kategorie nevyhovující trasy (červená barva) obsahuje tyto nejčastější závady:
komunikace pro pěší, přechod pro chodce nebo místo pro přecházení zcela chybí
stezka pro chodce a cyklisty bez označení jejich situování
nevyhovující šířka nebo velmi rizikový povrch
u přechodu pro chodce a míst pro přecházení chybí snížené obruby
nesprávně jsou provedeny signální a varovné pásy
u zastávky MHD pak navíc není dodržena minimální výška nástupní hrany nebo zcela
chybí nástupiště.
Kategorie částečně vyhovující trasy (oranžová barva) obsahuje tyto nejčastější závady:
snížena obruba bez varovných pásů, podélný sklon
stezka pro chodce a cyklisty s označením jejich situování, bez stavebních úprav nebo
nedostatečné šířky
u přechodu pro chodce a na místech pro přecházení chybí nebo jsou neúplné varovné a
signální pásy
povrch velmi rozdílný, ojediněle rizikový, zcela chybí vodící linie
u zastávek MHD chybí vybavení pro slabozraké a nevidomé.
Kategorie vyhovující trasy (zelená barva) obsahuje tyto nejčastější drobné závady:
nejsou zcela v souladu vodící linie, ztížena orientace v prostoru
u zastávek MHD chybí kontrastní pás nebo obruba je nižší než 160mm.
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Ukázky vyhovujících řešení a nejčastějších závad
a) vyhovující stavy

Obrázek 60: Přechod pro chodce na ulici Pivovarská

Obrázek 61: Trasa podél ulice Města Mayen
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b, částečně vyhovující stavy

Obrázek 62: Přechod pro chodce na ulici Havlíčkova, vstup do pěší zóny; chybí varovné a signální pásy u
přechodu

Obrázek 63: Trasa podél ulice Třída M. Malinovského; stezka pro chodce a cyklisty s vyznačením situování,
které neexistuje, nevyhovující oddělení, doplnit reliéfní dlažbu a upravit varovné a signální pásy
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Obrázek 64: Zastávka VHD Pivovarská; chybí vybavení pro osoby se sníženou schopností orientace

c) nevyhovující stavy

Obrázek 65: Přechod pro chodce na ulici Havlíčkova; nesnížená obruba, chybí varovné a signální pásy,
přechod má nevyhovující délku.
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Obrázek 66: Možná přístupová trasa k budově Slováckého muzea; chybí chodník, přístup po komunikaci

Orientační odhad rozsahu úprav byl proveden za předpokladů, že průměrná šířka chodníku k
opravě je 2,0 m a průměrná cena rekonstrukce chodníku je 1500,- Kč za m2, resp. 700,- Kč za
m2 bez DPH v případě dílčí revitalizace chodníku. V průměrných cenách jsou zahrnuty
náklady na úpravu přechodů pro chodce bez nasvětlení. Případné speciální nasvětlení je
možné kalkulovat v ceně cca 100 tis. Kč za 1 přechod. V případě zastávek MHD byl stanoven
odhad na doplnění prvků pro slabozraké a nevidomé na 10 tis. Kč, pro řešení nevyhovujícího
stavu pak 170 tis. Kč. Ceny jsou pouze orientační, nezahrnují přípravné ani projekční práce.
Úpravy pěších tras - řešené území
m2
Kč za m2
102872
28734
700
38440
1500
11328

stav
vyhovující
částečně vyhovující
nevyhovující
plánované
Suma

metry
51436
14367
19220
5664
90687

stav
vyhovující
částečně vyhovující
nevyhovující
Suma

Úpravy zástavek MHD/VHD - řešené území
počet
cena za ks
19
50
10000
12
170000
81

náklady
mil. Kč

77,8

mil. Kč

náklady

Tabulka 29: Orientační náklady na úpravy základních pěších bezbariérových tras
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Návrh základních pěších tras je svým rozsahem poměrně náročný, stejně náročné je také
dosažení souladu mezi potřebností a hospodárností záměru. V této souvislosti
doporučujeme dále vést diskusi o množství významných cílů v řešeném území, o omezené
redukci vlastních tras tam, kde dochází k jejich souběžnému vedení podél obou stran
komunikace. Například ve specifických podmínkách, mimo obchodní a společenské prostory,
lze připustit nevyhovující stav pro část osob skupiny A3, osoby s omezenou schopností
orientace.

Obrázek 67: Návrh hlavních tras pěší bezbariérové dopravy
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Následuje výčet přednostních ucelených tras pěší dopravy pro jednotlivá města, součástí tras
jsou také přechody pro chodce nebo místa pro přecházení zajišťující vazby do území.
Uherské Hradiště
ulice Velehradská třída, včetně přechodu, ulice Zerzavice (vazba na Staré Město)
ulice Třída Maršála Malinovského, Třída Vítězství – návaznost na Kunovice
ulice Sokolovská (od 1.máje), Všehrdova, Palackého náměstí, Havlíčkova
ulice Husova14, Na Splávku/Na Stavidle, Protzkarova
železniční stanice Uherské Hradiště, ulice Nádražní, Masarykovo náměstí
ulice Politických vězňů, Obchodní, autobusové nádraží
ulice Josefa Stancla, Krátká, Hradební
ulice Svatováclavská (od Kollárova), Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně (nemocnice).
Staré Město
železniční stanice Staré Město, ulice Brněnská, Náměstí Hrdinů, ulice Hradišťská,
Zerzavice (vazba na Uherské Hradiště)
ulice Velkomoravská
ulice Za Radnicí (prostor kolem městského úřadu)
ulice Finská čtvrt, Kopánky
ulice Salašská, Obilní čtvrt.
Kunovice
ulice Pekařská (od Husitská), Na Rynku, Třída Vítězství (vazba na Uherské Hradiště)
Náměstí Svobody (prostor kolem městského úřadu)
železniční stanice Kunovice zastávka, ulice Na Zahrádkách
ulice Lidická, Mládežnická, V Humnech, Cihlářská.

14

Rekonstrukce ulice Husova proběhla v roce 2015.
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Možná vzorová řešení nevyhovujících úseku komunikací pěší dopravy
Příklady uspořádání dle přílohy č. 2 k vyhlášce 398/2009 Sb.

Vzorové příklady uspořádání podle ČSN 736110; obrázek 67 – přijatelný pro bezbariérovou
trasu, na rozdíl od obrázku 68, který lze hodnotit jako nepřijatelný pro bezbariérovou trasu
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Vzorové příklady uspořádání podle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
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Druhou rovinou řešení pěší dopravy je odstranění nebezpečných a rizikových míst pěší
dopravy v kontaktu s komunikacemi základního komunikačního systému. Návrh rovněž
obsahuje výčet potenciálních lokalit pro zřízení místa pro přecházení nebo přechodu pro
chodce. Tyto návrhy jsou situovány do prostor zastávek MHD nebo v místech, kde možnosti
nejsou a potřeby se vyskytují. V analytické části byla doložena fotodokumentace závadných
lokalit, předběžně bylo identifikováno 33 závadných míst a lokalit. Jejich převažující část je
řešena v rámci navržené kostry základních pěších bezbariérových tras.
Následuje rámcový výčet důležitých závadných míst, proloženě jsou uvede lokality zahrnuté
do řešených pěších bezbariérových tras.
Uherské Hradiště
přechod v křižovatce Sadová-Derflanská; délka, bezbariérové úpravy
ulice Sadová, zastávka MHD Mařatice, Derflanská; návrh na přecházení, bezbariérové
úpravy zastávky
ulice Štěpnická, okolí zastávky MHD Štěpnice, U Olšávky; návrh na přecházení
ulice Štěpnická (domov důchodců), návrh na přecházení
ulice Na Dědině, prostor zastávky MHD Vésky, střed; návrh na přecházení
ulice Na Příkopě, prostor zastávky MHD Míkovice; návrh na přecházení
ulice Na Příkopě (Hlavní); návrh na přecházení
ulice Sokolovská/Sportovní; bezbariérové úpravy
ulice 1.máje/Pod Zahrady; bezbariérové úpravy
ulice Větrná (u ZŠ Větrná); délka, bezbariérové úpravy
křižovatka Větrná-Lomená; bezbariérové úpravy
křižovatka Větrná-Školní; bezbariérové úpravy
ulice Zahradní (objekt 1036); bezbariérové úpravy
ulice Průmyslová; návrh jednostranného chodníku
křižovatka Průmyslová-Svatováclavská; délka, bezbariérové úpravy
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ulice Svatováclavská (objekt 943); bezbariérové úpravy
křižovatka Kollárova-Nádražní; délka, chybí chodník, bezbariérové úpravy
křižovatka Na Stavidle-Na Splávku; délka, bezbariérové úpravy
ulice Stará Tenice/podjezd pod tratí; délka, bezbariérové úpravy
ulice Velehradská třída; absence přechodu v návaznosti na ulici Tůně
ulice Zerzavice; absence přechodu v návaznosti na oblast Moravního nábřeží
křižovatka Velehradská třída-Vodní; bezbariérové úpravy
ulice Třída M. Malinovského (Rostislavova); délka
ulice Solná cesta (zastávka MHD Sady rozc.); návrh na přecházení
ulice Solná cesta (Všesová); bezbariérové úpravy
ulice Solná cesta (Za Dědinou); návrh na přecházení
ulice Solná cesta (zastávka MHD Za Kovárnou); návrh na přecházení
propojení ulic Vinohradská s ulicí Pplk. Vladimíra Štěrby prodloužením ulice Kopánky pro
pěší a cyklisty
Staré Město
ulice Východní (Lidl); délka, bezbariérové úpravy
ulice Východní (zastávka MHD Obchodní zóna); bezbariérové úpravy
ulice Tovární (I/55, zastávka MHD Tovární); délka, bezbariérové úpravy
ulice Tovární (I/55, podjezd Velehradská); délka, bezbariérové úpravy
ulice Náměstí Hrdinů (zastávka MHD Lidový dům); délka, bezbariérové úpravy
ulice Brněnská (Amálie Škráškové); bezbariérové úpravy
ulice Brněnská (Karoliny Světlé); bezbariérové úpravy
ulice Brněnská (U Školky); bezbariérové úpravy
ulice Brněnská, zastávky Finská čtvrť; bezbariérové úpravy
křižovatka Brněnská-Tovární; bezbariérové úpravy
ulice Brněnská (Amálie Škráškové); bezbariérové úpravy
ulice Huštěnovská (museum Bonsai); návrh na přecházení
ulice Huštěnovská (zastávka VHD Huštěnovská); návrh na přecházení
Kunovice
křižovatka Náměstí Svobody-Osvobození; délka, bezbariérové úpravy
ulice Na Rynku (zastávka MHD Na Rynku); délka, bezbariérové úpravy
ulice Na Rynku (Olšavní); délka
ulice Třída Vítězství (Na Drahách); délka, bezbariérové úpravy
křižovatka Třída Vítězství-I/50; bezbariérové úpravy
ulice Husitská (Na Hrázi); návrh na přecházení
křižovatka Na Rynku-Panská; bezbariérové úpravy
ulice Lidická (Na Zelničkách); bezbariérové úpravy
ulice Lidická (Svahová); bezbariérové úpravy
ulice Lidická (Legionářů); návrh na přecházení.
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Obecně důležitými předpoklady k dosažení větší bezpečnosti a většího využívání pěší
dopravy jsou další podpůrné prvky jako např.:
samostatné přechody pro chodce řízené světelnou signalizací, kde by mělo dojít
k přehodnocení priorit upřednostnění ve prospěch pěší dopravy oproti automobilům
zóny 30, kde se pěší doprava stává díky nejvyšší dovolené rychlosti bezpečnější
obytné zóny, kde pěší doprava sdílí uliční prostor s ostatními účastníky provozu; zde je
důležité dodržet kritéria intenzity motorové dopravy pro bezpečný pohyb chodců
pěší zóny, kde je pěší dopravě poskytnuta nejvyšší bezpečnost.
Následující obrázek a tabulka dokládají přednostní kroky úprav hlavních tras pěší
bezbariérové dopravy.

