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Analytická fáze

1. Úvod
Analytická fáze definuje zájmové území a jeho jednotlivé dopravní vazby. V rámci těchto
dopravních vazeb je analyzován stávající stav jednotlivých druhů dopravy včetně hlukové a imisní
zátěže, hodnocena vnitřní i vnější bezpečnost všech druhů dopravy a definováno dopravní chování
obyvatel včetně ukazatele dělby přepravní práce ve městě a okolí. Nedílnou součástí analytické fáze je
prognóza a vývoj dopravy i obyvatel včetně sociálního složení obyvatel a prognóza urbanistického
vývoje města a jeho zázemí.
Cílem této části dokumentu je analýza stávajícího stavu území v oblasti mobility, definování
výchozího stavu v jednotlivých oblastech mobility a jejího dopadu na životní prostředí. Jsou
analyzovány konkrétní problémy a příležitosti města v oblasti udržitelné mobility (SWOT analýza),
zpracovány prognózy s posouzením vývoje, které budou projednány s klíčovými partnery a veřejností.

2. Cíle plánu mobility
Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem města zabývající je dopravou a
mobilitou. Strategie má za cíl umožnit trvale udržitelný rozvoj Frýdku-Místku založený na nových
principech plánování a zajišťující následující prioritní cíle:
Rovnou možnost dopravy ke klíčovým cílům a službám pro všechny skupiny obyvatel
Vyšší vnitřní i vnější bezpečnost pro všechny druhy dopravy
Snížení hluku z dopravy, produkce CO2, a spotřeby energie
Vyšší efektivitu přepravy osob i zboží
Zvýšení kvality a atraktivity veřejných prostor a městského prostředí ve prospěch jeho obyvatel
Dokument vznikl za účelem uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za
účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.
Základním posláním SUMP je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna
dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost
(kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění).
Tato dokumentace bude syntetickým materiálem. Zkoordinuje především územní a dopravní
plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým
skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu
energie a bezpečnou dopravu jak z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů
dopravy.
Závazným výstupem je Akční plán udržitelné městské mobility, definující navržená opatření pro
naplnění stanovených cílů.
PUMM Frýdku - Místku vychází z existujících studií a plánovacích dokumentů v dopravě i všech
souvisejících problematikách, které jsou zhodnoceny v analytické části. Také zohledňuje vazby na
existující dokumenty na krajské úrovni a platnou legislativu na městské, krajské, národní i evropské
úrovni. Po jeho projednání a schválení se stane zastřešujícím dokumentem, který bude základním
podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města.
Řešeným územím je území statutárního města Frýdku-Místku a nejbližších okolních obcí (Staré
Město, Sviadnov) se zahrnutím dopravních vazeb ve spádovém území města.
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Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, je zaměřen
především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití
stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy.
Hlavními cíli navrženého PUMM bude zvýšení podílu veřejné hromadné a nemotorové dopravy
(cyklistické a pěší) na celkové dělbě přepravní práce.

3. Principy zpracování
Při zpracování PUMM Frýdku - Místku jsou dodrženy základní principy plánování udržitelné městské
mobility:

Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích
plánovacího procesu
Závazek pro udržitelnost – vyvážení socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí
Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních
orgánů včetně zahrnutí sousedních (ovlivněných a ovlivňujících) oblastí, integrace všech druhů a
forem dopravy (osobní i nákladní, individuální, sdílená, veřejná hromadná, motorizovaná,
nemotorizovaná, služební, soukromá)
Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních
měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování
Přehled finančních nákladů a přínosů – odborný odhad finančních nákladů a dosažených přínosů,
využívání synergie při návrhu souborů opatření pro zajištění stanovených cílů

Při zpracování jsou zohledněny náměty zadavatele, členů odborných skupin i zhotovitelů z dalších
českých i evropských měst, která už dříve započala s regulací růstu individuální automobilové
dopravy. Jedním z nedílných nástrojů je cílené řízení mobility, tj. ovlivnění poptávky obyvatel,
dojíždějících i návštěvníků města nabídkou, případně řízenou podporou alternativních způsobů
mobility.

Tvorba PUMM bude spolufinancována z Národního programu Životní prostředí. Musí být
zpracován v souladu s Metodikou pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky
(zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2015).

4. Hodnocení vstupních dokumentů
Analýza vstupních podkladů je provedena s cílem zajistit návaznost strategie města na nadřazené
strategie kraje, státu a EU. Dále jsou podrobeny rozboru dřívější strategie města a koncepční
dokumenty zabývající se sektorem dopravy. Nakonec jsou hodnoceny dokumenty dříve plánovaných
aktivit a je posouzena jejich aktuálnost a potřebnost. Další podkapitoly pojednávají o tezích
dostupných dokumentů s vazbou na dopravu města jako takovou a tedy i na plán mobility.
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4.1.Teoretická základna
Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky
Tato metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TD020164 „Integrace plánování k
udržitelnosti na městské úrovni“ programu OMEGA Technologické agentury ČR v roce 2015.
Tzv. plán udržitelné městské mobility (PUMM) se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy
obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného
prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. PUMM chce zjednodušeně nabídnout
možnost bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí - mobility.
Plán udržitelné městské mobility můžeme definovat jako strategický dokument určený k uspokojování
potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který
náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace.
Metodika je obecným návodem, jak samotný PUMM sestavit, upřesňuje jeho obsah, procesy jeho
přípravy i realizace. Poskytuje i informace k souvisejícím procesům před zpracováním (přípravná
fáze) a naplňováním: monitorování a evaluace všech aktivit. Celá paleta prací na plánu mobility je
rozdělena do pěti fází, které na sebe postupně navazují:
Příprava. V první fázi je třeba vypracovat plán přípravy SUMPu1, který nastaví organizační a
koordinační kroky. V této fázi je také vhodné zpracovat předběžnou analýzu a nastavit participaci
partnerů (koordinační výbor a odborné skupiny, zástupci veřejnosti atd.).
Analýza. V další fázi je nutné poznat, v jakém stavu se nacházíme, protože se k němu budou vztahovat
návrhy řešení (referenční stav): analýza současné situace, založená na multimodální analýze a
výhledových trendech v plánování dopravního systému. V této části je provedena identifikace
hlavních problémů a jejich příčin (slabé stránky a hrozby) i potenciál pro řešení (silné stránky a
příležitosti).
Návrh. V této fázi se formuluje strategická vize mobility, dále jsou identifikované měřitelné
strategické a specifické cíle. Následuje identifikace aktivit nutných k dosažení zvolených cílů, tj. návrh
a výběr opatření k realizaci a určení aktivit v souvisejících sektorech (životní prostředí atd.).
Akční plán. Čtvrtá fáze zahrnuje formulaci akčního plánu s harmonogramem aktivit, náklady a
možnými zdroji financování a přidělením odpovědných partnerů na jeden rok s výhledem na 5 let.
Nezbytným krokem je příprava monitorovacího a evaluačního plánu PUMM.
Realizace a vyhodnocení. Závěrečná fáze je zaměřena především na realizaci a její průběžný
monitoring a evaluaci včetně vyhodnocování zkušeností s PUMM.
Tabulka 1 Aktivity a kontrolní seznam činností jmenovaný v metodice CDV v.v.i.

Aktivita

Kontrolní seznam aktivity dle metodiky

AKTIVITA A.1: PŘÍPRAVA NA TVORBU Je provedena analýza silných a slabých stránek
SUMP
nebo audit udržitelnosti dosavadní dopravní
politiky vč. sebehodnocení.
Je přijato usnesení nebo jiná forma závazku i
naplňování zásad udržitelnosti.

1

SUMP - cizím slovem Plán udržitelné městské mobility PUMM
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Je posouzena legislativa a relevantní dokumenty
krajské, národní a evropské úrovně ve vztahu k
SUMPu a naplňování zásad udržitelnosti,
případné konfliktní body jsou identifikovány.
Jsou
zmapovány
dovednosti
současných
pracovníků města a naplánováno jejich případné
rozšíření, nebo pokrytí znalostí externisty.
Proces přípravy SUMPu je schválen, včetně jeho
financování.
AKTIVITA A.2: ÚZEMNÍ VYMEZENÍ SUMP je územně vymezen, toto vymezení je
PLÁNU, JEHO ŘÍZENÍ A HARMONOGRAM schváleno samosprávami a předem projednáno s
PŘÍPRAVY
hlavními zainteresovanými stranami.
Je přidělena odpovědnost za přípravu SUMPu v
politické i manažerské (koordinační) rovině,
případně je vytvořen širší plánovací tým.
Je vytvořen a politiky schválen
harmonogram přípravy SUMPu

reálný

AKTIVITA
A.3:
ZAINTERESOVANÉ Je vytvořen seznam zainteresovaných stran.
STRANY A JEJICH ZAPOJENÍ
Jsou odhaleny případné konfliktní
potenciálně problémové a slabé strany.

vazby,

Je vytvořena a schválena komunikační strategie.
AKTIVITA
A.4:
MEZIOBOROVÁ Jsou identifikovány vazby mezi sektorovými
INTEGRACE
A
SCHVÁLENÍ politikami (synergie a střety) a posouzeny
HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY
možnosti jejich integrace.
Probíhá komunikace mezi všemi příslušnými
aktéry o možnostech integrace.
Jsou naplánovány konkrétní kroky pro zahájení
(zefektivnění) integrace.
Plánovací proces má určeného koordinátora.
Je navržena strategie řízení rizik a řízení kvality.
Je vytvořen a politicky schválen plán přípravy
SUMPu.
AKTIVITA B.0: ÚVODNÍ ANALÝZA
AKTIVITA B.1: DOPRAVA GENEROVANÁ
FUNKČNÍMI PLOCHAMI V ÚZEMÍ
AKTIVITA B.3: NABÍDKA, POPTÁVKA A
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JEJICH ROVNOVÁHA
AKTIVITA B.4: VEŘEJNÝ PROSTOR
AKTIVITA B.5: BEZPEČNOST DOPRAVY
AKTIVITA B.6: DALŠÍ TÉMATA
VZTAHEM K PLÁNOVÁNÍ MOBILITY

SE

AKTIVITA B.7: SOUHRNNÁ DIAGNOSTIKA
- KLÍČOVÉ OTÁZKY A VÝZVY
AKTIVITA C.1: VIZE MOBILITY

Vytvořena pracovní skupina zodpovědná za
přípravu vize.
Vytvořen koncept vize.
Koncept vize je projednaný, jsou zveřejněny
zápisy z projednání.
Shoda na finální verzi vize.
Výsledná vize je zveřejněna srozumitelnou a
atraktivní formou široké veřejnosti.
Je vytvořen, zveřejněn a distribuován materiál
(leták), který srozumitelně popisuje postup
tvorby vize a výslednou vizi.
Aktivní zapojení médií.

AKTIVITA
C.2:
SPECIFICKÉ CÍLE

STRATEGICKÉ

A Je
vytvořen
návrh
vycházejících z vize.
Návrh je
subjekty.

projednán

strategických
se

cílů

zainteresovanými

Finální seznam strategických cílů je schválen.
Je
vytvořen
návrh
specifických
vycházejících ze strategických cílů.

cílů

Je provedena kontrola reálnosti naplnění vyšších
i nižších cílů.
Finální seznam specifických cílů je schválen.
AKTIVITA C.3: NÁVRH OPATŘENÍ

Je provedena revize všech možných finančních
zdrojů na realizaci opatření.
Jsou zjištěny informační zdroje, kde je možno
získat praktické informace o uvažovaných, nebo
dosud neznámých opatřeních.
Poznatky získané odjinud jsou vyhodnoceny.
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Je vytvořen seznam možných opatření.
Možná opatření jsou vyhodnocena posouzením
nákladů a přínosů.
Seznam možných opatření je vyhodnocen a na
základě posouzení synergického efektu je
vytvořena skupina vybraných opatření pro každý
specifický cíl.
Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny
posouzením nákladů a přínosů.
Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny s
ohledem na propojení s územním plánováním a
aktivitami v dalších sektorových oblastech.
Skupiny vybraných opatření jsou schváleny.
AKTIVITA D.1: SCHVÁLENÍ PUMM V
PROCESU
SEA
A
ZAPRACOVÁNÍ
PŘIPOMÍNEK
AKTIVITA D.2: TVORBA AKČNÍHO PLÁNU Je navržen konečný soubor skupin opatření k
A ROZPOČTU
realizaci.
Je vypracován návrh akčního a rozpočtového
plánu.
Návrh je projednán s politiky a klíčovými
zainteresovanými stranami.
AKTIVITA
D.3:
ZAJIŠTĚNÍ Jsou vybrány vhodné kvantitativní i kvalitativní
MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ
indikátory vhodně popisující cíle stanovené v
SUMP.
Je dosažena shoda na vhodných nástrojích
monitorování a evaluace.
Je odsouhlasen detailní Monitorovací a evaluační
plán.
AKTIVITA D.4: SCHVÁLENÍ PLÁNU Je sestavena finální verze PUMM.
UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
Je dokončeno přezkoumání interní i externí
(zainteresovanými stranami).
Jsou provedeny aktivity v oblasti styku s
veřejností a zapojování veřejnosti (v souladu s
komunikační strategií).
O schválení SUMP jsou informováni občané a
zainteresované strany.
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AKTIVITA E.1: POSTUPNÁ REALIZACE
PLÁNU
AKTIVITA E.2: MONITORING REALIZACE
A
PRAVIDELNÁ
AKTUALIZACE
STÁVAJÍCÍHO PLÁNU
AKTIVITA E.3: ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ A
PŘÍPRAVA PRO NOVÝ PLÁN UDRŽITELNÉ
MĚSTSKÉ MOBILITY
Je odsouhlasen pracovní plán řídicích postupů
pro realizaci a odpovědnosti jednotlivých aktérů.
Je vytvořen plán zvládání rizik.
Jsou dohodnuty formáty podávání zpráv.
Realizace opatření se neustále
Dopady se v pravidelných
vyhodnocují.

monitoruje.
intervalech

Je vypracována a zveřejněna hodnotící zpráva
Jsou určeny nezbytné úpravy realizace opatření.
Úpravy jsou projednány s dotčenými aktéry.
Je dokončena aktualizace plánu.
Je dokončena ex post evaluace plánovacího
procesu a realizace opatření.
Je zdokumentováno získané poučení.
Jsou určeny nové aktuální výzvy pro oblast
městské dopravy a mobility.
Předkládaná metodika má sloužit městům z České republiky jako vodítko při zpracovávání plánů
udržitelné městské mobility. Tyto plány se mají stát od roku 2021 hlavními strategickými plánovacími
dokumenty měst nad 40 tis. obyvatel v oblasti udržitelné mobility (stav z konce roku 2015). Metodiku
však mohou použít i města menší či aglomerace měst a souměstí.

4.2.Dokumenty EU
Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke konkurenceschopnému
a efektivnímu dopravnímu systému (2011)
Doprava je pro naši ekonomiku a společnost zásadní. Mobilita je důležitá pro vnitřní trh i životní
úroveň občanů, jimž umožňuje využívat svobodu cestování. Doprava přispívá k hospodářskému růstu
a vytváření pracovních příležitostí a s ohledem na nové problémy, jimž čelíme, musí být udržitelná.
Doprava má globální ráz a v zájmu účinnosti je třeba spolupracovat na mezinárodní úrovni.
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Pokud se nebudeme závislostí na ropě zabývat, mohla by být schopnost občanů cestovat omezena.
V odvětví dopravy, které je důležitým a stále rostoucím zdrojem skleníkových plynů, je třeba do roku
2050 snížit emise skleníkových plynů alespoň o 60 % v porovnání s rokem 1990. Do roku 2030 bude
cílem v odvětví dopravy snížit emise skleníkových plynů přibližně o 20 % pod úroveň roku 2008.
Vzhledem k výraznému nárůstu emisí z dopravy za poslední dvě desetiletí by to i tak znamenalo, že
emise by stále přesahovaly úroveň z roku 1990 o 8 %.
Nové technologie pro vozidla a řízení dopravy budou pro snížení emisí z dopravy v EU i celosvětově
klíčové.
VIZE KONKURENCESCHOPNÉHO A UDRŽITELNÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU
Snížení emisí o 60% v kontextu rostoucí dopravy a podpory mobility
V praxi je třeba, aby doprava využívala méně energie a aby využívala čistou energii, aby lépe
využívala moderní infrastrukturu a snižovala svůj negativní dopad na životní prostředí a zásadní
přírodní zdroje jako vodu, půdu a ekosystémy. Omezení mobility není řešením.
Je třeba vytvořit nové způsoby využití dopravy, které by co nejúčinněji, případně kombinací několika
druhů dopravy, současně přepravovaly vyšší objem nákladu i vyšší počet cestujících do jejich
destinací. Na závěrečný úsek cesty se upřednostňuje individuální doprava za použití čistých vozidel.
Informační technologie umožňují jednodušší a spolehlivější přepravu. Uživatelé dopravy hradí plné
cestovní náklady výměnou za menší přetíženost, více informací, lepší služby a větší bezpečnost. Další
vývoj musí vycházet z řady prvků:
zlepšení energetické účinnosti vozidel u všech druhů dopravy. Vývoj a využívání udržitelných paliv a
pohonných systémů;
optimalizace výkonu multimodálních logistických řetězců, včetně většího využívání energeticky
účinnějších druhů dopravy v případech, kdy technologické inovace mohou být nedostačující (např.
přeprava nákladu na velké vzdálenosti);
účinnější využívání dopravy a infrastruktury prostřednictvím zdokonalených systémů řízení dopravy a
informačních systémů (např. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), moderní logistiky a tržních
opatření, jako např. celkového rozvoje integrovaného evropského železničního trhu, zrušení omezení
kabotáže, odstranění překážek v námořní dopravě na krátké vzdálenosti, nezkreslené stanovování cen
atd.
Evropská komise se ve své vizi zaměřuje na tři hlavní druhy dopravy: dopravu na střední vzdálenosti,
dlouhé vzdálenosti a městskou dopravu. Uskutečnění této vize bude záviset na mnoha zúčastněných
subjektech – instituce EU, členských státech, regionech, městech, podílet se na ní však budou i
průmysl, sociální partneři a občané.
Čistá městská doprava a dojíždění
Ve městech je přechod na čistší dopravu usnadňován nižšími požadavky na druhy vozidel a vyšší
hustotou obyvatel. Možnosti výběru jsou ve veřejné dopravě širší a zahrnují rovněž chůzi a jízdu na
kole. Přetíženost, špatná kvalita ovzduší a vystavení hluku dopadají na města nejvíce. Městská
doprava se podílí zhruba jednou čtvrtinou na emisích CO2 z dopravy a ve městech dochází k 69 %
silničních dopravních nehod. Postupné vyřazování „konvenčně poháněných“ vozidel z městského
prostředí nejvíce přispívá k významnému snížení závislosti na ropě, emisí skleníkových plynů a
znečištění místního ovzduší a hluku. Tento postup bude třeba doplnit o vývoj vhodných
palivových/dobíjecích infrastruktur pro nová vozidla.
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Vyšší podíl využívání hromadných dopravních prostředků společně s minimálními povinnostmi služby
umožní zvýšit hustotu a četnost dopravních služeb, a vytvoří tak pozitivní dynamiku u různých druhů
veřejné dopravy. Řízení poptávky a územní plánování může snížit objem dopravy. Podpora chůze a
jízdy na kole by se měla stát nedílnou součástí městské mobility a plánování infrastruktury.
Je třeba prosazovat používání menších, lehčích a specializovanějších silničních osobních vozidel.
Rozsáhlé vozové parky městských autobusů, taxíků a dodávek jsou obzvláště vhodné pro zavedení
alternativních pohonných systémů a paliv. Tyto parky by mohly značně přispět ke snížení uhlíkové
zátěže z městské dopravy a zároveň připravit podmínky pro testování nových technologií a příležitostí
pro jejich rané zavedení na trh. Poplatky za používání komunikací a odstraňování daňové nerovnováhy
rovněž může přispět k podpoře používání veřejné dopravy a postupnému zavedení alternativního
pohonu.
Rozhraní mezi přepravou nákladu na dlouhé vzdálenosti a na posledním úseku by mělo být
zorganizováno účinněji. Cílem je omezit individuální dodávky, které představují nejnehospodárnější
část přepravy, na nejkratší možnou trasu. Používání inteligentních dopravních systémů přispívá k
řízení dopravy v reálném čase, snižování doby dodávky a snižování přetížení na posledním úseku
distribuce. Ta by mohla být prováděna městskými nákladními vozidly s nízkými emisemi. Využívání
elektrických, vodíkových a hybridních technologií by snížilo nejen emise do ovzduší, ale i hluk a díky
těmto technologiím by bylo možné přepravovat značné množství nákladu v městských oblastech v
noci. To by zmírnilo problém přetížení během ranních a odpoledních dopravních špiček.
Vybrané cíle pro konkurenceschopný dopravní systém účinně využívající zdrojů:
Referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 %
Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu;
postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech
zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2
30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy
dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %.
Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si
rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.
Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po
železnici.
Snížit do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje EU o
snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu. Zajistit vedoucí postavení EU v oblasti
bezpečnosti a ochrany dopravy ve všech jejích druzích.
I když se počet smrtelných silničních nehod v EU za poslední desetiletí snížil téměř na polovinu,
přišlo v roce 2009 při silničních nehodách v EU o život 34 500 osob. Iniciativy v oblasti technologie,
prosazování právních předpisů, vzdělávání a zejména zaměřování pozornosti na nechráněné účastníky
silničního provozu budou pro další, ještě výraznější snížení těchto ztrát na životech klíčové.
Důležitost kvality, přístupnosti a spolehlivosti dopravních služeb v nadcházejících letech ještě více
vzroste, mj. v důsledku stárnutí obyvatelstva a potřeby podporovat veřejnou dopravu. Přitažlivá
četnost, komfort, snadný přístup, spolehlivost služeb a intermodální2 integrace jsou hlavními rysy

Intermodální přepravní systém je druh dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu. V tomto
systému se přepravují výhradně unifikované jednotky, které se po dobu přepravy nemění ani váhou, ani formou
(kontejnery ISO, systém ACTS, CargoBeamer, Modalohr, aj.). Na každý druh dopravy (silniční, železniční,
2
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kvality služeb. Dostupnost informací o době strávené na cestě a traťových alternativách je pro zajištění
hladké přímé mobility stejně tak důležitá, a to jak pro cestující, tak pro náklad.
Pokud jde o dopravu ve městech, je zapotřebí kombinovaná strategie zahrnující územní plánování,
režimy stanovení cen, účinné služby veřejné dopravy a infrastruktury pro nemotorizované druhy
dopravy a nabíjení čistých vozidel/doplňování jejich paliv, aby se snížilo přetížení a emise. Města
přesahující určitou velikost by měla být pobízena, aby vypracovala městské plány mobility, které by
slučovaly všechny tyto prvky. Městské plány mobility by měly být plně v souladu s integrovanými
plány městského rozvoje. Bude zapotřebí vytvořit rámec na úrovni EU, aby režimy silničních poplatků
za používání meziměstských a městských silnic byly interoperabilní3.
Poplatky a daně z dopravy je třeba upravit tak, aby se více uplatňovala zásada „znečišťovatel platí“ a
„uživatel platí“. U osobních automobilů se silniční poplatky stále více považují za alternativní způsob
tvorby zisku a ovlivňování dopravního chování. Komise vypracuje pokyny pro uplatňování
internalizačních poplatků u všech vozidel a pro všechny hlavní externality. Dlouhodobým cílem je
zavést uživatelské poplatky u všech vozidel a v celé síti s cílem odrazit alespoň náklady na údržbu
infrastruktury, přetížení, znečištění ovzduší a hluk.
Vybraný seznam iniciativ:
Práce v oblasti bezpečnosti dopravy: záchrana tisíců životů
Zaměřit se na odborné vzdělávání a výchovu všech účastníků; propagovat používání bezpečnostního
vybavení (bezpečnostní pásy, ochranné oděvy, opatření proti neoprávněným úpravám).
Věnovat zvláštní pozornost zranitelným účastníkům, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, a to i
pomocí bezpečnější infrastruktury a bezpečnějších technologií vozidel.
Kvalita a spolehlivost služeb
Zlepšit kvalitu dopravy pro starší osoby, cestující s omezenou pohyblivostí a postižené cestující,
včetně lepšího přístupu k infrastruktuře.
Hladká přímá mobilita
Definovat opatření nezbytná pro další integraci různých druhů přepravy cestujících s cílem poskytovat
hladkou přímou multimodální dopravu.
Vytvořit rámcové podmínky pro propagaci rozvoje a využívání inteligentních systémů pro
interoperabilní a multimodální jízdní řády, informace, rezervační systémy online a inteligentní prodej
jízdenek. Tato iniciativa by mohla zahrnovat legislativní návrh na zajištění přístupu soukromých
poskytovatelů služeb k informacím o dopravě a cestovním informacím v reálném čase.
Plány trvalého zabezpečení mobility
Zajistit definici plánů mobility za účelem zabezpečení kontinuity služeb v případě jejího narušení.
Plány by se měly zabývat otázkou určení priorit při používání pracovních zařízení, spoluprací správců
infrastruktury, provozovatelů, vnitrostátních orgánů a sousedních zemí a dočasným přijetím nebo
zastavením specifických pravidel.
Podpora udržitelnějšího chování

námořní…) je vystavován jiný přepravní doklad (nákladní list CMR, nákladní list CIM atd.), na rozdíl od
multimodálního přepravního systému
3
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Podporovat informovanost o dostupných alternativách ke konvenční individuální dopravě (méně časté
používání auta, pěší chůze a cyklistika, spolujízda, park & drive, inteligentní prodej jízdenek atd.).
Plány městské mobility
Zavést postupy a mechanismy finanční podpory na evropské úrovni pro přípravu auditů městské
mobility, jakož i plány městské mobility, a vytvořit srovnávací přehled evropské městské mobility
založený na společných cílech. Prozkoumat možnost povinného přístupu v případě měst určité
velikosti na základě národních norem vycházejících z pokynů EU.
Propojit Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti s městy a regiony, které předložily
současné a nezávisle potvrzené osvědčení o auditu výkonnosti a udržitelnosti městské mobility.
Prozkoumat možnost zřízení evropského rámce podpory postupného provádění plánů městské
mobility v evropských městech.
Podpořit integrovanou městskou mobilitu v možném inovačním partnerství „inteligentní města“.
Povzbudit velké zaměstnavatele k vypracování plánů řízení podnikové mobility.4
Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T)
Dokument má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu a
dosažení dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž
pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo
všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na
ochranu životního prostředí a podporuje tak udržitelný rozvoj.
Síť TEN-T je nově definována jako dvouvrstvá síť:
globální síť (comprehensive network) – zajišťuje multimodální propojení všech evropských regionů na
úrovni NUTS 2. Jejím základem je současná síť TEN-T, přičemž ve státech EU-15 došlo k mírné
redukci a naopak ve státech EU-12 k mírnému zvýšení rozsahu. Podle nařízení TEN-T by globální síť
měla být dokončena do roku 2050;
hlavní síť (core network) – představuje podmnožinu globální sítě a obsahuje nejdůležitější
transevropské tahy (multimodálně). Hlavní síť byla stanovena na základě jednotné evropské metodiky
vypracované EK. Podle nařízení TEN-T by měla být dokončena do roku 2030.
Síť TEN-T je definována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne
11.12.2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí
č. 661/2010/EU – seznámení s nařízením o síti TEN-T.
Naopak nástroj CEF je definován Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze
dne 11.12.2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a
zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010.
Přes území ČR mají procházet tři koridory:
Baltsko – jadranský koridor (viz úsek Katowice – Ostrava – Brno – Wien)
Východní a východostředomořský koridor (viz úsek Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha –
Kolín – Pardubice – Brno – Vídeň)

Zdroj: Bílá kniha 2011 Plán jednotného evropského prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního
systému účinně využívajícího zdroje
4
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Rýnsko – dunajský koridor (viz větev München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice
– ukrajinská hranice)