Obrázek 68: Návrh prioritních úprav pěší bezbariérové dopravy
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Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Popis návrhu
Zřízení samostatného chodníku podél severní strany ulice Velehradská třída a
dělené stezky pro chodce a cyklisty podél jižní strany ulice
Zřízení nového přechodu pro chodce řízeného SSZ přes ulici Velehradská třída
Rekonstrukce chodníku podél ul. Štěpnická a Husova
Úprava přednádražního prostoru s řešením pěších tras a zřízení pěší zóny v ulici
Nádražní
Zřízení SSZ na přechodu při zastávkách Lidový dům na náměstí Hrdinů
Zřízení chodníku podél ulice Průmyslová
Úprava nevyhovujícího přechodu pro chodce v křižovatce Na Rynku-V Grni
Úprava nevyhovujícího přechodu pro chodce v křižovatce Osvobození-náměstí
Svobody
Rozšíření a doplnění chodníku v lokalitě domu s chráněnými byty, ulice Cihlářská,
V Humnech, Mládežnická
Doplnění přechodu pro chodce ve Véskách přes silnici III/05014

Tabulka 30: Návrh prioritních úprav pěší bezbariérové dopravy

Mimo navržené stavby dopravní infrastruktury pro pěší doporučujeme zřídit informační
systém pěší trasy mezi autobusovým nádražím a železniční stanicí v Uherském Hradišti.
Tento je vhodné doplnit o informační systém s odjezdy spojů z obou dopravních uzlů.
Problematika ulice Nádražní v Uherském Hradišti
Rozhodujícím problémem ulice Nádražní je kvalita podmínek pěší dopravy. Jako hlavní
přístupová trasa od železniční stanice, umocněna záměrem na vedení linky MHD vykazuje
řadu závad a bezpečnostních rizik ve vztahu k chodcům. Pro odstranění závad a rizik lze
zvažovat organizování provozu na ulici Nádražní jak ve formě pěší zóny, tak i zřízením obytné
ulice. Obě verze řeší problematiku pěší dopravy beze zbytku a jsou z hlediska přínosů a rizik
přibližně neutrální. Za předpokladu přijetí návrhu na snížení nabídky parkovacích míst a
zklidnění Masarykova náměstí je verze pěší zóny v ulici Nádražní vhodná a podporujeme ji.
V případě, že tento návrh nebude akceptován a parkování na Masarykově náměstí nedozná
výraznějších změn, pak se přikláníme ke zklidnění ve formě obytné ulice s výrazně
vylepšenými podmínkami pro pěší a cyklistickou dopravu.
Problematika přechodů přes ulice Velehradská třída a Zerzavice
Důvodem návrhu nového přechodu pro chodce přes ulici Velehradská třída je existující
přecházení této komunikace, o čemž svědčí vyšlapaná zeleň v prostoru (blízkosti)
navrhovaného přechodu. Tato přecházení a jsou mezi nimi také děti, byla zaznamenána
rovněž při terénním průzkumu v území. Je zde dostatečný potenciál pěší dopravy ve vazbě
Tůně-centrum (AN) nebo Univerzita T. Bati-AN, kdy AN je důležitým zdrojem a cílem VHD.
Např. trasa Billa-Tůně se zkrátí z 350 m na 225 m, což považujeme za významnou úsporu
času. Je zde také koncipována trasa cyklistické dopravy. Návrh počítá s přechodem řízeným
SSZ s vloženým středním dělícím ostrůvkem. Další rozpracování návrhu bude splňovat ČSN
736110 a TP 81. Pro srovnání uvádíme, že na silnici I/55, jižně ulice Sokolovské, jsou
přechody pro chodce (převážně řízené SSZ) situovány ve vzdálenostech přibližně 130-270m,
na území Starého Města pak ve vzdálenostech 170-280m, na předmětném úseku je jejich
vzdálenost kolem 400 m.
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Obdobně nedobrá situace je na ulici Zerzavice v úseku ulic Vodní (UH)-Východní (SM), kde
stávající vzdálenost přechodů pro chodce je dokonce přibližně 600 m. Také v tomto úseku,
např. v prostoru Moravního nábřeží, doporučujeme vybudovat přechod pro chodce. Návrh
počítá s přechodem řízeným SSZ, v případě dostatečného prostoru i s vloženým středním
dělícím ostrůvkem.

8 LETECKÁ A VODNÍ DOPRAVA
Letecká doprava
V současné době má Zlínský kraj k dispozici 3 civilní neveřejná letiště v Kunovicích,
Otrokovicích a Kroměříži.
Pouze letiště v Kunovicích však má statut neveřejného mezinárodního letiště s provozem IFR,
VFR.
Letecké služby a aktivity letiště Kunovice jako např.
- obchodní letecká doprava (nepravidelná, mezinárodní, vnitrostátní)
- zkušební a výcvikové lety, lety pro vlastní potřebu
- rekreační a sportovní lety,
parametry vzletových a přistávacích ploch, úroveň a podmínky odbavení cestujících, zásilek a
letadel a technické zázemí a vybavení letiště představují významný potenciál. A přestože se
letecká doprava v dopravním systému obecně uplatňuje pouze okrajově musí být do
budoucna sledována podpora rozvoje letecké dopravy jak v přepravě osob tak i nákladů.
Podporou se zde může rozumět také interes Zlínského kraje i regionálních samospráv např.
ve finančních spoluúčastech na rozvojových projektech letiště.
Ve výhledovém období je nutné zohlednit možnost nárůstu aktivit spojených s využíváním
letiště. Existují záměry privátního subjektu na prodloužení přistávací a vzletové dráhy
s rozvojem aktivit v leteckých závodech, což může mít vliv na navazující dopravní
infrastrukturu a její zatížení. Podporou tohoto rozvoje bude jistě i záměr na vybudování
propojení silnic I/55 a I/50 západně od zástavby Kunovic, který se prostoru bezprostředně
dotýká.
Ve Zlínském kraji v současné době je pro potřeby Letecké záchranné služby využíváno 5
přistávacích plochy (pracovní místa, heliporty). Jedná se o plochy v nemocnici Kroměříž a
v Baťově nemocnici ve Zlíně, dále plochy ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a v Uherském
Hradišti.
Právě v Uherském Hradišti se využívají přistávací plochy 2, ve dne se jedná o travnatou
plochu ve staré části nemocnice Uherské Hradiště a v noci se využívá letiště Kunovice. Řešit
problém dvou přistávacích ploch by mohla připravovaná výstavba soukromého/firemního
heliportu v průmyslové zóně Jaktáře, který bude moci využívat i Letecká záchranná služba.
I za této situace však doporučujeme sledovat vybudování oficiálního heliportu v rámci
rozvojového území nemocnice v Uherském Hradišti.
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Vodní doprava
Územně plánovací dokumentace měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, v
souvislosti s usnesením vlády ČR 49/2011 Sb., obsahují vymezení územní rezervy pro
ochranu speciálních zájmů za účelem prověření potřebnosti trasy dunajské větve vodní cesty
Dunaj – Odra – Labe (mezinárodní dohoda AGN). V této souvislosti je v ÚP Staré Město ve
východní části města u Baťova kanálu navržena plocha pro umístění přístavu.
Vlastní rozvoj infrastruktury vodní dopravy zajišťuje svým působením Ředitelství vodních cest
ČR jako investorský orgán v oblasti vodních cest, správce vodní cesty na území Zlínského
kraje je Povodí Moravy s.p.
Právě Povodí Moravy, společně s Dobrovolným svazkem obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě a společností Baťův kanál o.p.s. zajišťují a podporují rozvoj vodní
dopravy zejména pro rekreační a sportovní účely, včetně výletní osobní dopravy.
Baťův kanál je označen jako vodní cesta 0. třídy. Provoz na vodní cestě je de-facto omezen
plavebními komorami, které mají svůj provozní řád a plavební omezení. Průměrná šířka
Baťova kanálu je 12 m, průměrná hloubka je 1,5 m, z toho jsou odvozeny parametry lodi
vhodné k plavbě. Ponor lodi by neměl přesahovat 80 cm, loď by neměla být širší než 5 m a
vyšší než 2,2 m.
V současné době je infrastruktura vodní dopravy v řešeném území zastoupena těmito prvky:
- plavební komora Staré Město
- přístaviště Staré Město
- přístaviště Uherské Hradiště
- plavební komora Kunovický les
- přístaviště Kunovický les.
Přes dlouhodobý a cílevědomý rozvoj vodní cesty a zlepšení podmínek vodní dopravy se
nedá předpokládat její další využití jako službu v rámci pravidelné VHD při obsluze řešeného
území. Důvodem jsou především konkurenční přednosti ostatních systému VHD jako jsou
rychlost přemístění, spolehlivost nebo dostupnost území. Přestože modelové hodnocení
nebylo provedeno, vychází zpracovatel z posouzení záměru nové železniční stanice ve
Starém Městě, která se ukázalo jako málo konkurenční právě kvalitě MHD, resp. VHD
s doporučením na další nesledování tohoto záměru.
Nákladní lodní doprava byla v šedesátých letech pro nerentabilitu zrušena. Nedomníváme
se, že se situace na trhu nákladní dopravy nějak ve prospěch vodní dopravy změnila. Naopak,
podporou a rozvojem železniční nákladní dopravy, zrychlením a zkapacitněním železničních
tratí a tím i přepravy, společně se sledovanými logistickými centry, se stala konkurence ještě
méně dosažitelná. Výše uvedené technické parametry rovněž omezují využití lodní nákladní
dopravy a protože se v minulosti jednalo přednostně o podnikatelskou záležitost s podporou
státu nelze v rámci této dokumentace odhadovat budoucí chování uvedených subjektů.
V tomto směru se republiková strategie zaobírá přednostně záměrem kanál D-O-L.
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Výše uvedené organizace, včetně dalších zainteresovaných měst a obcí předpokládají
v řešeném území tyto rozvojové záměry k podpoře sportovní a rekreační lodní dopravě:
- Velkomoravský přístav, situován na pravém břehu Baťova kanálu ve Starém Městě
před soutokem Baťova kanálu s řekou Moravou
- přistávací místo na pravém břehu řeky Moravy u Kunovského jezu
- kotviště s obratištěm na dolním toku řeky Olšany v lokalitě Sádky v Kunovicích.
Také v případě vodní dopravy, jejího rozvoje pro sportovní a rekreační účely, doporučujeme
zapojení Zlínského kraje např. formou finanční spoluúčasti na rozvojových projektech vodní
cesty.