Obrázek 1 Síť TEN-T pro silniční dopravu a nákladní terminály/přístavy
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Obrázek 2 Síť TEN-T pro osobní železniční dopravu a letiště
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného
evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly
EHSV znovu opakuje svoji podporu cílům stanoveným v bílé knize Plán jednotného evropského
dopravního prostoru z roku 2011 (dále v kapitole jen „plán“).,
Přechod na jiný druh dopravy vyžaduje pružnost a přizpůsobení místním podmínkám, zejména
v případě 300 kilometrové hranice požadované v silniční dopravě, která nebude fungovat
ve vzdálených a řídce zalidněných regionech s omezenou železniční sítí.
Je nezbytné zajistit přiměřenou infrastrukturu a dopravní služby rovněž ve vzdálených regionech. Do
přílohy I plánu by se měla doplnit nová iniciativa: zdvojnásobit do roku 2030 využívání veřejné
dopravy v městských oblastech prostřednictvím zařízení a infrastruktury pro usnadnění mobility
chodců, cyklistů, starších osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci plánů
městské mobility.
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EHSV navrhuje, aby byl akční plán uvedený v příloze I plánu obecně přehodnocen z hlediska jeho
současné politické proveditelnosti.
Již v roce 2007, tedy v polovině běhu programu na období 2001–2010 stanoveného v bílé knize,
musela Komise připustit, že „Evropa se zatím nevyvíjí směrem k dosažení udržitelnosti“ (11). EHSV se
domnívá, že přístup se od té doby v podstatě nijak nevyvinul.
EHSV podporuje z důvodu ekonomických nákladů neudržitelnosti zásadu „znečišťovatel platí“,
upozorňuje však na to, že zejména ve venkovských nebo řídce zalidněných oblastech často neexistuje
žádná alternativa znečišťujícího druhu dopravy, a dotčené podniky a obyvatelé tedy z tohoto důvodu
nemohou být trestáni a jejich konkurenceschopnost nesmí být snižována. Stejně tak se daně za
znečištění nesmí jednoduše připočítávat k ceně zboží a služeb a účtovat spotřebitelům, aniž by se
dosáhlo změny v chování.
Postupné vyřazování vozidel s konvenčním pohonem není samo o sobě dostatečné pro dosažení
integrované a udržitelné mobility v městských oblastech.
EHSV znovu opakuje důraz, jež ve svém stanovisku k plánu z roku 20115 položil na obrovskou
potřebu rozvíjet městskou veřejnou dopravu a městskou logistiku jako součást politiky udržitelné
dopravy (viz argumenty v bodech 31, 33 a 41 plánu). Komise však podle všeho vychází z premisy, že
základním řešením problémů měst jsou technologické inovace v oblasti výroby čistých vozidel. To je
opravdu dlouhodobý výhled, nyní jsou však zapotřebí krátkodobá opatření ke snížení znečištění
ovzduší a hluku ve městech. Jediným způsobem, jak vyřešit městské dopravní zácpy, je v každém
případě podpora veřejné dopravy.
EHSV je zklamán tím, že větší využívání veřejné dopravy v městských oblastech není jasně
stanoveno jako cíl, např. v odstavci 2.3 v seznamu iniciativ, jenž je přílohou plánu. Vyzývá Komisi,
aby v tomto smyslu doplnila bílou knihu a stanovila za cíl zdvojnásobení využívání městské hromadné
dopravy do roku 2030 a rovněž učinila opatření k zajištění zařízení a infrastruktury pro usnadnění
mobility chodců, cyklistů, starších osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Nepostradatelné jsou inteligentní dopravní systémy, které uživatelům poskytují potřebné informace o
druzích dopravy, jež jsou jim k dispozici. Tyto systémy však vyžadují vhodné radiové frekvence a
vlnové délky, o čemž se bílá kniha nezmiňuje.
EHSV proto opakuje svoji podporu sdělení Komise o konkurenceschopné městské mobilitě účinně
využívající zdroje z roku 2013 6a opatřením, jimiž se toto sdělení v současnosti provádí.
EHSV znovu opakuje politování, jež vyjádřil ve stanovisku k plánu z roku 20117 a sice nad tím, že
městské doprava nespadá do legislativního mandátu EU, a domnívá se, že opatření týkající se kritérií
pro zřízení a provozu mýtného ve městech a pro režimy omezení vjezdu znečišťujících vozidel by
měly být harmonizovány a stát se nedílnou součástí plánů městské mobility, které by měly být povinné
pro větší města. Harmonizace těchto prvků by prospěla jak životnímu prostředí, tak fungování
vnitřního trhu.
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Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem
do roku 2020. Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010.
Dopravy se týká zejména cíl III. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a
zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení
energetické účinnosti o 20 %.
Národní cíle ČR v rámci Strategie Evropa 2020 v oblasti III. Zvyšování energetické účinnosti nebyly
vládou přijaty. Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních
energetických zdrojů.

4.3.Dokumenty ČR
Politika územního rozvoje České republiky, aktualizace č. 1 (2015)
Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro
konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování1 v republikových,
přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území8.
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území,
jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich
ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy
udržitelného rozvoje.
Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z
těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy,
mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými
opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic,
a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou
infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na

8

Viz § 18 odst. 1 stavebního zákona.
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to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou
dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných
prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky
pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti
mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání
vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
Politika územního rozvoje vymezuje následující rozvojové oblasti a rozvojové osy:
OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava
Vymezení:
Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez
obcí v jihovýchodní části), Havířov, Hlučín (bez obcí v severní části), Karviná, Kopřivnice (bez obcí
ve střední části), Kravaře (jen obce v jihozápadní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jižní
části), Ostrava, Třinec (bez obcí v jižní a jihovýchodní části), Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v
severní části).
Důvody vymezení:
Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté
sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a
ekonomických činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se
sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti
budované napojení na dálniční síť ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním
koridoru.
Úkoly pro územní plánování:
a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.
Zodpovídá: Moravskoslezský kraj
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Obrázek 3 Rozvojové osy a oblasti dle PÚR, aktualizace 1

OS10 Rozvojová osa (Katowice–) hranice Polsko/ČR–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–
Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava)
Vymezení: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnice
D1, D2 a D47, rychlostní silnice R35, R46 a R48 a železniční trať č. 250 v úseku Brno–Břeclav a č.
270 v úseku Bohumín–Lipník nad Bečvou–Olomouc.

Důvody vymezení:
Území ovlivněné dálnicemi D47, D1 v úseku Vyškov hranice Polsko/ČR–Ostrava–Brno a D2 v úseku
Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko, rychlostními silnicemi R35 v úseku Lipník nad Bečvou–
Olomouc a R46, připravovanou rychlostní silnicí R48 v úseku Frýdek-Místek–Bělotín, železničními
tratěmi č. 270 v úseku Bohumín–Lipník nad Bečvou (III. tranzitní železniční koridor), č. 250 v úseku
Brno–Břeclav (I. tranzitní železniční koridor), železničním koridorem Brno–Přerov a spolupůsobením
center Kopřivnice, Nový Jičín, Hranice, Prostějov, Vyškov a Břeclav.
Úkolem PÚR ČR v části silniční doprava je zejména vytvořit podmínky pro dokončení základní sítě
kapacitních silnic, umožňující převést na ně část zátěže intenzívní dopravy.
R48 Vymezení: Bělotín–Frýdek-Místek–Český Těšín–hranice ČR/Polsko(–Kraków).
Důvody vymezení: Součást TEN-T.
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Obrázek 4 Záměry železniční dopravy dle PÚR, aktualizace 1

Obrázek 5 Záměry siliční dopravy dle PÚR, aktualizace 1
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Dopravní politika ČR na roky 2014-2020
Dopravní politika je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, Ministerstvo
dopravy je institucí odpovědnou za její implementaci. Dokument identifikuje hlavní problémy sektoru
a navrhuje opatření na jejich řešení.
Dopravní politika se v rámci dosažení svých cílů především zabývá:
harmonizací podmínek na přepravním trhu,
modernizací, rozvojem a oživení železniční a vodní dopravy,
zlepšením kvality silniční dopravy,
omezením vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví,
provozní a technickou interoperabilitou evropského železničního systému,
rozvojem transevropské dopravní sítě,
zvýšením bezpečnosti dopravy,
výkonovým zpoplatněním dopravy,
právy a povinnostmi uživatelů dopravních služeb,
podporou multimodálních přepravních systémů,
rozvojem městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS,
zaměřením výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu,
využitím nejmodernějších dostupných technologií a globálních navigačních družicových systémů
(GNSS),
snižováním energetické náročnosti sektoru doprava a zejména její závislosti na uhlovodíkových
palivech
Strategickým cílem "Vytváření podmínek pro soudržnost regionů" a opatřením "Modernizovat
dopravní infrastrukturu s ohledem na zajištění kvalitní dostupnosti všech krajů a s ohledem na podporu
regionů definovanou ve Strategii regionálního rozvoje. Stav dopravní infrastruktury nesmí být
příčinou zvyšování meziregionálních rozdílů ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů".
V rámci města Frýdku - Místku jsou identifikovány zásadní nedostatky k řešení na národní úrovni:
Moravskoslezský kraj – není dokončeno vyhovující spojení Ostravy s Opavou a Krnovem a Ostravy s
Jablunkovem, v případě železniční infrastruktury není dostatečná kapacita ve směru Ostrava-Kunčice
– Frýdek-Místek – Český Těšín.
Strategický cíl " Veřejná služba v přepravě cestujících" zahrnuje tato opatření:
Zajistit mezi všemi významnými aglomeracemi v České republice pravidelnou a konkurenceschopnou
intervalovou veřejnou dopravu
Zajistit podle ekonomických možností jednotlivých krajů a státu integraci veřejné dopravy na celém
území krajů, integrace musí zahrnovat propojení jízdních řádů všech segmentů veřejné dopravy na
bázi páteřního a rozvozového systému, integraci tarifní a informační.
Zajistit propojení veřejných služeb v přepravě cestujících s dopravou nemotorovou a individuální
(obsluha rozptýleného osídlení).
Zajistit prolínání obslužnosti jednotlivých krajů - horizontální (občané mají významné přepravní
potřeby i do sousedních krajů), jakož i vertikální (provázanost celostátní, krajské a obecní
objednávky).
Zajistit prostřednictvím objednatelů veřejných služeb v přepravě cestujících a prostřednictvím plánů
dopravní obslužnosti, aby obsluha na páteřních linkách byla v odpovídajícím intervalu celodenní a
celotýdenní.
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Veřejné služby v přepravě cestujících zadávat postupně na základě jasného harmonogramu v souladu s
principy Bílé knihy EU, tj. zejména prostřednictvím otevřených nabídkových řízení
Zajistit odpovídající ochranu veřejných služeb v prostředí otevírajícího se dopravního trhu v oblasti
drážní i silniční dopravy.
Řešení problémů dopravy ve městech je upraveno následovně.
Dopravní problémy se nejintenzivněji projevují ve větších městech a v jejich předměstích, negativní
účinky hluku, emisí a dopravních nehod se v hustě urbanizovaných prostorech projevují výrazněji.
Specifická situace je v historických centrech měst, protože zde není prostor pro výstavbu kapacitní
infrastruktury. Legislativní úprava zde proto musí umožnit obcím zavádět zpoplatnění vjezdu do
center měst. Důležitou roli zde pak musí hrát MHD a nemotorová doprava. Regulačním nástrojem
dopravy ve městech je rovněž omezování parkovacích příležitostí v historických centrech.
Druhým problémem je zásobování center měst. To musí být zajišťováno menšími vozidly s čistými
motory (elektromobilita, alternativní energie). Zásobování musí být organizováno s ohledem na
dopravní špičku ve městě. Systémy citylogistiky musí mít zázemí ve veřejných logistických centrech,
ze kterých se obsluha bude organizovat.
Důležitým problémem je řešení dopravy mezi jádrovým městem a suburbánní oblastí, která bývá
závislá na individuální dopravě, neboť obsluha veřejnou dopravou rozptýleného osídlení nebývá ani
efektivní. Důraz musí proto být kladen na systémy P+R, B+R a K+R u kapacitních železničních tratí v
předměstské oblasti. Výrazným zatraktivněním veřejné dopravy mohou být rovněž alternativní
dopravní systémy typu tram-train. Snahy o jejich zavedení v českých městech zatím nebyly úspěšné
mj. z důvodů malé podpory ze strany státu.
Problém dopravy ve městech se výrazně projevuje i u měst velikostní kategorie 15 – 40 tis. obyvatel.
Tato města jsou již příliš velká pro docházku, na druhou stranu nejsou dostatečně velká na to, aby
poptávka po přepravě ekonomicky odůvodnila zavedení systému MHD v intervalech, které jsou
vnímány jako nepřetržitá obsluha (max. 15 minut). Tato velikostní kategorie měst je proto výrazně
zatížena individuální dopravou.
Z hlediska vnitřní bezpečnosti dopravy strategie ukládá. Na základě vývoje nehodovosti v silniční
dopravě aktualizovat Národní strategii bezpečnosti silničního provozu zohledňující cíle obsažené ve
Sdělení EK stanovující směry politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–
202036. Určit pro Národní strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nepřekročitelné
a jasně definované ukazatele pro zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v
termínech stanovených v Národní strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích až k
horizontu 2050. Ukazatele navázat nejen na počet obyvatel, či počet vozidel, ale také na dopravní
výkony.
Dopravní sektorová strategie 2. fáze.
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (dále jen „DSS2“ nebo „Dopravní strategie“) definují zásady pro
efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro
určení prioritizace připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce.
Dokument představuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v
oblasti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v
dlouhodobém horizontu až do roku 2050. Hlavními důvody pořízení jsou zejména:
na evropské úrovni: požadavek na vypracování zastřešujícího strategického sektorového dokumentu (v
podobě „komplexního národního dopravního plánu“) představuje jednu z tzv. kondicionalit pro
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v letech 2014 až 2020,
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na národní úrovni: absence platné koncepce postupného rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých
dopravních módech.
Globálním cílem Dopravních strategií je zpracování stabilního rámce pro plánování udržitelného
rozvoje dopravní infrastruktury.
Cíle realizace procesu Dopravních strategií jsou:
zajištění stabilních finančních zdrojů
zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí
dosažení sítě bezpečné infrastruktury s minimálními environmentálními vlivy s respektováním
dopravní poptávky
definování preferovaných projektů rozvoje dopravní infrastruktury
nástroj řízení rizik nepředvídatelných událostí.
DSS2 vychází z priorit státní politiky v oblasti dopravy, které jsou obsaženy v Dopravní politice ČR
schválené usnesením vlády č. 449 ze dne 12.6.2013 vč. souhlasného stanoviska SEA (č.j.
15412/ENV/13). Dopravní politika ČR je zastřešujícím koncepčním dokumentem resortu dopravy,
který je veřejně dostupný na http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/. Dopravní politika ČR předpokládá
zpracování samostatných návazných strategií pro jednotlivé dílčí oblasti, kterým je třeba se věnovat ve
větší míře podrobnosti.
DSS obsahují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a
určení prioritizace rozvojových projektů k realizaci, včetně námětů na jejich optimalizaci v místech,
kde se dosud sledované řešení ukazuje obtížně obhajitelné (dopravně-společensky, územně,
environmentálně, ekonomicky). DSS jsou zpracovány pro období 2014 – 2020 s dlouhodobým
výhledem do roku 2030 resp. 2050.
Návrh nařízení TEN-T stanovuje dvě vrstvy, hlavní síť má být dokončena do 2030 a globální síť do
2050 – tento požadavek primárně determinuje priority spolu s připraveností projektů a vázaností a
disponibilitou jednotlivých zdrojů. V období 2014 – 2020 bude možné dokončit jen část uvedené sítě.
Z tohoto důvodu byly v rámci Dopravních sektorových strategií definovány nejvyšší priority pro toto
období. Po roce 2020 bude nutné využít dostupné finanční prostředky tak, aby mohla být uvedená
infrastruktura dokončená v parametrech odpovídajících návrhu nařízení TEN-T nejpozději v roce
2050. Stavět bude nutné jen to potřebné v rozumných technicko-ekonomických parametrech s
prioritou projektů spojených s TEN-T.
DSS II navrhuje v rámci Frýdku - Místku Optimalizaci trati Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek - Český
Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, 2. část s návrhem financování v letech 2014 - 2020.
Nad rámec návrhové varianty financování je Optimalizace trati Ostrava Kunčice – Frýdek Místek –
Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1.část“(Frýdek-Místek - Dobrá u FM –
Nošovice)“
V silniční infrastruktuře je plánovaná stavba R48 Frýdek Místek - obchvat vč. připojení na R56.
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Obrázek 6 Dopravní sektorová strategie 2 fáze, návrh opatření silniční infrastruktury

Obrázek 7 Dopravní sektorová strategie 2 fáze, návrh opatření železniční infrastruktury
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Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 je koncipována jako
samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních
opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Současně vytváří
podmínky pro zapojení dalších resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností
bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Vychází z Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 2013, která zakotvuje zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy za jeden z pěti specifických cílů
české dopravní politiky.
Základním strategickým cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň
průměru evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných. Základním rokem je rok
2009.
Dílčí cíle a opatření:













zviditelnění chodců za snížené viditelnosti standardním použitím reflexních prvků,
používání cyklistických přileb dětmi,
nové formy dopravní výchovy s využitím interaktivních metod,
rozšiřování zón s omezenou rychlostí jízdy na 30 km/h,
rozšíří budování cyklistické infrastruktury,
budovat opatření ke zklidnění dopravy,
výstavba obchvatů měst a obcí,
zavádění prvků dopravního zklidnění na komunikacích v intravilánu,
úpravy křižovatek,
zabezpečení železničních přejezdů,
postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící pozemní
komunikace,
úpravy dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního
provozu.

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020
Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat jízdní kolo, aby se opět stalo
rovnocennou, přirozenou a integrální součástí dopravního systému v městech „krátkých vzdáleností“,
tj. ukázat, že cyklistická doprava je konkurenceschopná do vzdálenosti 5 km.
Strategické cíle na národní úrovni
Zvýšit podíl cyklistiky na přepravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v průměru na celou CR).
Snížit počet usmrcených cyklistů do roku 2020 alespoň o 35 osob a těžce zraněných cyklistů alespoň o
150 osob oproti roku 2009.
Podpořit cyklistiku jako jeden z rovnocenných pilířů národní dopravní politiky, spojený s finanční
podporou výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury a s vytvářením vhodných
legislativních podmínek pro používání jízdního kola k dopravním i rekreačním účelům.
Podpořit projekt „Cyklistické akademie“, poskytující metodickou podporu rozvoje cyklistické dopravy
ve městech a aglomeracích.
Podpořit rozvoj cykloturistiky projektem „Česko jede“ jako nejdynamičtěji se rozvíjejícího segmentu
aktivní turistiky v CR, a to zejména podporou doznačení a údržby dálkových cyklotras (evropských
EuroVelo, národních a regionálních) a jejich začlenění do koncepcí územního rozvoje, společně s
vytvořením marketingové podpory a prodeje národního produktu cykloturistiky.
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Strategické cíle na místní úrovni









Zvýšit počet cyklistů, aneb je třeba usilovat o to, aby v našich městech jezdilo více lidí na
kole, aby to bylo bezpečné a lákavé. Je třeba zvýšit podíl cyklistiky v rovinatých městech na
přepravních výkonech na 25 % do roku 2025 v kontextu Vize 25,
Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras, aneb najít a
odstranit obecné překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy,
Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase, aneb odstranit konkrétní místa a úseky s
vysokým rizikem dopravních nehod cyklistů,
Vytvořit zázemí v cíli, aneb zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, včetně
zajištění dostatečného hygienického zázemí pro zaměstnance při dojížďce do práce,
Realizovat lepší kampaně, aneb zefektivnit propagaci cyklistiky pomocí pozitivního
marketingu jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jejích důsledku pro naše
zdraví, dopravní výchovy, komunikačních témat prevence dopravních nehod,
Vytvořit zázemí pro odpočinek, aneb podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné
cykloinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném case a o dovolených a podpořit tak projekt
Česko jede.

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A
Dokument z roku 2016 vydaný formou opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí.
Doprava je identifikována jako mobilní zdroj zařazený do skupiny REZZO4. Pro Frýdek - Místek byly
stanoveny emisní stropy do r. 2020 jako 70% emisí roku 2011. Mělo by dojít ke snížení PM10 ze
24,37 t/rok na 17 t/rok na území města.
Tabulka 2 Doporučená opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z dopravy, zóna CZ08A
KÓD Opatření
AA1
AA2
AB1
AB2
AB3
AB4
AB5
AB6
AB7
AB8
AB9
AB10
AB11
AB12
AB13
AB14
AB15
AB16
AB17
AB18
AB19
AC1
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Název Opatření
Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech
měst)
Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy
Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou
dopravu
Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí
Odstraňování bodových problémů na komunikační síti
Výstavba a rekonstrukce železničních tratí
Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí
Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride
Nízkoemisní zóny
Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu
Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy
Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy
Zajištění preference veřejné hromadné dopravy
Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě
Podpora cyklistické dopravy
Podpora pěší dopravy
Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu
Úklid a údržba komunikací
Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně
Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací
Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v
automobilové dopravě
Podpora carsharingu

Gesce
obce
obce, kraj
MD (ŘSD)
obce, kraj,
obce, kraj,
MD (SŽDC)
obce
obce
obce
obce
obce, kraj, MD
obce, kraj, MD
obce, kraj, MD
obce, kraj
obce, kraj
obce, kraj
obce, kraj
obce, kraj, MD
obce, kraj, MD (ŘSD)
obce, kraj
obce, kraj
obce, kraj
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4.4.Krajské strategické dokumenty a dokumenty mikroregionu
Zásady územního rozvoje (ZÚR)
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje1 stanovují priority územního plánování pro
dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost
obyvatel a příznivé životní prostředí kraje. Priority uvedené v článcích 2. až 16a. jsou základním
východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na
úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v území.
Priority ZÚR ve vztahu k PUMM Frýdku - Místku jsou:






Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a
republikového významu.
Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb
velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části kraje v
prostoru v podhůří Beskyd mezi Novým Jičínem, Kopřivnicí přes Frýdek-Místek a Třinec po
Jablunkov.
Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.
Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a
cyklodopravy) v návaznosti na:
o ostatní dopravní systémy kraje;
o systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska;
o včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím
vybraných místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.

V souladu s ust. § 187 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZÚR MSK přebírají
bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území
Moravskoslezského kraje1 koridory pro záměry silniční dopravy mezinárodního a republikového
významu.
D10 - R48 Frýdek-Místek, jižní obchvat, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená rychlostní silnice.
V souladu s ust. § 187 odst. 2 zak. č. 183/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, ZUR MSK přebírají
bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území
Moravskoslezského kraje koridory pro záměry silniční dopravy nadmístního významu.
D59 - I/56 Frýdek-Místek, přeložka + napojení na R48, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy.
D125 - II/477 Frýdek-Místek - Baška, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy
V souladu s ust. § 187 odst. 2 zak. č. 183/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, ZUR MSK přebírají
bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území
Moravskoslezského kraje koridory územních rezerv za účelem prověření možností jejich budoucího
využití pro záměry silniční dopravy republikového a nadmístního významu.
D504 - II/477 Frýdek – Místek, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy

V souladu s ust. § 187 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZUR MSK přebírají
bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území
Moravskoslezského kraje plochy pro záměry dopravních terminálů nadmístního významu, záměry
letecké dopravy nadmístního významu a koridory pro záměry na výstavbu lanovek.
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DZ17 - Traťová spojka tratí 322 a 323 ("úvrať Frýdek-Místek"), Koridor je vymezen jako spojka
železničních tratí č. 322 a 323 na k.ú. Frýdek.

Obrázek 8 Návrh ZÚR - dopravní infrastruktura

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
Na základě Programu rozvoje kraje byl v období 2002 – 2003 zpracován komplexně pojatý a
vyvážený základní dokument Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraj.
Tvorba koncepce dopravy vycházela z tehdejšího funkčního členění území s cílem prosazovat řešení, v
němž urbanistická struktura a dopravní síť budou společně s požadavky na kvalitní životní prostředí a
zabezpečení příznivých sociálních podmínek ve vzájemně vyváženém vztahu, aniž by zhoršovaly či
případně ohrožovaly podmínky života budoucích generací.
Vzhledem k zastaralosti dokumentu nebyl tento dále zohledněn.
Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021
Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje je zpracován na základě a v souladu se
zákonem č. 194/2010 Sb. ze dne 20. května o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů.
V § 5 (Dopravní plánování a integrované veřejné služby) je mimo jiné uvedeno:
Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti
území. Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné
zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní
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plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní
obslužnosti. Plán obslužnosti území jsou povinni pořizovat Ministerstvo dopravy a kraj.
Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:
a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,
c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,
d) harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných
veřejných služeb v přepravě cestujících.
Autobusová doprava
Společnost ČSAD
Frýdek-Místek a.s. zajišťuje dopravní spojení zejména města Frýdek-Místek s okolními obcemi a
městy Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín, Ostrava a Příbor na 28 linkách s ročním výkonem 2 469 467
vozokm.
Železniční doprava
Od prosince 2008 byl zaveden linkový systém Esko – Moravskoslezský kraj, do kterého byly zapojeny
hlavní železniční tratě. Linky Eska jsou označovány písmeny S – u osobních vlaků a R – u spěšných
vlaků a rychlíků. Na většině linek S je zaveden zpravidla interval 60 minutový nebo kratší a na linkách
R interval 120 minutový nebo kratší.
MHD
Městská hromadná doprava je provozována ve městech Bruntál, Krnov, Opava, Nový Jičín, Studénka,
Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Orlová, Karviná, Český Těšín a Třinec.

Obrázek 9 Srovnání ročních výkonů MHD, zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK

IDS
Na území Moravskoslezského kraje zajišťuje k 31. 7. 2016 dopravní obsluhu celkem 615 linek z toho:
· z 53 mezinárodních linek celkem je 0 linek v ODIS
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· z 17 dálkových linek celkem je 2 linek v ODIS, tj. 12 %
· z 339 příměstských linek celkem je 301 linek v ODIS, tj. 89 %
· z 198 linek MHD celkem je 155 linek v ODIS, tj. 78 %
· z 3 linek Skibusu celkem je 0 linek v ODIS
· z 5 linek Cyklobusu celkem je 0 linek v ODIS
· z 24 železničních linek je 24 linek v ODIS, tj. 100 %
Cílem je dokončení nejvyššího stupně tarifní integrace na všech linkách, tedy plné tarifní integrace,
což znamená, že na všech linkách všech dopravců je uznáván veškerý sortiment jízdného z Tarifu
ODIS v dané tarifní oblasti.
Problém nekompatibility odbavovacích systémů jednotlivých dopravců byl rozhodující měrou
postupně v uplynulých letech vyřešen.
Pro období let 2017 - 2021 se předpokládá v zásadě zachování stejného rozsahu výkonů upraveného
pouze o případné drobné nepředvídatelné změny, při snaze zachovat stejný objem finanční
kompenzace, který bude upravován s ohledem na rostoucí inflaci a případně v závislosti na těžko
předvídatelných legislativních změnách.
Smlouvy jsou uzavřené na období let 2007 – 2018 na základě rozhodnutí rady kraje ze dne 1. 11. 2006
(usnesení č. 92/3499). U dopravců ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s.
je platnost smlouvy u vybraných linek prodloužena do 31. 12. 2020 ve vztahu k linkám zajišťovanými
vozidly s pohonem na CNG pořízenými s využitím prostředků EU v rámci projektu ministerstva
životního prostředí „LVII. Výzva Operačního programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení
kvality ovzduší a snižování emisí“.
Návrh postupu rozvoje IDS
Systém MHD ve Frýdku-Místku se již více než pět let vyvíjí jako systém dosud nekompatibilní s
krajským systémem ODIS, možnosti jeho propojení s ODIS budou řešeny v rámci přípravy
výběrového řízení na dopravce v předmětné lokalitě.
Ve městě Frýdek-Místek je umístěno klíčové oblastní autobusové stanoviště „FrýdekMístek,Frýdek,aut.nádr.“ nacházející se vedle železniční stanice Frýdek-Místek. Oblast bezprostředně
sousedí s oblastmi Českotěšínsko, Ostravsko, Frýdlantsko, Brušperko/Příborsko, Havířovsko.
Do oblasti Frýdecko-Místecka jsou zařazeny autobusové linky či jejich části zabezpečující zejména
přepravní relaci z Ostravy do Frýdku-Místku a dále ve směru do obcí ležících v Podbeskydí, zejména
pak tah ve směru do Frenštátu pod Radhoštěm a dále do Zlínského kraje. Jedná se o autobusové linky
plně integrované do IDS ODIS 860351, 860352, 860353, 860354, 860355, 860356, 860357, 860358,
860360, 860361, 860363, 860364, 910380, 910381, 910382 a také linky dosud do IDS ODIS
neintegrované 940096 a 940097.
Na území města Frýdek-Místek a v jeho širším okolí jsou dále provozovány linky MHD FrýdekMístek a v oblasti linky příměstské autobusové dopravy zasahující zde z okolních oblastí. Vybrané
výkony výše uvedených linek či jejich části nebudou soutěženy, avšak budou provozovány dopravcem
MHD Frýdek-Místek. Částečně se jedná o linky 860351, 860352, 860354, 860360, 860361, 860363,
kompletně pak o linky 860355, 860356, 860357, 860358, 860364.
Dále jsou v oblasti provozovány linky mimo ODIS – jedná se o mezikrajské linky 720282 (Brno –
Ostrava), 721308 (Brno – Karviná), 730800 (Tišnov – Ostrava), 820150 (Zlín – Ostrava), 820151
(Zlín – Ostrava), 820175 (Valašské Klobouky/Luhačovice – Ostrava), 910123 (Ostrava-Zlín),

32

Analytická fáze
rekreační linky 910126 (Ostrava – Rožnov pod Radhoštěm), 910127 (Ostrava – Velké Karlovice),
910128 (Ostrava – Frenštát pod Radhoštěm), a linky mezistátní 000002 (Praha /Ostrava/ – Napoli),
000079 (Frenštát pod Radhoštěm – Korňa), 000155 (Ostrava – Čadca), 000265 (Ostrava – Turzovka).
Okrajově do oblasti zasahují taktéž linky 000202 (Liberec – Drohobyč), 870407 (Havířov – Prostřední
Bečva), 870428 (Havířov – Luhačovice), 880133 (Nový Jičín – Bílá) a 940072 (Rožnov pod
Radhoštěm – Trojanovice). Převážná většina linek je provozována dopravcem ČSAD Frýdek-Místek,
v menší míře ARRIVA MORAVA a.s. a také jinými dopravci.
Systémové vazby na jiné druhy veřejné dopravy existují ve Frýdku-Místku na železniční dopravu (žst.
Frýdek-Místek/zastávka Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.).
Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je zpracována na základě
usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 10/566 ze dne 3. května 2005 a vychází z požadavku
odstranit systémové nedostatky v oblasti přístupu kraje k otázkám cyklistické dopravy – jak jej
stanovilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 24/979/1 ze dne 10. června
2004, kterým schválilo Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje.
Dokumentace je zastaralá a nebude k ní dále přihlíženo.