9 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE DOPRAVY
Tato kapitola obsahuje soubor doporučených opatření k realizaci v nejbližším období 10 let,
tedy do roku 2025. Obsahuje především záměry zaměřené na bezpečnost a plynulost
provozu a provozní stabilitu, na dopravní dostupnost území a zklidňování dopravy, na
odstranění rizik v parkování a odstavování vozidel, na zlepšení podmínek cyklistické a pěší
dopravy, včetně podmínek pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Návrh střednědobého plánu rozvoje dopravy představuje opatření a aktivity se zřetelnou
orientací k podpoře veřejné dopravy, dopravy pěší a dopravy cyklistické, která je nutná pro
naplnění cílů změny dopravního chování ve směru k udržitelné dopravě. Pouze kvalitní a
bezpečná infrastruktura udržitelných druhů dopravy je základem k jejich vyššímu využívání.
Také řešení cenové politiky parkování v synergii s cenou a kvalitou poskytování služeb
veřejné dopravy jsou důležitým základem nastaveného systému využívání udržitelné dopravy
na úkor dopravy automobilové. Rozvoj komunikační sítě považujeme za velmi střízlivý,
odpovídající základním potřebám automobilové dopravy. Předpokládáme, že navrhované
změny povedou k dosažení výhledové dělby udržitelných druhů dopravy na úrovni 55-60%
do roku 2035.
Návrh střednědobého plánu je dokladován v příslušné grafické příloze.

9.1 Individuální automobilová doprava
Prioritně jsou pro stabilizaci provozu doporučeny k realizaci rozvojové záměry komunikační
sítě v jihozápadním kvadrantu trojměstí. Jedná se o stavby propoj silnic I/55 a I/50 západně
od zástavby Kunovic s napojením na silnici I/50, prodloužená ulice Průmyslová, propojení ulic
J. E. Purkyně-Průmyslová a SSZ na ul. J. z Poděbrad-Stojanova. Tyto stavby poskytnou
alternativu připojení Kunovic a zlepšení dostupnosti centra Uherského Hradiště. Zajistí také
vhodné napojení plánovaného rozšíření výroby dle ÚP. Rozvoj sítě na severu přeložkou
silnice II/497 s napojením na I/55 se předpokládá s výstavbou R55, kdy tyto stavby budou
plnit funkci přivaděče. Z dopravního hlediska je účinnější budovat obchvat II/497 již od
Jarošova nikoli až z Jaktáře. V tomto směru je možné záměr studijně posoudit a případně
iniciovat změnu v územně plánovací dokumentaci.
Se zkapacitněním dopravního skeletu na území měst se nepočítá. Naopak je nutné zajistit co
možná nejnižší snížení kvality bydlení průjezdní dopravou.
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Plánované stavby k realizaci jsou následující.
Propoj silnic I/55 a I/50 západně od zástavby Kunovic
Je důležitým propojením nadřazené komunikační sítě přenášející tranzitní dopravu, částečně
i meziměstskou dopravu, mimo zastavěné území Kunovic. Tento obchvat vytváří paralelu k
přetíženému průtahu silnice I/55 uvnitř města, kde se jeho výkonnost dá pouze obtížně
navyšovat vlivem územních podmínek a historické zástavby. Stavba propojující silnice I/55 a
I/50 je obsažena v Generelu dopravy Zlínského kraje.
Propoj ulic J. E. Purkyně a Průmyslová
Jedná se o propojení sběrného skeletu v podobě místní komunikace. Komunikace zajistí
připojení Štěpnic druhou komunikací mimo zatíženou ulici Jiřího z Poděbrad. Jedná se
sběrnou komunikaci v kategorii neděleného dvoupruhu s cyklistickými pruhy. Předpokládaná
intenzita dopravy je zde 5 tis. vozidel za 24 hodin. Propoj je veden v ÚP jako VPS.
Prodloužení ulice Průmyslové do křižovatky se silnicí I/50
Jedná se o propojení sběrného skeletu v podobě místní komunikace zajišťující připojení
průmyslové zóny na nadřazenou silniční síť a odvedení nákladní dopravy z vnitřního prostoru
města. Tato místní komunikace bude připojena na navrhovanou MÚK obchvatu Kunovic.
Předpokládaná intenzita dopravy je zde 7 tis. vozidel. Komunikace bude vybudována včetně
souběžné cyklistické stezky. Mimo zastavěné území se předpokládá dovolená rychlost 70-90
km/hod.
Křižovatka Jiřího z Poděbrad-Stojanova
Návrh na osazení křižovatky SSZ je vyvolána jednak kapacitními důvody a nedostatečnou
geometrií. Tato úprava dovolí vedení MHD na ulici Stojanovu a do přednádražního prostoru
v Uherském Hradišti.
Přeložka silnice II/498
Stavba je navazující na stavbu jihozápadního obchvatu Kunovic. Stavba odvádí tranzitní
dopravu ze silnice II/498 mimo zastavěné území Kunovic.
Mimo jmenované stavby je vhodné revitalizovat některé křižovatky, které mají z historického
důvodu nevhodnou geometrii a tím je postiženo vedení cyklistické či pěší dopravy nebo je
snižována jejich výkonnost. Takovými křižovatkami jsou např. Panská-Pekařská-Na Rynku v
Kunovicích nebo Velkomoravská-Hradišťská, případně Velkomoravská-Velehradská ve
Starém Městě.
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ID
1

2

Název
Propoj silnic I/55 a
I/50 západně od
zástavby Kunovic
Prodloužení ulice
Průmyslové do
křižovatky se silnicí
I/50

Stav
V současné době projíždí
tranzit po průtahu silnice I/55
V současné době je
obsluhována průmyslová zóna
pouze z městského prostředí

3

Propoj ul. J. E.
Purkyně s ul.
Průmyslovou

Nedostatečná dostupnost
centra a oblasti Mojmír

4

SSZ Stojanova-J. z
Poděbrad

Nedostatečná výkonnost a
geometrie pro vedení MHD

5

Náměstí Svobody

Nestandardní křižovatka

6
7
8

SSZ Velkomoravská Hradišťská
SSZ Velkomoravská Velehradská
Přeložka silnice
II/498

Nedostatečná bezpečnost.
Nedostatečná bezpečnost
V současné době projíždí
tranzit po průtahu silnice
II/498

Návrh
Aktualizovat HDM stavby a dále
rozhodnout o zařazení stavby do staveb
I. či II. tř.
Realizace napojení průmyslové zóny na
nadřazený skelet I/50 případně MÚK viz
bod 1 a cyklostezky v přidruženém
prostoru
Stabilizovat trasu propojení v území ve
vazbě na rozvojové lokality, připravovat
komunikaci jako sběrný skelet MK
případně projednat zařazení do silnic III.
tř.
Zřídit SSZ a zajistit průjezdnost MHD
Zvýšit bezpečnost vč. řešení pěších a
chodců. Provést úpravu geometrie SSZ či
přestavět na okružní
Upravit geometrii křižovatky a řešit
bezpečnost pěších a cyklistů
Upravit geometrii křižovatky a řešit
bezpečnost pěších a cyklistů
Přeložka silnice II/498 a návaznost na
přeložku propoj I/50 s I/55