5. Strategické dokumenty města
5.1.Strategický plán rozvoje města
Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání konaném dne 5. 12. 2011 schválilo
Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tento klíčový strategický dokument
vytyčuje základní směry budoucího vývoje města v období 2012-2025 a umožňuje městu komplexní
identifikaci hlavního potenciálu rozvoje.
Na Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku bezprostředně navazuje další klíčový
dokument, tzv. Akční plán, což je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority
realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a
rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku.
Akční plán by měl být již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní
směr naplňování platného strategického plánu rozvoje města.
Struktura strategického plánu je obdobná se strukturou PUMM.
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Obrázek 10 Struktura strategického plánu

Struktura PUMM je jednodušší, kdy a projekty jsou součástí aktivit.
Vize 2025 formulovaná v rámci strategického plánu je podkladem pro vizi PUMM.

Statutární město Frýdek-Místek je v roce 2025 rozvinutým, atraktivním a dále rostoucím
euroregionálním centrem a multikulturním městem, které si však nadále zachovává své historickoprůmyslové tradice, je plně konkurenceschopné, ekonomicky stabilní a přitažlivé pro podnikatelské
subjekty. Je městem s kvalitní dopravní i technickou infrastrukturou, rozvíjející se při přísném
respektování urbanistických zásad, vizuálně atraktivním se zdravým životním prostředím,
podporujícím rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání a kvalitní život občanů všech věkových i
národnostních skupin, městem nabízejícím ve všech aspektech kvalitní podmínky pro podporu
příznivého demografického vývoje.
Pro občany je město Frýdek-Místek místem, kde „stojí za to žít“ – přívětivým pro všechny věkové
kategorie, nabízejícím dostatečnou občanskou vybavenost, umožňujícím víceúrovňové vzdělávání,
širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, zabezpečujícím kvalitní zdravotní a
sociální péči, podporujícím cestovní ruch a v neposlední řadě i místem s kvalitním životním
prostředím.

Místní obyvatelé vnímají Frýdek-Místek jako město, které:
si zachovává historicko-průmyslové tradice,
nabízí dostatečnou občanskou vybavenost,
umožňuje víceúrovňové vzdělávání,
poskytuje širokou škálu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit,
zabezpečuje kvalitní zdravotní a sociální péči,
je ekonomicky stabilní a konkurenceschopné vůči okolí,
má své genius loci.
Rok 2025 znamená pro Frýdek-Místek vysokou kvalitu života místních obyvatel vyváženou
dostatečnou ekonomickou základnou nabízející pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Klíčovým
prvkem rozvoje je terciární sektor s orientací na vysokou míru lidského potenciálu.
Pro PUMM je vhodné jmenovat strategický cíl
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Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu
životního prostředí města v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Přehled opatření a aktivit ve vazbě na PUMM.
Tabulka 3 Přehled opatření a aktivit strategického plánu ve vazbě na PUMM

Číslo

Název

Opatření 1.2
Aktivita 1.2.1

Aktivita 3.1.6

Podpora rozvoje multifunkční rekreační, sportovní a volnočasové zóny „Olešná“
Rozvoj multifunkčního volnočasového areálu „Olešná“ (ubytovací, stravovací kapacity,
doprava a technická infrastruktura)
Rozvoj cyklostezek a in-line stezek včetně doprovodné infrastruktury (městský mobiliář)
Rozvoj Frýdku-Místku jako kvalitního a atraktivního prostředí pro podnikání a občany
města
Regenerace a revitalizace veřejného prostranství ve městě

Opatření 3.2

Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury

Aktivita 3.2.1
Aktivita 3.2.2
Aktivita 3.2.3
Aktivita 3.2.4
Aktivita 3.2.5

Vybudování obchvatu města
Optimalizace dopravy v souladu s dopravním modelem města Frýdku-Místku
Podpora cyklodopravy ve městě (cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy)
Rozvoj bezpečnostních prvků na místních komunikacích a chodnících
Podpora vícezdrojového financování oprav a údržby místních komunikací, chodníků a
mostních objektů
Modernizace železničních tratí FM – Ostrava a FM – Český Těšín

Aktivita 1.2.2
Opatření 3.1.

Aktivita 3.2.6

Opatření 3.3

Podpora a rozvoj dopravní obslužnosti města

Aktivita 3.3.1
Aktivita 3.3.2
Aktivita 3.3.3
Aktivita 3.3.4

Obnova vozidel pro městkou a příměstskou dopravu
Zavedení moderního elektronického dopravně-informačního systému pro cestující
Zavedení integrovaného dopravního systému FM a okolí
Analýza a případná podpora vzniku městského dopravního podniku

Opatření 3.4

Statická doprava ve městě

Aktivita 3.4.1
Aktivita 3.4.2
Aktivita 3.4.3

Infrastruktura pro statickou dopravu (hlídaná parkoviště a parkovací domy)
Řešení statické dopravy
Výstavba a rozvoj parkovišť v parteru sídlištních bloků, centru města a rekreační zóně
Olešná

Opatření 3.6

Čistota ovzduší a snižování hlukové zátěže

Aktivita 3.6.1
Aktivita 3.6.2

Čistota ovzduší
Snižování hlukové zátěže

5.2.Územní plán
Územní plán Frýdku - Místku z roku 2008 byl 4x změněn, naposledy v roce 2017.
Hlavním cílem navržené urbanistické koncepce je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj řešeného
území. Hlavní zásadou navrženého řešení byly požadavky na ochranu architektonických,
urbanistických a přírodních hodnot řešeného území.
Návrh koncepce rozvoje řešeného území vychází z následujících zásad:
jsou respektovány architektonické, urbanistické a přírodní hodnoty řešeného území;
je vymezen dostatečný rozsah ploch pro novou obytnou výstavbu;
v zájmu ochrany zemědělské půdy je přednostně uvažováno se zástavbou proluk;
jsou navrženy plochy pro rozvoj občanského vybavení, sportovních a tělovýchovných zařízení, výroby
a skladování;
jsou navrženy plochy zeleně na veřejných prostranstvích;
je navrženo odstranění dopravně závadných míst na komunikační síti, doplnění sítě komunikací pro
pěší a pro cyklistickou dopravu;
je navrženo odstranění nedostatků ve vybavení území technickou infrastrukturou.
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Obrázek 11 Územní plán Frýdku - Místku po změně 4, platné znění

Na území Frýdku - Místku navazuje bezprostředně ÚP Starého Města a Sviadnova. Na jejichž území
leží části plánované nadřazené dopravní sítě.
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Obrázek 12 Územní plán Staré Město, hlavní výkres
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Obrázek 13 Územní plán Sviadnov, hlavní výkres

6. Další dostupné podklady města
V rámci součinnosti město předalo k zapracování tyto podklady:
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Posouzení možnosti výstavby kruhových objezdů vybraných křižovatek ve Frýdku - Místku (r. 1999)
Studie statické dopravy v obytné lokalitě Nad Lipinou (r. 2000)
Návrh směrného řešení okružních křižovatek (r. 2001)
Sídliště Riviéra - řešení statické dopravy (r. 2001)
Sídliště Kolaříkova - Řešení statické dopravy (r .2001)
Studie organizace dopravy v centru města Frýdku - Místku (r. 2004)
Optimalizace MHD (r. 2006)
Koncepce rozvoje cyklistických stezek ve Frýdku - Místku (r.2006)
Návrh úprav v křižovatce Slezská x Těšínská (r. 2007)
Studie nezbytných opatření v organizaci dopravy ve Frýdku - Místku do doby vybudování obchvatu (
r. 2008)
Studie vlivu stavby III. mostu na intenzity dopravy na komunikační síti ( r. 2008)
Návrh obsluhy průmyslové zóny Nošovice (r. 2008)
Koncepce dopravní obslužnosti města Frýdku - Místku a jeho zájmového území (r. 2009)
Dopravní model města Frýdku - Místku (r. 2012)
Generel VO (r. 2016)

6.1.Hodnocení dostupných podkladů města
Posouzení možnosti výstavby kruhových objezdů vybraných křižovatek ve Frýdku - Místku (r.
1999)
Dokumentace se zabývala návrhem přestavby 5 křižovatek.
Beskydská x Frýdlantská x Svazarmovská
Křižovatka byla přestavěna na okružní.
Ostravská x J. Opletala x 17. Listopadu
Návrh jednopruhové okružní křižovatky s průměrem 56m nebyl realizován.
Revoluční x Lískovecká x Hluboká
Návrh jednopruhové okružní křižovatky s průměrem 56m nebyl realizován.
Radniční x Bruzovská x Revoluční x T.G.M
Návrh jednopruhové okružní křižovatky s průměrem 56m nebyl realizován.
T.G.M x Hlavní třída
Návrh jednopruhové okružní křižovatky oválného tvaru nebyl realizován.
Dokumentace obsahuje intenzity dopravy z roku 1999, které je možné použít při porovnání růstu
dopravy do dnešní doby.
Studie statické dopravy v obytné lokalitě Nad Lipinou (r. 2000)
Studie řeší statickou dopravu v lokalitě vymezené ulicemi Nad Lipinou, Stará ul.. Revoluční a
Lískovecká. V roce 2000 se předpokládal nárůst automobilizace v lokalitě o 26 - 35%. Prognózovaný
stupeň automobilizace Frýdku - Místku byl pro rok 2010 stanoven na 369 - 395 vozidel na 1000
obyvatel. V řešeném území bylo 3863 obyvatel a 483 parkovacích míst. Mimo to jsou v lokalitě garáže
o kapacitě 438 míst. V lokalitě bylo odstaveno 450 vozidel. Stupeň automobilizace r. 2000 byl 116
vozidel na 1000 obyvatel. Návrh obsahoval 348 nových stání na terénu a 18 nových garážových stání.
Celkové náklady byly vyčísleny v r. 2000 na 4,7 mil bez DPH bez přeložek sítí.
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Sídliště Kolaříkova - Řešení statické dopravy (r .2001)
Lokalita byla ohraničena ulicemi 17. listopadu, Ostravskou, Janáčkovou a Beskydskou. V září 2000
zde byla kapacita 1151 parkovacích míst. Počet odstavených vozidel byl 838. Využití kapacity bylo
73%. V lokalitě bydlelo 6778 obyvatel. Stupeň automobilizace byl bez garáží 124 vozidel na 1000
obyvatel.
V rámci návrhu bylo uvažováno se zřízením 205 nových stání na terénu. V rámci rezervy bylo
uvažováno až se 180 místy v parkovacím domě na ul. M. Mayerové a 440 místy v parkováním domě
na ul. Čs. armády.
Větší část návrhů na terénu byla již realizována.
Sídliště Riviéra - řešení statické dopravy (r. 2001)
Lokalita byla ohraničena ulicemi 28. října, Bezručovou a Frýdlantskou. V květnu 2001 zde byla
kapacita 922 parkovacích míst.
Průzkum odstavování vozidel byl proveden východně od ZŠ 1. máje Počet odstavených vozidel byl
369. Využití kapacity bylo 70%. V lokalitě bydlelo 2116 obyvatel. Stupeň automobilizace byl bez
garáží 175 vozidel na 1000 obyvatel.
V rámci návrhu bylo uvažováno se zřízením 169 nových stání na terénu. Z návrhů byly realizovány
parkoviště na Václava Talicha a Mozartově ulici. Větší část návrhů na terénu nebyla realizována. Např
rozšíření parkovišť v ul. Beethovenova, 1. máje, Josefa Suka nebo naproti jazykové škole na 28. října.
Návrh směrného řešení okružních křižovatek (r. 2001)
Návrh se týká křižovatek Lískovecká x Revoluční, a Hálkova x J. Opletala.
Křižovatka Lískovecká x Revoluční je křižovatkou silnic II/477 a II/473. Je řízena SSZ. V rámci
Generelu cyklistické dopravy zde byla plánována cyklostezka z Růžového pahorku do Hluboké a
Revoluční ulice. V blízkosti křižovatky se plánoval Kaufland. Ten byl již realizován. Křižovatka
zůstala beze změny. Navržená okružní křižovatka s D = 40 m nebyla realizována.
Křižovatka Hálkova x J. Opletala je křižovatkou silnice II/473 a MK. Je řízena SSZ. V blízkosti
křižovatky se plánovala benzinová stanice. Ta je již realizovaná. Navržená okružní křižovatka s D =
40 m nebyla realizována.
Studie organizace dopravy v centru města Frýdku - Místku (r. 2004)
Dokumentace řeší organizace dopravy v centru Frýdku.
Byl proveden průzkum dopravy na kordonu centra i parkování v centru města. V průzkumů je možné
vyčíst zejména variace dopravy na jednotlivých vjezdech. Návrh obsahoval zklidnění ulice 8. pěšího
pluku, výstavbu parkovacích stání na původní 4 pruhé komunikaci a prodloužení ulice Pivovarské do
ul. 8. pěšího pluku křižovatkou tvaru T. Návrh byl realizován. Dále byly navrženy technické zábrany
průjezdu na pěší zónu a závorové systémy. Tyto nebyly realizovány.
Optimalizace MHD (r. 2006)
Od zpracování dokumentace došlo k výrazným změnám v linkovém vedení MHD i PAD. Také došlo
ke změněn tarifu. V roce 2005 byl počet přepravených osob MHD Frýdek - Místek 3,7 mil cestujících
za rok. Stupeň automobilizace na základě průzkumu dopravního chování byl v roce 2006 296 vozidel
na 1000 obyvatel. Hybnost byla 1,76 cest. Hybnost IAD byla 0,61 cesty za den. Hybnost MHD byla
0,315 cesty za den. Hybnost vlakem byla 0,048 cesty za den. Hybnost PAD byla 0,086 cesty za den.
Hybnost na kole byla 0,008 cesty za den. Hybnost pěšky byla 0,681 cesty za den. Hybnost na motorce
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byla 0,004 cesty za den. Dělba přepravní práce byla 36% IAD, 18% MHD, 38% pěšky, 3% vlak, 5%
PAD, 0% kolo. Dotazník vyplnilo 1228 respondentů. Průzkum proběhl v březnu 2006. Jedním z
návrhů bylo připojení obcí Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice a Skalice do systému MHD. Tento
návrh je již realizován.
Koncepce rozvoje cyklistických stezek ve Frýdku - Místku (r.2006)
Koncepce z roku 2006 je zabývá rozvojem cyklistických stezek ve Frýdku - Místku. Návrh logicky
spojuje pro cyklistickou dopravu jednotlivé části města. Jsou navrhovány zejména stezky pro denní
dopravu. Porovnáním návrhů z roku 2006 a stavu 2018 lze dojít k závěru, že jediné stezky realizované
za období 12 let jsou turistické stezky kolem přehrady Olešná. Rozvoj cyklistické infrastruktury se
tedy ve městě zastavil. Cyklistická doprava nebyla pro město prioritou.