Tabulka 31: Prioritní kroky rozvoje sítě IAD

9.2 Veřejná hromadná doprava
Řešení je zaměřeno především na zvýšení kvality nabídky, zlepšení dostupnosti území a
snížení přestupů v síti VHD s cílem zastavit úbytek a naopak zvýšit počet cestujících ve
veřejné dopravě. Výhledovou síť MHD v řešeném území doporučujeme koncipovat podle
aktivní varianty 2. Motivací záměrů je rovněž dlouhodobá udržitelnost a flexibilita systému v
ekonomickém rámci měst a dalších objednatelů služby. Jedná se segment dopravního
systému, který vyžaduje synergii řady opatření, která jsou popsána v příslušné kapitole.
Doporučujeme upřednostnit následující opatření:
integrační prvky směrem k železnici v uznávání vybraných jízdních dokladů MHD,
případně také tarifní úpravy směřující k jízdnému pro krátké cesty
rozšíření sítě MHD na území Uherského Hradiště o trasu po ulicích Stojanova, Kollárova,
Na Stavidle, Stará Tenice a Průmyslová, včetně zastávek u ulice Nádražní, u podjezdu
k ulici Revoluční, u ulice Svatováclavské a v průmyslové zóně; podmínkou je vybudování
obratiště na ulici Průmyslové15, trasu navrhujeme obsluhovat linkou 7
doplnění dalších zastávek pro zlepšení dostupnosti území, jedná se o zastávky na ulici
Sokolovská u UTB, na ulici Velehradská třída v prostoru Tyršova náměstí, dále na ulicích
Osvobození a Na Záhonech
vyhrazené jízdní pruhy omezené délky na ulici Sokolovská ve vazbě na nové autobusové
zastávky, vyhrazený jízdní pruh MHD od křižovatky Na Rynku-Panská do zastávky Na
Rynku v Kunovicích
15

Obratiště bude prověřeno samostatnou studií vč. řešení vlastnických vztahů a inženýrských sítí.
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úpravu organizace provozu MHD na území Starého Města podle aktivní varianty (linky 8
a 9), včetně zastávky Salašská pro zlepšení dostupnosti území Starého Města
rozšíření sítě MHD na území Kunovic o trasu po ulicích Olšavní, Na Karmaku, Na Rybníku
a Na Zelničkách, včetně zastávek u mostu přes Olšavu k ulici Na Řádku a v blízkosti
základní školy (U Náhonu); trasu navrhujeme obsluhovat novou linkou 10
obměnu vozového parku s motivací bezbariérovosti, v omezeném rozsahu i komfortu
klimatizace, s postupnou orientací na vozidla délky 8-10m (minibus)
upřednostnění vozidel MHD na vybraných křižovatkách formou komunikace vozidel
s řadiči SSZ, což představuje doplnění technologie do vozidel a řadičů
garantované návaznosti pro významné přepravní vazby na autobusovém nádraží v
Uherském Hradišti (vazby na nemocnici a průmyslové oblasti)
aktivity v oblasti rozvoje systémů P+R, B+R v železničních stanicích Uherské Hradiště a
Staré Město a na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti.
ID

Název

1

Na Stavidle

2

Průmyslová

3
4
5
6
7

8
9
10

Zastávka MHD
Železniční stanice
Zastávka MHD Stará
Tenice
Zastávka MHD
Kaufland
Zastávka MHD
Průmyslová
Zastávka a obratiště
MHD Průmyslová
zóna
Zastávka MHD
Salašská na ul.
Tovární
Zastávka MHD Na
Záhonech
Zastávka MHD Na
Hrázi na ul.
Osvobození

Stav
V současné době není
obsluhována MHD západní
část centra Uherského
Hradiště
V současné době není
obsluhována MHD ulice
Průmyslová

Návrh

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD na lince 7

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD na lince 7

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD (vč. autobusových
pruhů)

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD na lince 7.

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD a obratiště na lince
7

Chybí obsluha MHD

Nová zastávka MHD na lince 8 a 9

Chybí zastávka MHD

Nová zastávka MHD na lince 8 a 9

Chybí obsluha VLD

Nová zastávka VLD

Návrh počítá se změnou trasování linky 7
a obsloužení žst. Uherské Hradiště.
Návrh počítá se změnou trasování linky 7
a obsloužení ulice Průmyslová.

Tabulka 32: Prioritní kroky rozvoje sítě VHD, jedná se pouze o výčet staveb
ID

Název

Stav

1

Železniční stanice
Staré Město

Nedostatečná podpora P+R,
B+R

2
3

Železniční stanice
Uherské Hradiště
Autobusové nádraží
Uherské Hradiště

Nedostatečná podpora B+R

Vybudování nové kapacity pro 70 kol

Nedostatečná podpora B+R

Vybudování nové kapacity pro 60 kol

Tabulka 33: Prioritní kroky rozvoje P+R, B+R
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9.3 Statická doprava
Změny ve společnosti přinesly poměrně dynamický rozvoj automobilismu, který bude dále
pokračovat a spolu s rozvojem soukromého sektoru má za důsledek výrazný nárůst potřeb
statické dopravy. Na tento vývoj je nezbytné reagovat novými koncepcemi v přístupu
k mobilitě a aktivními formami řízení a organizování mobility společně s podporou
udržitelných systému dopravy. Rovněž řešení, řízení a organizování statické dopravy
vyžaduje zavádění nových prvků jak v technologiích, tak i telematice. Nicméně v rámci
střednědobého plánu je problematika statické dopravy v obytných oblastech výrazně
orientována na postupné řešení nelegálního odstavování vozidel, což zajistí potřebnou
dopravní dostupnost území.
Důležitou součástí řešení je management statické dopravy, kdy se především jedná o
následující oblasti a činnosti:
vytváření územních předpokladů pro realizaci zařízení statické dopravy v rámci územně
plánovací činnosti
příprava nezbytných ekonomických a legislativních podmínek motivujících rozvoj
zařízení pro statickou dopravu
příprava modelu financování zařízení pro statickou dopravu.
Uherské Hradiště
Na území centra města Uherské Hradiště a v navazujícím území navrhujeme zahájit proces
zklidňování dopravy a současně zlepšování podmínek pro uživatelskou skupinu „obyvatel“.
Přednostně se jedná o výrazné snížení počtu parkovacích míst na Masarykově náměstí, což
umožňuje rozšíření pěší zóny do ulice Nádražní s vazbou na revitalizaci prostoru před
železniční stanicí a navrhované nové zastávky MHD. Podporu uživatelské skupiny „obyvatel“
doporučujeme jednak zavedením lokálních rezidentních zón v ulicích Leoše Janáčka,
Sloupského, Na Splávku a Výpadova, také v ulicích Krátká a V Teničkách a dále vymezením
„nárazníkových“ rezidentních oblastí Tůně, Stará Tenice, případně také Mojmír I (oblast ulice
Revoluční).
Předpokladem kroků, týkajících se zavádění rezidentních zón, je doplnění nabídky se
zaměřením na řešení dlouhodobých stání pro skupinu uživatelů „zaměstnanec“.
Jedná se o opatření na obvodu území centra města:
zařazení lokality Velehradská třída (naproti AN) do režimu III. parkovací zóny
výstavba zhruba 20-30 parkovacích stání v prostoru Moravního náměstí
doplnění parkovací kapacity na ulici J.E. Purkyně na cílový stav zhruba 200 míst
zařadit v oblasti ulice Revoluční část kapacity do III. parkovací zóny, přičemž obyvatelé
by byly zvýhodněni cenovou regulací.
V případě, že změna koncepce statické dopravy v centru města přinese očekávané výsledky
ve zklidnění provozu, doporučujeme další rozšíření pěší zóny do oblasti Zelného trhu, včetně
rozvoje lokálních rezidentních míst.
V obytných oblastech s vícepodlažní zástavbou navrhujeme se přednostně zaměřit na
odstranění odstavování vozidel v rozporu s platnými předpisy. Navržená koncepce vychází
z předpokladu, že při sestavování nabídky pro výhledovou bilanci odstavných stání bude
možné až ¾ nelegálních odstavných stání řešit dopravně organizačními opatřeními, případně
stavebně technickou činností v rámci řešení uličního profilu komunikace. Celkově bylo více
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než 1100 vozidel odstaveno v rozporu s platnými předpisy, zejména se jedná o stání na
komunikaci, v menší míře pak na chodníku, trávě a zákazech stání. Mezi nejvíce
problematické lokality patří sídliště Štěpnice, Východ a Jarošov.
Uvedené záměry doporučujeme doplnit návrhy, které mají úsporný charakter a řeší i další
dopravní nedostatky. Mohou jimi být například:
obytné ulice nebo zóny
jednosměrné komunikace
jednopruhové, obousměrné komunikace
dvoupruhové, obousměrné komunikace s převažujícím provozem osobních vozidel.
Jejich uplatnění je zcela individuální, řešení musí vycházet z konkrétních místních podmínek.
Staré Město
Podstatou řešení centrálního území Starého Města musí být pokrytí souhrnné výhledové
poptávky bez územní nebo cenové regulace. Výhledové přibližné naplnění kapacit
odstavných a parkovacích stání doporučujeme řešit novou nabídkou míst před bytovým
domem 1862-1865 na ulici Za Radnicí. Problematickou lokalitou v prostoru křižovatky ulic
Náměstí Hrdinů-Za Špicí navrhujeme řešit celkovou přestavbou části uličního prostoru ulice
Brněnské v rámci řešení cyklistické a pěší dopravy, případně změnou organizace provozu
v dotčeném prostoru.
Také v obytných oblastech Starého Města je potřebné se orientovat především na
odstavování vozidel v rozporu s platnými předpisy. Navržená koncepce předpokládá, že při
sestavování nabídky pro výhledovou bilanci odstavných stání bude možné až ½ nelegálních
odstavných stání řešit dopravně organizačními opatřeními, případně stavebně technickou
činností v rámci řešení uličního profilu komunikace. Celkově bylo přibližně 70 vozidel
odstaveno v rozporu s platnými předpisy, zejména se jedná o stání na komunikaci, v menší
míře pak na chodníku, trávě a nezpevněných plochách. Lokalitami k řešení jsou zejména
oblasti Za Mlýnem a Úprkova.
Kunovice
Také v případě centrálního území Kunovic doporučujeme pokrytí souhrnné výhledové
poptávky bez územní regulace, přičemž je zachován regulovaný prostor náměstí Svobody.
Výhledová přibližně vyrovnaná bilance poptávky a nabídky nebude mít prakticky žádný
dopad na dopravní situaci, případná zvýšená poptávka se přesune do blízkého navazujícího
území, především do prostoru Panského domu.
Parkovací pruhy na ulici Na Rynku doporučujeme stavebně upravit s ohledem na
nevyhovující přechod pro chodce a zastávky VHD a plánované cyklistické pruhy v hlavním
dopravním prostoru.
Ze sledovaných území obytných oblastí je klasickou lokalitou bytových domů pouze oblast
V Humnech. Také zde bylo zjištěno odstavování vozidel v rozporu s platnými předpisy, v této
oblasti byla zaznamenána 3 vozidla, ve všech sledovaných oblastech pak celkem 11 vozidel.
Další problematickou lokalitou může být prostor náměstí Svobody, kde dochází k prolínání
parkování a odstavování vozidel.
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ID