Obrázek 14 Návrh rozvoje cyklistických stezek z r. 2006

Návrh úprav v křižovatce Slezská x Těšínská (r. 2007)
Návrh řeší stávající vidlicovou křižovatku Slezská x Těšínská přestavbou na miniokružní s D=25,5m.
Celkové stavební náklady byly odhadnuty na 15,7 mil. Kč bez DPH. Kapacitní posouzení nebylo
provedeno. Přínos přestavby je zřejmý zejména pro pěší dopravu, která je v současnosti v lokalitě
řešena nevyhovujícím způsobem.
Studie vlivu stavby III. mostu na intenzity dopravy na komunikační síti ( r. 2008)
Model dopravy byl proveden na základě sčítání ŘSD 2005 a historické matice vztahů. Přenásobením
růstovým koef. 1,19 byly získány prognózované intenzity dopravy roku 2010. Dle sčítání ŘSD 2010
lze tvrdit, že prognóza byla mírně nadhodnocena pro vztahy Příbor - Frýdlant, které byly zřejmě
nadhodnoceny o 4 tis. vozidel a pro vztahy přes řeku Ostravici o 8 tis. vozidel (prognózovaná stavba).
Jedná se o historický model v programu Auto, který není možné dále rozvíjet.
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Návrh obsluhy průmyslové zóny Nošovice (r. 2008)
Dokumentace se zabývá požadavkem firmy Hyunad motor na dopravu zaměstnanců v době
přesčasových směn. Dokumentace předpokládala prodloužení spojů linky 4 nebo návrh nové linky pro
vybraný účel. Pro potřeby roku 2018 není využitelná.
Studie nezbytných opatření v organizaci dopravy ve Frýdku - Místku do doby vybudování
obchvatu ( r. 2008)
Dokumentace navrhovala opatření pro snížení rizik přitížení dopravní sítě výstavbou průmyslové zóny
v Nošovicích do doby výstavby obchvatu města. Byla uvažována pro roky 2010 - 2013. Dle modelu
dopravy bylo pro silnici I/48 ulice Hlavní třída prognózováno zatížení 42 tis. vozidel. Dle sčítání ŘSD
2016 zde byla intenzita 35 tis. vozidel. Dokumentace vychází z chybné dopravní prognózy. Cíle
dokumentace je zejména zvýšit kapacitu automobilové dopravy pro průjezd městem. Tento cíl je s cílu
PUMM neslučitelný.
Koncepce dopravní obslužnosti města Frýdku - Místku a jeho zájmového území (r. 2009)
Dokumentace vycházela ze sčítání SLDB. Dokumentace navrhovala spojení MHD do Nošovic.
Dalším námětem je obsluha Sedliště a Řepiště jednou linkou. Tento návrh nebyl realizován. Byla
navrhována redukce souběhů linek s cílem úspory financí. Je podporován jednotný tarifní systém v
rámci IDS.
Model individuální automobilové dopravy (r.2012)
Model automobilové dopravy je založen pro město Frýdek - Místek. Vychází z množství zajímavých
informací ze sčítání dopravy. V rámci podkladů byly sebrány data z křižovatkových a kordonových
průzkumů a sčítání vjezdů na parkoviště u obchodních domů.
Tabulka 4 Souhrnné ukazatele ze směrových průzkumů na parkovištích. r. 2011
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Stanoviště

Obousměrná
intenzita

Obchodní centrum Kaufland (Revoluční),

2924

Obchodní centrum Interspar (Hlavní třída),

4510

Parkoviště (8. pěšího pluku),

3444

Obchodní centrum Tesco (Příborská),

5741

Parkoviště (Zámecká),

366
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Obrázek 15 Provedené křižovatkové průzkumy r. 2011
Tabulka 5 Přepočtové koef. z 8 (7-11 a 13-17) na 24 hodin.

Koef. os

Koef.
nákladní

Koef.
Kamion

Koef. BUS

Koef.
traktor

Koef. Těžká Keof.
celkem
celkem

1,738

1,782

2,248

1,513

1,313

1,855

1,758

Obrázek 16 Dopravní zátěž za 24 hodin prac. dne z dopravních průzkumů, r. 2011
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Obrázek 17 Modelové území

V celém projektu bylo vytvořeno 6 variant komunikační sítě a také výchozí stav v roce 2011.
Po vybudování kompletní výhledové komunikační sítě klesne intenzita dopravy dle modelu na silnici
48 na mostě přes Ostravici z nynějších 44 tisíc jízd vozidel na 30 tisíc jízd vozidel.
Na základě dopravně-inženýrských analýz třetí část projektu navrhuje ve vybraných lokalitách
opatření ke zlepšení v organizaci dopravy ve městě tak, aby se zvýšila bezpečnost a plynulost dopravy.
Jedná se především o tyto lokality:
Ulice Ostravská včetně křižovatek K04, K26 a K44.
Třída TGM v úseku K29 – Bezručova škola.
Křižovatky K24 a K47.
Okružní křižovatka silnice 56 × rampy k silnici 48 a Tescu.
Návrhy byly částečně aplikovány.
Generel VO (r. 2016)
Generel VO není pro potřeby PUMM využitelný. Používané třídy komunikací neodpovídají zák.
13/1997 Sb. v platném znění.

7. Průzkumu mobility obyvatel aglomerace Frýdek-Místek
Průzkum dopravního chování byl proveden v měsících červnu, září a říjnu 2018. Jedná se měsíce s
běžnou dopravou.
Cílem průzkumu je:
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a) zjistit dělbu přepravní práce na základě mapování řetězce cest (tzv. cestovního deníku)
v konkrétním pracovním dnu na základě znalosti druhů dopravy, zdroje a cíle cest a míry využití;
b) zjistit tendence ke změně dopravního chování obyvatel, zejména k přechodům od automobilu
k alternativním druhům dopravy (cyklistice, veřejné dopravě) a samozřejmě také opačným směrem.
Řešené území bylo vymezeno takto:
Obec

Počet obyvatel

Frýdek-Místek (včetně Lískovce, Zelinkovic-Lysůvek,
56 719
Chlebovic, Skalice a Panských Nových Dvorů)
Sviadnov

1 866

Staré Město

1 472

Celkem

60 057

Pro účely průzkumu je stanovena následující struktura území:
Název jednotky

Územní rozsah

Vnitřní dopravní zóna

Město Frýdek-Místek (+ Sviadnov, Staré Město)

Vnější dopravní zóna

ORP

Kraje

Zahraničí

ORP Frýdek-Místek
(vyjma města Frýdku-Místku)
Moravskoslezský kraj
(vyjma ORP Frýdek-Místek)
Česká republika
(vyjma Moravskoslezského kraje)
Svět
(vyjma České republiky)

Záznam průzkumu stejně jako jeho vyhodnocení je závazně provedeno v územní struktuře uvedené
v tabulce výše. Vnitřní zóny byly rozděleny na 9 podoblastí.
1 Frýdek
2 Místek
3 Lískovec
4 Zelenkovice - Lysůvky
5 Chlebovice
6 Skalice
7 Panské Nové Dvory
8 Sviadnov
9 Staré město
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Logika rozhodování o přiřazení zdrojů a cílů cest k územní struktuře je následující:
pokud zdroj/cíl leží na území města Frýdku-Místku, přiřadí se k jedné z definovaných vnitřních
dopravních zón;
pokud zdroj/cíl leží na území ORP Frýdek-Místek (avšak mimo vlastní město Frýdek-Místek), přiřadí
se k jedné z definovaných vnějších dopravních zón;
pokud zdroj/cíl leží na území Moravskoslezského kraje (avšak mimo ORP Frýdek-Místek), přiřadí se
k jedné z obcí s rozšířenou působností (ORP);
pokud zdroj/cíl leží na území České republiky (avšak mimo Moravskoslezský kraj), přiřadí se
k jednomu z krajů;
pokud zdroj/cíl neleží na území České republiky, přiřadí se do skupiny „Zahraničí“
Výběrový soubor
Velikost výběrového souboru odpovídá 1200 obyvatel řešeného území. Kritéria pro zařazení
respondenta do výběrového souboru jsou následující:
osoba ve věku 15+ let (vyplňuje i stranu 2);
trvalé nebo přechodné bydliště na řešeném území;
Z průzkumu jsou tedy vyloučeni obyvatelé s bydlištěm mimo řešené území, kteří do něj dojíždějí
z okolních územních jednotek. Do vzorku naopak spadají osoby s přechodným bydlištěm v řešeném
území (např. studenti škol), přestože jejich trvalé bydliště se nachází mimo řešené území.
Výběr vzorku je učiněn stratifikačně kvótní metodou podle kritéria pohlaví, věku a místa bydliště v
jedné z předdefinovaných dopravních zón řešeného území.
Rozhodný den průzkumu
Za účelem zjišťování dělby přepravní práce na základě mapování řetězce cest (tzv. cestovního deníku)
se stanovuje rozhodný den průzkumu. Tím je den předcházející dni dotazování, který je zároveň
pracovním dnem (dotazování tedy může probíhat od úterý do soboty a bude se vždy vztahovat na den
předchozí, tj. v rozmezí od pondělí do pátku).
Metoda průzkumu
Průzkum byl proveden dotazníkovým šetřením v domácnostech formou osobního dotazování „faceto-face“. Odpovědi respondenta zaznamenává tazatel do připraveného dotazníku.
Návrh dotazníku
Dotazník obsahuje dvě části, přičemž na obě části odpovídá stejný respondent. Část 1 odpovídali
všichni, část 2 odpovídali pouze osoby starší 15 let.
Vyhodnocení průzkumu
Byly stanoveny tyto okruhy pro vyhodnocení dat z části A dotazníku:
Podíl jednotlivých druhů dopravy podle počtu cest
Pro všechny cesty
Pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
Pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Podíl jednotlivých druhů dopravy podle ujeté vzdálenosti (přepočet cestovního času na vzdálenost
bude dohodnut)
Pro všechny cesty
Pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
Pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
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Pro účel cesty Pracoviště
Pro účel cesty Služebně / obchodně
Pro účel cesty Škola / vzdělání
Pro účel cesty Doprovod osob
Pro účel cesty Nákup
Pro účel cesty Úřad
Pro účel cesty Lékař
Pro účel cesty Volný čas
Pro účel cesty Zpět domů
Pro účel cesty Jiný
Pro ekonomické zařazení OSVČ
Pro ekonomické zařazení Zaměstnanec
Pro ekonomické zařazení Nezaměst. / ek.neaktivní
Pro ekonomické zařazení Žák / student
Pro ekonomické zařazení Důchodce
Pro věkovou kategorii 0-14 let
Pro věkovou kategorii 15-64 let
Pro věkovou kategorii nad 64 let
Pro muže
Pro ženy
Podíl jednotlivých druhů dopravy podle hlavního dopravního módu (s nejdelší ujetou vzdáleností
v rámci dané cesty)
Pro všechny cesty
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Průměrná celková doba cesty podle účelu
Pro všechny cesty
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Průměrná doba cesty podle druhu dopravy
Pro všechny cesty
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Průměrná celková vzdálenost podle účelu
Pro všechny cesty
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Průměrná vzdálenost podle druhu dopravy
Pro všechny cesty
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnitřní dopravní zóna“
pro cesty „vnitřní dopravní zóna“ ↔ „vnější dopravní zóna“ a naopak
Analýza chůze podle kombinací s ostatními druhy dopravy
Analýza řidičů aut podle počtu spolucestujících
Výsledky jsou obsahem samostatné přílohy pro část A i B. Odevzdána byla také datová matice v
elektronické formě.
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8. Stanovení potenciálu města
Frýdek - Místek je město s 56 tis. obyvateli součástí Ostravské aglomerace čítající cca 1 mil. obyvatel.
Je statutárním městem od r. 2006.
Město leží na Slezském dopravním kříži nadřazených komunikací a je propojeno železnicí s krajským
městem i rekreační oblastí Beskyd. nadřazená infrastruktura není dobudována. V rámci národní
strategie jsou připravovány silniční i železniční stavby na území města, které významně ovlivní
dopravu v něm.
Město je zařazeno do systému IDS, odlišně od strategie KODIS a.s. (koordinátor IDS). Místo
budování přestupních terminálů na hraně města, byla zvolena správná strategie integrace MHD a PAD
v rámci města. Tarif v MHD je příznivější než tarif IDS.
Vizí města je být místem, kde stojí za to žít. Tato vize je plně v souladu s cíli PUMM.
V rámci města převládají vystěhovalí. Bilance obyvatelstva je záporná.