Název

Stav
Nedostatečná regulace
parkování

1

Centrum Uherského Hradiště

2

Sídliště Štěpnice – ulice
Štěpnická

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

3

Sídliště Východ – ulice
Sadová, Derflanská, Nad
Špitálkami, Lomená

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

4

Na Rybníku, Pod Svahy – ulice
28.října

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

5

Malinovského – ulice
Šafaříkova

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

6

Sídliště Louky (Jarošov) – ulice
Louky

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

7

Alšova, Úprkova – ulice
Úprkova

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

8

Náměstí Hrdinů, Za Špicí –
ulice Brněnská

Nedostatek odstavných stání

9

Za Mlýnem – ulice Za Mlýnem

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

10

Za Mlýnem – ulice Za Mlýnem

Nedostatek odstavných stání,
nelegální stání na komunikaci

11

Za Radnicí

Nedostatek odstavných stání

12

Železniční stanice Staré Město
– ulice Nádražní

Nedostatek parkovacích stání
v rámci systému P+R

13

Náměstí Svobody

Nedostatek odstavných stání

14

V Humnech – ulice Cihlářská

Nedostatek odstavných stání

Návrh
Úprava regulace parkování a větší
míra zklidnění
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, vybudování
hromadného parkoviště na vjezdu do
obytné oblasti
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Celková přestavba části uličního
prostoru v rámci řešení cyklistické a
pěší dopravy
Legalizace formou dopravně
organizačních opatření, dostavba
kolmých stání podél komunikace
Legalizace stávající plochy ve slepé
části ulice
Dostavba kolmých stání podél
komunikace
Výstavba parkovacího objektu
Vymezení části zpoplatněného
parkování jako rezidentní stání pro
obyvatele, případně formou
zastupitelnosti
Úprava organizace dopravy,
dostavba kolmých stání podél
komunikace

Tabulka 34: Prioritní kroky rozvoje statické dopravy

9.4 Cyklistická doprava
Střednědobý plán rozvoje je tvořen přednostními ucelenými trasami cyklistické dopravy,
včetně souvisejících přejezdů pro cyklisty, případně úseků zajišťující návaznosti do území. Je
tak dobudovávána bezpečná a ucelená síť cyklistické dopravy, která reflektuje potřeby
nejsilnějších cyklistických vazeb dopravní poptávky v území. Důraz je kladen na oddělení pěší
dopravy a cyklistické dopravy tam, kde je to možné. Tím je dosaženo synergie řešení
problémů cyklistické a pěší dopravy. V místech, kde to intenzita dopravy, rychlost a skladba
dopravního proudu dovoluje, je cyklistická síť integrována s dopravou automobilovou. To je
za předpokladu intenzity dopravy do 5 tis. vozidel obousměrně za 24 hodin, případně za
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použití integračních prvků výjimečně do 10 tis. vozidel obousměrně za 24 hodin a to při
nízkém podílu nákladní dopravy a rychlostech do 50 km/hod.
Významné cyklistické trasy přenášející rozhodující zátěže cyklistické dopravy jsou tyto:
Uherské Hradiště
ulice Velehradská třída, Zerzavice – návaznost na Staré Město
ulice Třída Maršála Malinovského, Třída Vítězství – návaznost na Kunovice
ulice Štěpnická, Husova, Na Splávku – centrum města
ulice Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně, Revoluční, železniční most – návaznost na Staré
Město, propojení J.E. Purkyně – Průmyslová
ulice 1. máje, Sadová, Větrná
propojení podél železniční trati z Kunovic, ulice Za Tratí, Průmyslová, Svatováclavská –
centrum města
ulice Sokolovská/Náměstí Míru, Všehrdova/Štefánikova – centrum města.
Staré Město
železniční stanice Staré Město (ulice Nádražní), ulice Brněnská, Náměstí Hrdinů, ulice
Hradišťská, Zerzavice – návaznost na Uherské Hradiště
ulice Za Radnicí, Trávník, Moravní nábřeží, železniční most – návaznost na Uherské
Hradiště
ulice Velehradská, Velkomoravská.
Kunovice
ulice Pekařská (od Husitská), Na Rynku, Třída Vítězství – návaznost na Uherské Hradiště
ulice Lidická, Náměstí Svobody, Panská, Na Záhonech
trasa podél železniční trati do Uherského Hradiště.
Jednotlivé stavby pro realizaci ve střednědobém plánu rozvoje cyklistické dopravy v trojměstí
jsou uvedeny v následující tabulce.
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ID

ID
2011

1

-

2

48

3

-

4

1

5

-

6

10,19

7

-

Zelené náměstí, Tůně

8
9

23,24
20,21

10

9

1.máje, Sadová
Větrná
propoj J.E.PurkyněPrůmyslová

Název

Stav

Návrh

tř. Maršála
Malinovského
podjezd pod tratí ČD
Husova-Na Splávku
propoj podél trati ČD
Průmyslová-Potočná

Stezka pro chodce a cyklisty
smíšená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Komunikace pro pěší

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

-

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty smíšená
Pruh pro cyklisty v obou
směrech
Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty smíšená
Pěšina, komunikace pro pěší,
smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly

Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
přejezd pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
zklidněná zóna
Stezka pro chodce a cyklisty dělená,
zklidněná zóna
Integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)

-

Pruh pro cyklisty v obou směrech

Velehradská třída
Svatoplukova, Jiřího z
Poděbrad
náměstí Míru,
Sokolovská

11

-

Zerzavice, Hradišťská,
Brněnská

12

-

Velkomoravská

Komunikace pro pěší, stezka
pro chodce a cyklisty dělená,
stezka pro chodce a cyklisty
smíšená
Komunikace pro pěší

13

-

Huštěnovská

Smíšený provoz s vozidly

14

-

Velehradská

15

-

Východní, Tesco

16

-

Třída Vítězství, Na
Rynku

17
18

-

Osvobození
Lidická

Smíšený provoz s vozidly
Komunikace pro pěší,
parkoviště
Stezka pro chodce a cyklisty
smíšená, komunikace pro
motorová vozidla
Smíšený provoz s vozidly
Smíšený provoz s vozidly

19

-

náměstí Svobody

Smíšený provoz s vozidly

20

-

Revoluční

21

-

J. E. Purkyně

Smíšený provoz po
železničním mostě
Stávající nevyhovující smíšená
stezka pro pěší a cyklisty

Rozšíření pruhů pro cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Pruh pro cyklisty v obou směrech,
integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)
Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Pruh pro cyklisty v obou směrech
Integrační opatření (piktogramy)
Integrační opatření (piktogramy)
Pruh pro cyklisty v obou směrech,
stezka pro chodce a cyklisty dělená
Návrh nové lávky s dělenou stezkou
pro pěší a cyklisty.
Návrh dělené stezky pro pěší a
cyklisty

Tabulka 35: Prioritní kroky rozvoje sítě cyklistických tras

Síť cyklistické dopravy bude v synergii s řešením automobilové dopravy dotvořena zónami
zklidnění dopravy v podobě obytných či cyklistických ulic nebo zón 30 dle návrhu IAD.
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9.5 Pěší doprava
Střednědobý plán rozvoje je tvořen přednostními ucelenými trasami pěší dopravy, včetně
přechodů pro chodce a míst pro přecházení, případně úseků zajišťující návaznosti do území a
nových tras. Navrženými opatřeními je dosažena jejich bezbariérovost.
Uherské Hradiště
ulice Velehradská třída, včetně přechodu, ulice Zerzavice (vazba na Staré Město)
ulice Třída Maršála Malinovského, Třída Vítězství – návaznost na Kunovice
ulice Sokolovská (od 1.máje), Všehrdova, Palackého náměstí, Havlíčkova
ulice Husova16, Na Splávku/Na Stavidle, Protzkarova
železniční stanice Uherské Hradiště, ulice Nádražní, Masarykovo náměstí
ulice Politických vězňů, Obchodní, autobusové nádraží
ulice Josefa Stancla, Krátká, Hradební
ulice Svatováclavská (od Kollárova), Jiřího z Poděbrad, J.E. Purkyně (nemocnice).
Staré Město
železniční stanice Staré Město, ulice Brněnská, Náměstí Hrdinů, ulice Hradišťská,
Zerzavice (vazba na Uherské Hradiště)
ulice Velkomoravská
ulice Za Radnicí (prostor kolem městského úřadu)
ulice Finská čtvrt, Kopánky
ulice Salašská, Obilní čtvrt.
Kunovice
ulice Pekařská (od Husitská), Na Rynku, Třída Vítězství (vazba na Uherské Hradiště)
Náměstí Svobody (prostor kolem městského úřadu)
železniční stanice Kunovice zastávka, ulice Na Zahrádkách
ulice Lidická, Mládežnická, V Humnech, Cihlářská.
Návrh staveb pěší dopravy reaguje na nesoulad platných kvalitativních podmínek pro novou
výstavbu se současným stavem. Návrhem je tento nesoulad odstraněn a jsou dotvořeny
ucelené tahy v souladu s platnými normami a vyhláškami, zejména pak jsou řešeny potřeby
osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
V rámci návrhu priorit pěší dopravy bylo identifikováno 10 významných staveb k přednostní
realizaci.

16

Rekonstrukce ulice Husova proběhla v roce 2015.
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ID

Název

1

Velehradská třída

2

Přechod Velehradská
třída

Bariéra průtahu silnice

Přechod řízený SSZ se středním
dělícím ostrůvkem + cyklistický
přejezd

Štěpnická - Husova

Chodníky, přechody pro
chodce a místa přecházení
částečně v rozporu s ČSN a
vyhláškou 398/2009 Sb.

Chodníky, přechody pro chodce a
místa přecházení upravit v souladu s
17
ČSN vyhláškou 398/2009 Sb.

Nevyhovující funkční
propojení ploch pro pěší

Revitalizace přednádražního
prostoru, rekonstrukce chodníku

Nebezpečný přechod pro
chodce

Úprava přechodu v souladu s ČSN
736110

3

Přednádraží žst.
Uherské Hradiště,
Nádražní
Přechod pro chodce
u zastávky Lidový
dům

4

5

Stav
Stezka pro chodce a cyklisty
smíšená

Chybějící chodník, chodci na
krajnici ve vozovce s těžkou
dopravou
Přechody pro chodce v
rozporu s vyhláškou 398/2009
Sb. a ČSN

Návrh
Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Vybudování chodníku dle ČSN
736110

6

Ulice Průmyslová

7/8

Náměstí Svobody

9

Cihlářská,
V Humnech,
Mládežnická

Chybí chodník v návaznosti na
Dům s chráněnými byty

Vybudování chodníku dle ČSN
736110

10

Na Dědině,Vésky

Chybí přechod pro chodce při
zastávce MHD

Doplnit přechod u zastávek Vésky
střed

Úprava přechodů pro chodce či
rekonstrukce křižovatky na OK s
vyřešením pěší i cyklistické dopravy

Tabulka 36: Prioritní kroky rozvoje sítě pěších bezbariérových tras

10 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice je koncepčním
dokumentem zabývajícím se analýzou a návrhem trvale udržitelného dopravního systému
podporujícího zejména pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Koncepce je
založena na nových principech plánování a je v souladu s národní a krajskou politikou a
politikou Evropské unie.
Koncepce dopravy reaguje na záměry územního plánování a zajišťuje dostupnost všem
cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a
spotřebu energie. Významné jsou také snahy zlepšit bezpečnost dopravy snížením počtu
kritických míst.
Návrh obsahuje strategické cíle, opatření a aktivity pro střednědobý horizont roku 2035 s
vymezením vybraných aktivit k realizaci v krátkodobém horizontu.
Plán má vytýčeny tyto čtyři strategické cíle:
1. Prosperující souměstí s bezpečným, zdravým a čistým životním prostředím
2. Optimalizace aglomeračních vazeb
3. Postupné vyrovnávání podílu na dělbě přepravní práce mezi pěší, cyklistickou,
hromadnou a individuální automobilovou dopravou
4. Omezení tranzitu na silniční síti ve vnitřním urbanizovaném území
17

Rekonstrukce ulice Husova proběhla v roce 2015.
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Při návrhu rozvoje dopravní soustavy je nutné podporovat udržitelnou dopravu, proto je
stanoven dlouhodobý cíl zvýšení podílu udržitelné dopravy na 75% do roku 2050, ten je v
souladu s projektem VIZE25. Tohoto cíle není možné dosáhnout pouhou výstavbou
infrastruktury. Je nutné také aktivně přistoupit k propagaci udržitelné dopravy a zapojení
veřejnosti.
V následujícím období je nutné se zaměřit na bezpečnou infrastrukturu, jelikož počet
dopravních nehod v trojměstí dlouhodobě roste. Tento trend je nutné zvrátit. Samostatnou
kapitolou je řízení pod vlivem alkoholu, které je problémem zejména u cyklistů a řidičů
motorových vozidel. Ten je vhodné řešit měkkými opatřeními i restrikcí a kontrolou.
Z hlediska nastaveného trendu dalšího vývoje je rozumné oddělovat pěší a cyklistickou
dopravu tam, kde je to možné. Tím je podpořeno zvýšení bezpečnosti u segmentu 40% cest.
Naopak pro vedení cyklistů s automobilovou dopravou jsou navrženy integrační prvky a zóny
30, kdy se cyklisté pohybují po vozovce. Tam, kde je intenzita automobilové dopravy vysoká
a cyklisté se mohou cítit ohroženi, jsou navrženy samostatné stezky nebo pruhy ve vozovce.
Pěší doprava je charakteristická dobudováním chybějících chodníků, úpravou a doplněním
přechodů pro chodce a doplněním prvků bezbariérovosti. Významným prvkem je rozšiřování
pěší zóny v centru Uherského Hradiště. Na tuto aktivitu navazuje řešení statické dopravy,
v centru Uherského Hradiště se předpokládá snížení nabídky parkovacích stání přinášející
zklidnění dopravy. V obytných oblastech je řešení zaměřeno na snižování počtu nelegálně
odstavených vozidel.
Veřejná hromadná doprava je podpořena návrhem 8 nových zastávek. Základním motivem je
posílení veřejné dopravy, především pak MHD. Návrh rozpracoval dvě řešení, ke sledování
byla doporučena aktivní varianta 2, kdy je navýšen dopravní výkon na 3186 km za den a
předpokládá se, že podíl dělby přepravní práce VHD vzroste díky navýšení nabídky z necelých
12% na přibližně 14%. Zlepšení kvality VHD je také variantně podpořeno zřízením
autobusových pruhů na ulici Sokolovská v případě, že nebude vystavěna plánovaná okružní
křižovatka ulic Sokolovská-Verbířská. Obě navržené varianty úprav vedení linek MHD počítají
s výstavbou točny na ulici Průmyslové.
Rozvoj automobilové dopravy je prioritně směřován k cíli odvedení tranzitní dopravy z
Kunovic výstavbou nového propoje silnic I/55 a I/50 západně od zástavby Kunovic. Tato
stavba dále pokračuje stavbami prodloužená Průmyslová a propoj Průmyslová - J.E. Purkyně,
které v synergii zajistí alternativní dostupnost centra Uherského Hradiště a vytvoří podmínky
pro rozvoj průmyslové zóny podél ulice Průmyslová a rozvoj lokality smíšené zástavby v
místě staré nemocnice. Na jihu je obchvat doplněn přeložkou silnice II/498.
Stavbou národního významu je pak plánovaná rychlostní silnice R55 s MÚK Staré Město jih a
Staré Město sever na kterou navazuje přeložka silnice II/497 a silnice I/55 na sever. Propoj
I/55 na sever nebude připojen pro vozidla na ulici Tůně. Tím bude zajištěna ochrana
vnitrobloku před tranzitní dopravou. Předpokládá se, že R55 převezme část dálkových vazeb
z D1, které se dnes v trojměstí nerealizují a podpoří rozvoj průmyslových ploch a logistického
centra ve Starém Městě. Vzhledem k odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území je
vhodnější přeložku II/497 realizovat již od Jarošova a nikoli od Jaktáře, jak je dnes plánována.
Tato změna by vyžadovala změnu ZÚR, Generelu dopravy Zlínského kraje a územního plánu
města Uherské Hradiště, jelikož připojení v Jarošově je nutné detailně studijně zpracovat s
ohledem na zachování plynulosti dopravy na silnici II/497.
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Je také doporučeno nedegradovat extravilánové úseky silnic, sloužící regionálním a dálkovým
vazbám, zřizováním sjezdů do nových průmyslových a jiných oblastí. Pro jejich napojení je
nutné budovat adekvátní obslužný skelet. To platí zejména pro průmyslové zóny podél
extravilánu silnic I/50 a II/497. Zajistit adekvátní napojení je úkolem pro územní plánování.
Dobrým příkladem je zpracovaná studie na zajištění dopravní obsluhy průmyslové zóny
Jaktáře. MÚK I/50 Uherské Hradiště západ v prostoru mezi Sady a Véskami je navržena k
vypuštění.
Změna dopravního chování ve prospěch udržitelné dopravy je soustředěna také do ovlivnění
vnější dopravy vyjížďky a dojížďky trojměstí, která představuje kolem 52% cest automobily.
Vnitřní cesty tvoří zhruba 40% cest, zbytek je tranzitní doprava. Pro řešení vnější dopravy je
nutné podporovat veřejnou linkovou dopravu a rozvoj IDS na úrovni koordinátora IDS a
zároveň politiku zpoplatnění parkování v centru města Uherské Hradiště, případně i v jeho
navazujícím okolí. Vnitřní cesty jsou ovlivněny jednak kvalitou MHD, dále také kvalitou pěší
dopravy a cyklistické dopravy.