Obrázek 18 Pohyb obyvatel města Frýdku - Místku, zdroj ČSÚ

Obrázek 19 Počet obyvatel města Frýdek - Místek dle SLDB, zdroj ČSÚ
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Okres Frýdek - Místek má 213 tis. obyvatel. Saldo migrace je kladné. Lze tedy očekávat trend nárůstu
vnější dopravy města.

Obrázek 20 Pohyb obyvatel okresu Frýdek - Místek, zdroj ČSÚ

Obrázek 21 Počet obyvatel okresu Frýdek - Místek dle SLDB, zdroj ČSÚ

9. Proces řízení mobility města
V rámci řízení města jsou sledovány počty cestujících v MHD a příměstské dopravě. Samostatně jsou
pak sledovány intenzity dopravy na silniční síti, kdy jsou dle potřeby vyhodnocovány kapacity
křižovatek.
Analýzy parkování byly provedeny kolem roku 2001. Tyto poskytují pouze historické srovnání a není
možné z nich vlivem překotného vývoje automobilizace za poslední dekády vycházet při dnešním
plánování.
Cyklistická doprava byla řešena cca před 10 lety, v rámci koncepce. Od té doby došlo k výstavbě
pouze turistických stezek kolem přehrady Olešná.
Historické průzkumy dopravního chování nejsou k dispozici. Dělba přepravní práce byla řešena v
tomto projektu poprvé.
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Plánování zajišťuje zejména Odbor územního rozvoje a stavebního řádu.
V rámci hodnocení procesů sledování a řízení mobily města lze tvrdit, že toto probíhá pouze v
izolované formě pro vybrané druhy dopravy.
Hlavní překážkou pro plánování mobility ve městě je nedostatečná provázanost činností na koncepční
resp. strategické úrovni. Problémy jsou řešeny více na taktické úrovni v podobě izolovaných projektů.
Rizika procesu řízení mobility města spočívají zejména v nedostatku informací pro rozhodování a
ovlivňování jednotlivých druhů dopravy navzájem.

9.1.SWOT řízení mobility
Silné stránky

Slabé stránky

Plánování udržitelné dopravy zejména ve smyslu
podpory veřejné hromadné dopravy

Řešení izolovaných úloh bez přesahu do ostatních
druhů dopravy

Rozvoj Bike sharingu

Omezené realizování přijatých koncepcí v minulosti

Regulace parkování v centru města

Podcenění potenciálu cyklistické dopravy pro běžnou
dopravu

Exkluzivní provázání městské a příměstské dopravy

Podcenění řešení statické dopravy v sídlištích

Příležitosti

Hrozby

Zajištění

integrovaného
dopravy

přístupu

při

plánování

Nízká efektivita při plánování izolovaných akcí

Vytvoření samostatného oddělení Managementu
mobility

Snižování atraktivity města

Zvýšení efektivity vynakládaných prostředků

Pokles počtu obyvatel

Postupné naplňování vize PUMM

10. Souhrnná analýza výchozího stavu, oblasti monitoringu,
sledované indikátory (rámcová obsahová rekapitulace)
Město Frýdek Místek je městem střední velikost s cca 57 tis. obyvateli. Ve skutečnosti se jedná o
dvojměstí spojené mosty přes řeku Ostravici a železniční trať 323. Město je součástí Ostravské
aglomerace. Pro fungování celé aglomerace je nutné obnovit dopravně plánovací procesy na krajské
úrovni.
V rámci města je město dlouhodobě orientováno na preferenci MHD resp. veřejné hromadné dopravy,
což se odráží zejména v tarifu nabízené služby, který je oproti ostatním městům zapojeným do IDS
nízký. V rámci MHD je převezeno cca 24 tis. cestujících za pracovní den. Objednáváno je 2 770 tis.
km MHD ročně.
V minulosti byla zpracována koncepce cyklistické dopravy, ze které byly realizovány zejména
turistické stezky kolem Olešné a kolem Ostravice. Cyklistická síť je fragmentovaná. Podpora
cyklistiky je zajišťována službou sdílených kol.

50

Analytická fáze
Automobilová doprava vykazuje značné kongesce na průtahu I/48 městem i v dalších úsecích
ZÁKOS a napojení na něj. ŘSD v současné době připravuje obchvat D48 a propojení D56 na D48 s
termínem uvedení do provozu v roce 2022. Tím bude odvedena značná část tranzitní dopravy mimo
město. Vybrané komunikace jsou předimenzované, jedná se o čtyřpruhové komunikace Ostravská a
Bruzovská, které jsou vedeny ve čtyřpruhovém uspořádání s intenzitou dopravy 15 - 17 vozidel. U
těchto je možné uvažovat v mezikřižovatkových úsecích o snížení počtu pruhů. Současně jsou tyto
nehodovými místy se střety s chodci se závažnými následky na zdraví.
Vývoj stupně automobilizace je ve městě podprůměrný. Dosahuje v bytové zástavbě v průměru 251
vozidel na 1000 obyvatel. Odstavování vozidel je značně poddimenzováno. K roku 2019 nemá kde
zaparkovat 2,5 tis, vozidel resp. tyto parkují mimo zákon.
Pěší doprava je řešena dostatečně obdobně jako ve srovnatelných městech. Problém jsou zejména ve
snížených obrubách, kdy chodníky jsou sníženy až na úroveň vozovky. Dalším problémem jsou
nebezpečné přechody pro chodce přes čtyřpruhové komunikce či chybějící přechody pro chodce.
Většina sítě je ovšem vyhovující.

11. Charakteristika poptávky po mobilitě
Z výsledků průzkumu dopravního chování na vzorku 1200 obyvatel lze říci, že hybnost obyvatel je
2,29 cest za den. To je nízká hodnota, která má potenciál růstu až ke 3,5 cestám v případě vhodných
podmínek.
Celkem tedy obyvatelé Frýdku - Místku vykonají 129 tis. cest. Z toho je 79 tis. cest pěšky, 8 tis. cest
na kole, 16 tis. cest autem jako řidič, 8 tis. cest autem jak spolujezdec, 12 tis. cest MHD, 4 tis. cest
příměstským autobusem, 2 tis.cest vlakem.
Podrobnější výsledky charakteristiky dopravní poptávky jsou v samostatné příloze.

Pro všechny cesty

1%
3%

0%

Pěšky
Jízdní kolo

9%

Motocykl/skútr

6%

Auto-řidič
Auto-spolujezdec

13%
61%
0%

7%

MHD (všechny druhy)
Autobus (mimo MHD)
Vlak
Jiné

Obrázek 22 Dělba přepravní práce
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Obrázek 23 Průměrná přepravní vzdálenost pro jednotlivé dopravní módy

12. Vymezení a popis území, spádové oblasti města
Spádovou oblastí je Ostravská aglomerace, která je polycentrickým systémem osídlení.
Nejvíce vyjíždějících osob dle SLDB 2011 je do Ostravy, Nošovic, Staříče, Paskova, Prahy,
Sviadnova, Starého Města, Nižní Lhoty a Frenštátu pod Radhoštěm.
Dojíždějících bylo naopak nejvíce z Ostravy, Frýdlantu nad Ostravicí, Bašky, Dobré, Palkovic,
Havířova, Třince, Sviadnova, Sedliště, Staříče, Paskova, Kozlovic, Starého Města, Janovic, Raškovic,
Českého Těšína, Fryčovic, Dobratic, Brušperka, Metylovic, Hukvald a Pražma.
Pro dojížďku na kole jsou do okolní obce do cca 12 km.
Pro potřeby ovlivnění mobility je v rámci PUMM uvažováno zájmové území Frýdku - Místku, Starého
Města a Sviadnova. Vzdálenější vazby je vhodné řešit v rámci krajské koncepce nebo v rámci IDS.
V rámci strategického plánu Moravskoslezského kraje bylo doporučeno zpracovat koncepci dopravy
resp. plán mobility na krajské úrovni, kde by se kraj přihlásil k partnerství řešení udržitelné dopravy v
aglomeraci. Tato potřeba je dána urbanistickou strukturou osídlení kraje, která tvoří polycentrickou
Ostravkou aglomeraci. Polycentricita uspořádání klade významné nároky na koordinaci činností v
rámci aglomerace, kdy nelze použít analogie s PUMM Brno nebo PUMM Prahy, jelikož jejich
aglomerace jsou monocentrické.

13. Obyvatelstvo, demografická struktura
Frýdek Místek má 56 931 obyvatel k 1.1. 2019. Průměrný věk mužů je 40,8 let. Průměrný věk žen je
43,8 roku. Průměrný věk je 42,4 roku. Index stáří je 127,8%.
Z analýzy je patrné, že Frýdek Místek z hlediska lidnatosti dominuje svému okolí. Polycentrickou
strukturu Ostravské aglomerace tvoří další lidnatá města viz tabulka:
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Tabulka 6 Lidnatá města aglomerace Ostrava

Město aglomerace

Počet obyvatel

Vzdálenost od FM

Ostrava

292 tis.

23 km

Havířov

74 tis.

17 km

Opava

57 tis.

50 km

Karviná

55 tis.

30 km

Třinec

36 tis.

27 km

Orlová

29 tis.

23 km

Český Těšín

25 tis.

24 km

V rámci ORP se snižuje počet obyvatel pouze ve Frýdku Místku a v Pražmě. Ve všech ostatních
obcích ORP počet obyvatel roste.
V rámci Frýdku Místku jsou data dostupná pouze ze SLDB 2001 a 2011. Tato data jsou již starší a je
vhodné při plánované aktualizaci PUMM porovnat vývoj počtu obyvatel se SLDB 2021. Z analýzy je
zřejmé, že počet obyvatel klesal zejména ve vysokopodlažní zástavbě sídliště Slezská, Riviéra a
Růžový pahorek. Naopak lokality rodinných domů na okraji města zvyšují počty obyvatel. Tímto
trendem se zvyšuje dojezdová vzdálenost do centra města a funkčních zón obchodu, služeb a výroby.

Obrázek 24 Vývoj počtu obyvatel v SO Frýdku Místku za roky 2001 - 2011
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Obrázek 25 Počet obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek

Obrázek 26 Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Frýdek Místek
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Tabulka 7 Počet obyvatel v jednotlivých částech města

Část města

Počet obyvatel

Frýdek

30610

Chlebovice

831

Lískovec

1531

Lysůvky

315

Místek

20551

Skalice

1474

Zelinkovice

305

14. Zaměstnání, podnikání, inventarizace služeb
Zaměstnaných je 23 862 osob. Nezaměstnaných je 3 398 osob. Ekonomicky aktivních je 27 260 osob.
Ekonomicky neaktivních je 26 539 osob.
Ve městě je 12 313 ekonomických subjektů z nichž je 124 s více než 25 zaměstnanci. Tři subjekty
mají více než 500 zaměstnanců.
Tabulka 8 Počet ekonomických subjektů dle institucionálního sektoru

Sektor

Počet

10000 Národní hospodářství - rezidenti

12 543

11000 Nefinanční podniky

1 579

11001 Nefinanční podniky veřejné

6

11002 Nefinanční podniky soukromé národní

1 358

11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou

215

12000 Finanční instituce

15

12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé

9

12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní

8

12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 1
12400 Pomocné finanční instituce

6

12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní

6
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13000 Vládní instituce

42

13110 Ústřední vládní instituce

2

13130 Místní vládní instituce

40

14000 Domácnosti

10 405

14100 Zaměstnavatelé

536

14200 Ostatní osoby samostatně výdělečně činné

9 312

14500 Ostatní domácnosti

557

15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem

502

20000 Nerezidenti

1

22000 Ostatní země a mezinárodní instituce

1

15. Rekreace a volnočasové aktivity
Zásadní rekreační lokalitou pro město je přehrada Olešná. Ve vzdálenosti 18 km se nachází rekreační
oblast Beskydy. Další volnočasové aktivity jsou přístupné uvnitř města.

16. Přepravní objemy individuální osobní a nákladní dopravy
Přepravní objemy jsou známy z aktualizace dopravního modelu Frýdku Místku II, zpracovaného
firmou Mott MacDonald v roce 2019.
V roce 2018 byly dle modelu dopravy přeneseny na dopravní síti IAD objemy 233 392 vozokm vnitřní
dopravy, 391 228 vozokm vnější dopravy a 258 989 vozokm tranzitní dopravy osobních vozidel.
Celkem byl realizován objem 900 852 vozokm osobními vozidly za 24 hodin.
Vnitřní doprava lehkých nákladních vozidel dosahovala hodnoty 16 949 vozokm, vnější doprava 32
109 vozokm a tranzit 85 553 vozokm. Celkem byl realizován objem 137 366 vozokm lehkými
nákladními vozidly za 24 hodin.
Vnitřní doprava těžkých nákladních vozidel dosahovala hodnoty 5582 vozokm, vnější doprava 14494
vozokm a tranzit 23704 vozokm. Celkem byl realizován objem 44 779 vozokm těžkými nákladními
vozidly za 24 hodin.
Vnitřní doprava kamiony dosahovala hodnoty 0 vozokm, vnější doprava 7928 vozokm a tranzit 44507
vozokm. Celkem byl realizován objem 53 421 vozokm kamiony za 24 hodin.
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Obrázek 27 Modelované území

Dle matice přepravních vztahů tvoří tranzitní doprava 18% z celkové automobilové dopravy. Vnější
doprava města tvoří 40% a vnitřní doprava 42%.
Tabulka 9 Matice přepravních vztahů základního stavu modelu roku 2018

Vnitřní
doprava

Vnější
doprava

Vnitřní
doprava

Vnější
doprava

cest

cest

cest

cest

[%]

[%]

[%]

[%]

Osobní

77106

69660

26726

173493

44

40

16

100

Lehká nákladní

5070

5544

3701

14316

35

39

26

100

Nákladní

1333

2428

2350

6111

22

40

38

100

Kamiony

0

1177

4298

5476

0

22

78

100

Autobusy

116

44

66

227

51

20

29

100

83626

78855

37143

199625

42

40

18

100

Druh vozidla
Jednotka

Celkem

Tranzitní
doprava

Suma

Tranzitní
doprava Suma
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17. Imisní monitoring
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map úrovní znečištění ve
formátu shapefile (.shp ESRI). Mapy obsahují v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru
koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven
imisní limit (kromě ozonu a CO).
Mapy slouží jako podklad pro návrh kompenzačních opatření podle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, konkrétně k posouzení, zda dojde vlivem daného záměru k
překročení některého ročního imisního limitu na dané lokalitě a tedy k aplikaci cit. ustanovení.
Podle §11, odst. 5 a 6. zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. se pro účely hodnocení, zda dochází v
předmětné lokalitě k překročení některého z imisních limitů, používá průměr hodnot koncentrací pro
čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto čtverce jsou pro
hodnocené roky na území města stanoveny pro pětiletí 2013 – 2017 a všechny sledované znečišťující
látky. Z těchto průměrů vyplývá, že pro uvedené pětiletí jsou limity na celém území města
překračovány pro 24hod. koncentrace PM10 a roční koncentrace benzo(a)pyrenu a PM2,5.
U ostatních dotčených znečišťujících látek jsou hodnoty v limitech.