11 GRAFICKÉ PŘÍLOHY
Model zatížení IAD (základní rok 2014)
Model zatížení IAD (prognóza roku 2035, stávající komunikační síť)
Model zatížení IAD (prognóza roku 2035, výhledová komunikační síť)
Rozdílový kartogram IAD výhledová síť 2035 vs. základní rok 2014/2015
Model MHD varianta 1, výhledový rok 2035
Model MHD varianta 2, výhledový rok 2035
Návrh dopravních opatření pro cyklistickou dopravu
Návrh úprav základní sítě tras cyklistické dopravy
Návrh hlavních bezbariérových tras pěší dopravy
Návrh střednědobého plánu rozvoje dopravy pro období +10 let

12 DOSTUPNÉ STUDIE
V rámci dokumentace jsou hodnoceny dostupné podkladní studie, které řeší lokální dopravní
problémy. Územní studie vychází z potřeb územního plánu a dále jej zpřesňují. Územní plán
Uherské Hradiště vymezuje návrhové plochy, pro které je prověření změn jejich využití území
studií podmínkou pro rozhodování.
Jedná se o územní studie (ÚS):
US1 Urbanistická studie „Sídliště Štěpnice“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 86, 89, 91

US2 Urbanistická studie „Stará Tenice“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 79, 80.
Lokalita 79 je vhodnou pro vybudování kapacitních parkovacích bezplatných záchytných stání. V
lokalitě 80 by mělo vzniknout min 80 nových stání pro bydlící v přilehlé zástavbě BH.

US3 Urbanistická studie „Smíšená zóna obytná Mojmír“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 84
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V lokalitě 84 by mělo vzniknout min 80 nových míst pro odstavení vozidla pro potřeby navazující
zástavby SO.2, která je v tomto případě bytovou zástavbou.

US4 Urbanistická studie „Kasárna – západ“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 75, 76
V případě odstranění garáží je nutné v rámci ploch vybudovat náhradu ve stejném počtu stání, které
slouží přilehlé bytové zástavbě plochy SO.2. Vhodná forma je kolmé stání na terénu.

US5 Urbanistická studie „Polyfunkční zóna Jaktáře“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 154, 155, 169

US6 Urbanistická studie „Jarošovský pivovar“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 9, 10, 97
V rámci plochy 97 je vhodné vytvořit komunikaci šíře vozovky 6m s chodníky šíře min 2m. Cyklistická
doprava je vedena v rámci hlavního dopravního prostoru s vozidly za užití zklidňujících prvků zóny 30.
Komunikace bude plnit také funkci obsluhy území. Alternativně lze uvažovat i s uslepením pro IAD v
případě, že bude funkci dostupnosti celé lokality plnit ulice Nová cesta, která by musela být upravena
v rámci výstavby BI ID8. V tom případě je možné komunikaci DS 97 navrhnout s organizací obytné
ulice se zajištěním průjezdu cyklistů územím.

US7 Urbanistická studie „Jarošov – Louky“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 7
Křižovatku je možné navrhnout jako okružní se 4 rameny pro potřeby zklidnění dopravy na vjezdu do
zastavěného území. Pro potřeby připojení přeložky II/497 je vymezení nedostatečné. Navrhujeme
spojit US7 a US6 pro potřeby posouzení možnosti připojení přeložky II/497.

US8 Urbanistická studie „Sídliště Východ – stav“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID – nejsou – stávající stav
Z hlediska dopravy je nejzásadnějším problémem řešení statické dopravy v bloku omezeném ulicemi
Derflanská, Sadová a Konečná. Tento blok je obklopen rozvojovými plochami BH61 a BH 501 v rámci
nichž je možné tento nedostatek řešit. Bohužel praxe nové zástavby v ploše BH61 tomuto
nenasvědčuje. Pro potřeby stávajícího vnitrobloku je nutné tento problém řešit mimo ulice Rudy
Kubíčka a Vladislava Vaculky, které jsou šířkově nedostatečné. Naopak je vhodné v těchto ulicích
parkování omezit a soustředit jej po obvodu bloku v podobě kolmého stání s vyřešením pěších vazeb.

US9 Urbanistická studie „Sídliště Východ – jih“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 61, 62
Studie je popsána dále.

US10 Urbanistická studie „Mařatice – Vyhlídka“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
Vzhledem ke vzdálenosti k nejbližší zastávce až 780m, doporučujeme v rámci studie vymezit plochy
pro obsluhu MHD .

US11 Urbanistická studie „Míkovické stráně“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 113, 121, 132, 133
Je plochou BI, studie by měla zohlednit základní normové požadavky na parametry uliční sítě.
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US13 Urbanistická studie „Mařatice – 1.máje“
Zahrnuje:
- stávající plochy s rozdílným způsobem využití
- návrhové plochy ID 46, 48, 162

Územní plán Uherské Hradiště vymezuje plochy územních rezerv, pro které je prověření
změn jejich využití území studií podmínkou pro rozhodování.
Jedná se o územní studie (ÚS):
US12 Urbanistická studie „Průmyslová zóna Vésky“
Zahrnuje:
- návrhové plochy ID 120, 253
- plocha územních rezerv ID 507, 514

US14 Urbanistická studie „Mařatické stráně“
Zahrnuje:
- návrhové plochy ID 60
- plochy územních rezerv ID 501, 502, 503, 504, 505, 506

ÚS Moravní náměstí
Je dosud neprojednanou studií, která navrhuje změnu organizace dopravy v jižní části centra
Uherského Hradiště.

Z těchto studií měl zpracovatel k dispozici studie č. 1, 5, 9, 13 a studii Moravní náměstí,
jejichž návrhy jsou hodnoceny v dalších kapitolách.
US 1 - Sídliště Štěpnice
Hlavním cílem variantního řešení studie Revitalizace veřejného prostoru Štěpnice bylo
nalezení optimálního modelu řešení statické dopravy v území s ohledem na:
• Reálnou potřebu parkování
• Limity území
• Možnosti financování.
Studie analyzuje potřeby parkování s konstatováním stávajících kapacit 1000 míst a potřeby
dle ČSN 1713 míst pro bydlení, 32 pro domov pro seniory, 83 pro polyfunkční objekt, 20 pro
mateřskou školu, 17 pro základní školu, 11 pro ředitelství školy, 2 pro zdravotní středisko, 38
pro restaurace. Celková potřeba stání dle ČSN je 1565 odstavných stání a 317 parkovacích
stání. Zhruba 50% vozidel odstavených v lokalitě dle průzkumu lokalitu přes den opouští. Dle
zjištění je v lokalitě stupeň automobilizace silně podprůměrných 222 vozidel na 1000
obyvatel. Výhledová poptávka je stanovena na 2122 vozidel, což představuje dvojnásobek
stávající poptávky.
Návrh je řešen ve 4 variantách:
1. Varianta I ponechává obvodovou komunikaci obousměrnou, při respektování
vzrostlých stromů rozšiřuje nabídku parkovacích stání o 561 míst. Celková nabídka
parkovacích míst: 1178
2. Varianta II mění organizaci dopravy na obvodové komunikaci, v západní části ulice
Štěpnické (pro obsluhu území koncové) zavádí jednosměrný provoz. Vzniklou volnou
šířku komunikace společně s přilehlou zelení využívá pro vybudování kolmých
parkování. Varianta nerespektuje stávající vzrostlé stromy, počítá však s jejich
dosadbou rozmístěnou v pravidelných intervalech mezi parkovacími místy. Celkovou
nabídku rozšiřuje o 602 míst. Celková nabídka parkovacích míst: 1219
3. Varianta III vychází z varianty I. Na rozdíl od ní počítá s vybudováním mýtných bran na
vjezdech do území. Celková nabídka parkovacích míst: 1159
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4. Varianta IV vychází z varianty I, resp. III. Řeší variantně křižovatku v jižní části sídliště.
Tvar křižovatky (okružní), umožní otáčení autobusů. Celková nabídka parkovacích
míst: 1158 (1050)
Schválenou je varianta č. 4, která zavádí v lokalitě systém mýtných bran a navrhuje výstavbu
vysokokapacitních parkovacích objektů, které jsou již v dnešní době překonány. Dále je
návrhem parkovacích stání na terénu zatahována doprava do vnitrobloků a není využit
potenciál páteřní komunikace ul. Štěpnická, která je návrhem prakticky nedotčena. Je
navrhována okružní křižovatka bez praktického opodstatnění, jako náhrada za stávající
funkční točnu autobusů. V případě vytvoření závorového systému je navrhováno vydání
rezidentních karet, což není vhodný motivační prvek. Vhodnější je zavedení poplatku za vjezd
a výjezd z lokality. Navrhujeme studii přepracovat s těmito zásadami:
1. Vyšší využití páteřní komunikace ul. Štěpnická na úkor parkování ve vnitroblocích.
2. Opuštění nefunkčního modelu vysokokapacitních etážových garáží, které nejsou
funkční a nahrazení je větším počtem menších parkovacích objektů.
3. Před zavedením systému parkování a odstavování zvolit vhodnou strategii dříve než
budou realizovány prodeje pozemků.
4. V případě zavedení závorového systému je vhodné opustit režim vydávání
rezidentních karet, ale zpoplatnit vjezd a výjezd z lokality a zároveň výstavbu
parkovacích objektů realizovat jako službu města. Celá nebo drtivá většina nabídky
parkování a odstavování v lokalitě bude službou poskytovanou městem vč.
parkovacích objektů na vrub města a za úplatu. Tento systém dovoluje ovlivňovat
poptávku po využívání osobního vozidla, což je jeho silnou stránkou.
5. Při nezavedení závorového systému je možné zavést zónu placeného stání s vydáním
R karet na místech zřízených městem a zároveň zajistit výstavbu parkovacích kapacit
spolufinancovaných PPP nebo financovaných soukromým sektorem. Tento systém
neumožňuje regulovat poptávku po využívání osobního vozidla. Jeho silná stránka je
ve snadnější realizaci kapacit soukromým sektorem.
US 5 - Polyfunkční zóna Jaktáře
Dokumentace řeší rozšíření a napojení průmyslové zóny Jaktáře a dále rozšíření ploch
bydlení z ulice U Řeky. Koncept celého řešení je dopravně bez závad, avšak záměr
nerespektuje zásadní proporce nutné k provozu nákladní dopravy a také vedení pěší a
cyklistické dopravy je nevhodné. Doporučujeme upravit místní obslužnou komunikace pro
obsluhu průmyslové zóny, aby odpovídala provozu směrodatného vozidla návěsové soupravy
či nejméně vozidel skupiny N2. Zejména budou upraveny směrové oblouky navržených
obslužných komunikací.
Návrh pěší dopravy je nesprávný a navrhujeme jej upravit tak, aby v obytné zóně odpovídal
požadavkům obytné ulice dle platných TP. V místě průmyslové zóny budou zřízeny chodníky
šíře min. 2,0 m nebo lépe sdružené stezky pro pěší a cyklisty šíře min. 3,0 v souběhu s
vozovkou.
US 9 - Sídliště Východ - jih - I. etapa
Dokumentace řeší výstavbu 3 RD bez zásadního dopadu na komunikační skelet v případě, že
bude zajištěno budoucí propojení ulic Trnková a Deflanská paralelně s ulicí Sadovou.
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US 9 - Sídliště Východ - jih - II. etapa
Hlavním cílem této US je komplexní řešení páteřních komunikací zajišťující obsluhu území
„Sadská výšina“ (dle ÚPD US9) a návrh dopravy v klidu (parkování) pro plánovanou výstavbu
bytových domů „Sluneční terasy II a III“. Dokumentace obsahuje nástin řešení uliční sítě,
nicméně navržená kategorie komunikace je nedostatečná pro vedení pěší dopravy.
Doporučujeme dokumentaci přehodnotit a požadovat minimální kategorii komunikací,
včetně chodníku šíře 2,0m. Vedení cyklistické dopravy není ve studii zmíněno, ale dá se
předpokládat její vedení v hlavním dopravním prostoru. Dokumentace neobsahuje jakýkoli
propočet potřeby parkovacích stání. Tento je zřejmě zpracován v navazující dokumentaci.
Návrh řešení podél ulice Derflanská je nevhodný. Vhodné je ulici přestavět na obslužnou šíře
vozovky 5,5 m s oboustranným parkování do kterého bude zahrnuto stávající parkoviště a
budou vyřešeny pěší vazby. Návrh konzervuje problémy vnitrobloku Derflanská-SadováKonečná, čímž není využit potenciál, který může zlepšit podmínky stávající zástavby BH.
US 13 - Mařatice 1. Máje
Cílem US 13 je prověření možnosti vymezit v řešeném území plochu pro individuální bydlení
a nově organizovat plochu pro točnu autobusů MHD a parkoviště pro osobní automobily
návštěvníků hřbitova. Studie navrhuje komunikace formou obytné zóny šíře 8,0. Smíšený
provoz i dimenze a vedení sítě jsou odpovídající. Návrh přesunu točny autobusů je podmíněn
dostatečnou velikostí plánované OK, která nemá jiné funkční využití než jako točna BUS,
jelikož stávající styková křižovatka je vyhovující i pro výhledové období.
US Moravní nábřeží
Cílem studie je návrh změny organizace dopravy v severní části centra města Uherského
Hradiště a zvýšení počtu parkovacích stání. Návrh počítá s uzavřením ulice Nádražní (pěší
zóna) a části ulice Dlouhá s cílem vymístit tranzitní dopravu z centra města. Studie je
zpracována kvalitně, od průzkumů k návrhu, nicméně máme k ní tyto připomínky.
Zjednosměrnění ulice Milíčova není vhodné, jelikož se její dostupnost zhorší na směr od
Starého Města, na Velehradské třídě není vhodné povolit dříve zakázané odbočení vlevo do
Milíčovi. Úprava kolmými stáními na Velehradské tř. je graficky zajímavá, ovšem obtížně
proveditelná, jelikož minimální délka kolmého stání je 5,0 m a šířka nájezdové komunikace
3,75 m s couváním při šířce stání 2,8 m. To dává 8,75 m. V místě je prostor 7,71 m +
zmiňované schody + chodník min šíře 2,0. Výsledkem je obtížná realizace i za cenu
odstranění veškerých zelených pásů. V tom je výkres zavádějící. Dále parkovací dům na
Velehradské třídě nepodporujeme ze stejného důvodu, měl by být obsloužen vpravo vpravo, což omezuje jeho použitelnost a zároveň vytváří závleky při otáčení vozidel, připojení
do ulice Vodní je nestandardní a nedoporučujeme jej posilovat. V křižovatkách SSZ se otáčet
nesmí, vozidla by tedy stejně zajížděla do vnitrobloku. Naopak rozvoj parkování na
Moravním nábřeží je vhodným přínosem, jelikož je zde kapacitní dopravní skelet pro obsluhu
centra města. Nevhodně je navržena forma parkování v zakladačovém systému, jelikož je
min o 50% dražší než avizovaná cena 250 tis. za stání, a také provoz je drahý oproti
rampovému parkovacímu domu. Lokalita je přeplněna vozidly v bezplatném režimu, máme
proto obavu z naplnění zpoplatněného parkovacího domu. Pro rezidenty ze Staré Tenice je
to naopak daleko. Vhodnější by bylo kapacitní bezplatné záchytné parkoviště zde.
Vnitroblok mezi ulicemi Moravní nábřeží, Jana Blahoslava a Jana Lucemburského je
navrhován jako průchozí. Navrhujeme tento motiv opustit a ponechat vnitroblok bytových
domů pro potřeby obyvatel, kteří jej dnes využívají.
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Z hlediska změny organizace dopravy se jeví vhodnější místo navrhované pěší zóny na ulici
Nádražní zřízení jednosměrné obytné ulice ve směru k náměstí včetně zvýšení estetické
kvality ulice. V případě výrazného snížení parkování na Masarykově náměstí je návrh pěší
zóny namístě.
Návrh "zapytlíkování" ulice Dlouhé nesdílíme, jelikož zde neexistuje tranzitní doprava. Tato
ulice je ve směru k J. Lucemburského jednou z nejširších v centru města. Její nabízená
alternativa v opačném směru k ul. Na Stavidle je pouze s jednostranným chodníkem a dosti
úzká. V současné době nevidíme důvody pro tuto změnu organizace. Intenzita dopravy na
ulici Dlouhá je do 3000 vozidel obousměrně.
Zjednosměrněním ulice Jana Blahoslava vzniknou zbytečné závleky bez konkrétního přínosu.
Naopak zjednosměrnění ulice Jana Lucemburského ve směru do centra mezi ulicemi Moravní
nábřeží a Jana Blahoslava je vhodné pro zvýšení parkovacích kapacit, v tom případě je
možné provést organizaci dopravy s protisměrným cyklistickým pruhem a oboustranným
podélným stáním, jelikož stávající šíře vozovky je 8,3 m a více. Návrh úprav ulice Menclovice
je vhodnou úpravou, jelikož navržená obytná ulice spojená se stavebními úpravami je
vhodnou formou obsluhy RD. Návrh parkovacího domu na ul. Na Morávce je vhodným
rozšířením parkovacích kapacit. Objemy parkovacích stání je vhodné rozdělit na režim
návštěvníků (dnes zóna 2) a zaměstnanců (dnes zóna 3).
Urbanistická soutěž - konverze nemocnice
Urbanistický návrh počítá s výstavbou převážně 3 podlažních objektů, výjimku tvoří
polyfunkční objekt se 6 NP. Navrhovaný komunikační skelet je shodný s návrhem generelu
dopravy, kdy vychází z existující sběrné komunikace J. z Poděbrad a spojnicí mezi silnicí
III/05013 a I/50. Ta je sběrnou komunikací na níž navazuje obslužný skelet. Podél tohoto
propoje je vedena stezka pro cyklisty, která je funkčně adekvátní náhradou za cyklistické
pruhy. Při dalším zpracování návrhu je nutné omezit tvorbu šikmých přechodů pro chodce.
Návrh obsahuje podzemní garáže, jejichž kapacita není detailně stanovena. Forma kolmého
stání na terénu s podzemními garážemi je pro zástavbu této podlažnosti funkční. V blízkosti
objektu ve výkrese označeného č. 11 navrhujeme realizaci hromadného parkování pro
potřeby městského centra s kapacitou 150-200 míst. Alternativně je možné tento objekt
připojit i přímo z křižovatky Revoluční-J. z Poděbrad mimo komunikace navrženého
vnitrobloku.
Problematika MHD v souměstí Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice
Dokument z roku 2012 se zabývá změnou trasování MHD v trojměstí. Ambiciózní návrh
počítá s výrazným zatažením MHD do centra Uherského Hradiště a zřízení zastávek na
Palackého nám. Zejména masivní zatažení MHD do vnitrobloku je podkladem k odmítnutí
navržené koncepce. Diskutabilní je také podcenění vybudování zázemí na točně Sídliště
Východ.
Poznámka: V průběhu projednávání konceptu návrhu Generelu dopravy byly zhotoviteli
doručeny aktualizované návrhy řešení MHD. S objednatelem díla bylo dohodnuto, že
aktualizované návrhy zhotovitel vyhodnotí mimo rámec Generelu dopravy. O výsledku
hodnocení bude informovat jak předkladatele návrhu tak i objednatele díla.
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Obrázek 69 Schéma navrženého linkového vedení r. 2012

V Ostravě 18.12.2015
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