Obrázek 28 Hodnoty BaP, pětiletý průmět v ČR. Limit je 1,0.
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Obrázek 29 Imisní zátěž NO2, pětiletý průměr z let 2013 - 2017

Obrázek 30 Imisní zátěž PM10, pětiletý průměr z let 2013 - 2017
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Obrázek 31 Imisní zátěž koncentrací PM10 za 24 hodin, pětiletý průměr 36. dne z let 2013 - 2017

Obrázek 32 Imisní zátěž PM2,5, pětiletý průměr z let 2013 - 2017
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Obrázek 33 Imisní zátěž benzen, pětiletý průměr z let 2013 - 2017

Obrázek 34 Imisní zátěž benzo(a)pyren, pětiletý průměr z let 2013 - 2017
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17.1.

SWOT znečištění ovzduší

Silné stránky

Slabé stránky

Znečištění NO2 v limitu

Překročen limit pro PM10

Znečištění benzenu v limitu

Překročen limit pro PM2,5
Překročen limit pro benzo(a)pyren

Příležitosti

Hrozby

Zvýšení podílu elektromobility v závislosti na dotacích

Neochota podpory elektromobility

Zavedení regulačního plánu

Rezignace na zhoršenou kvalitu ovzduší v MSK

9

Zavedení NEZ

18. Individuální automobilová doprava, pozemní komunikace
18.1.

Stav sítě pozemních komunikací

Pozemní komunikace se ve městě dělí na silnice a místní komunikace.
Silnice jsou rozděleny na ty ve vlastnictví státu, kterými jsou dálnice I a II třídy a silnice I. tříd a na ty
ve vlastnictví kraje, kterými jsou silnice II. a III. tříd.
Místní komunikace jsou v majetku města a jsou děleny do 4 tříd následovně:







místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, podle prováděcí
vyhlášky též dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech
místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením
přímého připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části měst navzájem nebo napojuje
město nebo jeho část na pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie
místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně
přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých
objektů
místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz, například samostatné
chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky,
schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

V městě se stýkají dálnice D56 a D48. Jejich faktické propojení prozatím chybí. To je aktuálně v
prioritách ŘSD.

Silnice procházející městem jsou znázorněny na obrázku níže. Jedná se o tzv. průjezdní úseky silnic.
Místní komunikace a průjezdní úseky silnic pojížděné automobilovou dopravou jsou rozděleny na
rychlostní, sběrné a obslužné.

9
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Jejich rozdělení je v kapitole ZÁKOS10.

Obrázek 35 Silniční síť města, zdroj ŘSD ČR

18.2.

Základní komunikační skelet, dopravní kostra města

Základní komunikační skelet automobilové dopravy je dělen na část s převažující dopravní funkcí a na
část s převažující obslužnou funkcí. Dopravní funkci plní sběrné komunikace. Rychlostní komunikace
ve městě nejsou zastoupeny. Obslužnou funkci plní vybrané obslužné komunikace v ZÁKOS
rozdělené dle dovolené rychlosti na 50 a 30 km v hodině. Tím je určena míra stávajícího zklidnění.
Rozdělení na rychlostní, sběrné a obslužné komunikace vychází z ČSN 73610 a je podkladem pro
zatřízení místních komunikací do tříd.
ZÁKOS je zobrazen ve výkresové příloze.

10

ZÁKOS - základní komunikační síť.
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Obrázek 36 Základní komunikační skelet ZÁKOS

18.3.

Přepravní vztahy, intenzita dopravy, obsazení vozidel

Dle matice přepravních vztahů tvoří tranzitní doprava 18% z celkové automobilové dopravy. Vnější
doprava města tvoří 40% a vnitřní doprava 42%.
Jedním z podkladů o intenzitách dopravy je celostátní sčítání dopravy RSD ČR,které proběhlo v roce
2016. Dalším je aktualizovaný model IAD z roku 2019.

Obrázek 37 Intenzity dopravy dle sčítání ŘSD ČR, 2016
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Obrázek 38 Kartogram intenzit dopravy, stovky za 24 hodin r. 2018, zdroj: Frýdek - Místek: aktualizace dopravního
modelu, MottMacDonald 2019

Nejvyšších intenzit je dosahováno na průtahu dálnice D48 městem, kde je intenzita dopravy 37 tis.
vozidel. Obdobných hodnot dosahuje také dálnice D56 na Ostravu. Dále jsou velmi zatížené úseky
T.G. Masaryka s 20 tis. vozidel, Revoluční s 20 tis. vozidel, Frýdlantská se 17 tis. vozidel a Ostravská
s 16 tis. vozidel.
Průměrné obsazení vozidel vyšlo dle průzkumu domácností 1,31 osob na vozidlo.

18.4.

Výkonnost skeletu, hustota provozu, kapacitní rezervy

Výkonnost dopravního skeletu je dána v intravilánu zejména kapacitou křižovatek.
Při hodnocení kapacity úseků lze vyjít z hraniční kapacity dvoupruhové komunikace, která je v
rozmezí 20 - 30 tis. vozidel. Z tohoto pohledu je předimenzovaná ulice Ostravská, kde je v budoucnu
možné v mimo křižovatkových úsecích snížit počet pruhů na 2 resp. 1 v každém směru. Naopak
kapacita dvoupruhové komunikace je dosažena na ulici T.G. Masaryka. Zbylé úseky jsou pod
výkonností v dostatečné dimenzi.
Tabulka 10 Hodnocení kapacit vybraných křižovatek

Označení
v modelu

Název

Intenzita za 24 Typ
hodin

Orientační ÚKD

K01

Příborská x sil. 473

20 257

Styková neřízená

E

K04

Frýdlantská x Ostravská

49 773

Průsečná SSZ

Rezerva 0%
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K09

Hlavní x T.G. Masaryka

27 473

Průsečná SSZ

Rezerva 16%

K11

Rampa sil. 48 x sil. 477

21 652

Okružní

E

K12

Rampa sil. 48 x sil 477

20 218

Průsečná

F

K13

Rampa D56 x sil. 4845

7 639

Styková

A

K15

Rampa D56 x sil. 473

14 302

Styková

F

K18

Beskydská x Podpuklí

27 934

Styková SSZ

Rezerva 13%

K20

56 x 28. října

30 518

Styková

F

K26

Ostravská x J. Opletala

31 809

Průsečná SSZ

3%

K27

Hálkova x J. Opletala

23 561

Průsečná SSZ

15%

K28

Lískovecká x Revoluční

28 160

Průsečná SSZ

9%

K29

Revoluční x Bruzovská

27 040

Průsečná SSZ

20%

K30

Nádražní x V. Závady

17 486

Okružní

D

K31

Staroměstská x Slezská

17 774

Okružní

D

K32

Slezská x Hlavní tř.

15 163

Styková

F

K33

Bruzovská x sil. 477

16435

Styková

F

K38

Sil 473 x
(BAŠKA)

Styková

C

K39

Ostravská x Staříčská

10224

Průsečná

C

K41

Frýdlantská x Bezručova

20 340

Okružní

E

K43

Hlavní třída x Dobrovského

20 373

Průsečná SSZ

Rezerva 43%

K44

Ostravská x 8. pěšího pluku

18 579

Styková

F11

K51

Příborská x Pod Štandlem

19 104

Styková

D

K52

Bruzovská x Střelniční

15 928

Průsečná

F

K54

Lískovecká x Puškinova

14 073

Průsečná

E

K55

Lískovecká x Krásnohorské

12 001

Průsečná

D

K65

Bezručova x Palackého

8 621

Průsečná L

B

11
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K72

Ostravská x ČSA

16 986

Styková

E

K73

Ostravská x ČSA (jih)

15 105

Styková

D

K78

Těšínská x TGM

12 733

Styková

C

K79

Na Poříčí x Na Příkopě

7 800

Styková

C

Dle kapacitního posouzení jsou nevyhovující úrovně kvality dopravy na křižovatkách Frýdlantská x
Ostravská, Rampa sil. 48 x sil 477, Rampa D56 x sil. 473, I/56 x 28. října, Ostravská x J. Opletala,
Slezská x Hlavní tř., Bruzovská x sil. 473, Bruzovská x Střelniční. Počet nevyhovujících křižovatek z
hlediska kapacity je velký zejména vlivem silných odbočujících proudů v neřízených křižovatkách v
kombinaci s významnou intenzitou na hlavní.

Obrázek 39 Obvyklá plynulost provozu ve Frýdku Místku, zdroj Google

Dle sledování dopravního proudu v běžný den jsou kolony zejména na průtahu městem ve směru sever
- jih. Zejména pak v křižovatce křižovatkách Frýdlantská x Ostravská x Hlavní tř, kde je sveden tranzit
dálnice D48.

18.5.

Úroveň kvality přepravy, dostupnost území

Obsluha území automobilovou dopravnou je dostatečná ve všech částech města. Již při tvorbě
územního plánu a povolování jednotlivých staveb je vyžadováno připojení na pozemní komunikace.
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Naopak dostupnost chodníků, infrastruktury pro cyklisty a veřejné hromadné dopravy ze zákona takto
striktně připojení vyžadováno není.
Úroveň kvality automobilové dopravy je dána zejména úrovní kvality dopravy v křižovatkách. Ty jsou
hodnoceny v předešlé kapitole.
Tabulka 11 Dostupnost centra Frýdku a Místku z oblastí bydlení, dojezdový čas v minutách

Tabulka 12 Dostupnost obchodních center z oblastí bydlení, dojezdový čas v minutách

Průměrný dojezdový čas v rámci řešených vztahů je 6,45 min autem, 22 minut veřejnou dopravou,
13 minut na kole a 49 minut pěšky. Pěší doprava je zajímavá pouze v rámci jedné části města. Město
je již dostatečně velké pro jízdu na kole či využívání veřejné hromadné dopravy.

18.6.

Organizace dopravy, dopravně zklidněné oblasti

Dopravní síť je členěna na dopravní tj. průtahy silnic a sběrné komunikace a obslužnou. Sběrná síť
zajišťuje dopravní funkci. Obslužná síť je provedena pro obsluhu jednotlivých nemovitostí, kdy
průjezd (tranzit) má být znesnadněn.
Ve městě je kapacitním problémem napojení obslužných komunikací na sběrné tam, kde je intenzita
dopravy vysoká. Napojení obslužných komunikací je provedeno převážně stykovými ři průsečnými
křižovatkami, což je v některých případech již nedostatečné.
Dopravně zklidněné oblasti jsou zobrazeny na výkrese Základní komunikační síť IAD.
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Obrázek 40 Zklidněné lokality na obrázku zeleně a oranžově

Zklidnění dopravy zavedením zón 30 a obytných ulic ve Frýdku Místku proběhlo pouze částečně.

18.7.

Závady a problémové oblasti, nehodové lokality

Nehody jsou provedeny dle podkladů Policie ČR, která eviduje ohlášené nehody. To jsou zejména
nehody se zraněním, nehody se škodou nad 100 tis. Kč a nehody, kdy je poškozen majetek třetí osoby.
Za posledních 5 let stoupl počet nehod ve městě o 7,6 % tj. v průměru o 1,52% ročně. Počet těžce
zraněných po 3 letech klesl pod hodnotu roku 2014. Počet lehce zraněných se po 3 letech poklesu
dostal na hodnotu roku 2014.
Za úseky se zvýšenou nehodovostí lze označit ulice tř. T. G. Masaryka, J. Opletala, 17. listopadu,
Hlavní třídu, Ostravskou, Bruzovskou a I/56 u Lidlu.
Smrtelné nehody se staly v posledních 5 letech na těchto místech.
Tabulka 13 Dopravní nehody se smrtelným zraněním za 5 let (2014 - 2018)

Místo smrtelné nehody

Příčina

Poznámka

Hlavní třída x Dobrovského

Při odbočování vlevo

Křižovatka byla upravena na
řízenou SSZ

Hlavní třída (I/48)

Srážka s
přechod

I/48 (konce úseku dálnice)

Srážka s pevnou překážkou

chodcem

mimo Čtyřpruhová komunikace bez
podmínek pro chodce
Nepřiměřená rychlost
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Národních mučedníků

Srážka s vlakem

Ostravská x ČS armády

Srážka s chodcem na přechodu

Nehoda pod vlivem alkoholu

Velmi nebezpečným místem je přechod pro chodce na silnici II/473 ulice Bruzovská, kde se za
posledních 5 let staly 3 nehody s těžkým zraněním chodce.

Obrázek 41 Nehody s těžkým zraněním na ulici Bruzovské v letech 2014 - 2018 4x sražení chodce, 1x při odbočování
vlevo
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Obrázek 42 Nehody s těžkým zraněním na ulici Beskydská v letech 2014 - 2018 5x sražení chodce, 1x při nedání
přednosti, 1x se řidič nevěnoval řízení

Obrázek 43 Nehody s těžkým zraněním na ulici Ostravské v letech 2014 - 2018 3 sražení chodce
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Obrázek 44 Nehody se zraněním v letech 2014 - 2018 ve Frýdku - Místku

Tabulka 14 Vývoj nehodovosti ve Frýdku - Místku za období 2014 - 2018
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Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Nehod celkem

407

427

442

461

438

Usmrceno

1

2

0

2

0

Těžce zraněno

7

12

12

8

6

Lehce zraněno

110

80

80

75

105
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18.8.
Skladba a stáří vozového parku Magistrátu města a jeho
organizací
Dle informací MěÚ vlastní Statutární město Frýdek-Místek celkem 20 služebních vozidel
(osobní) tovární značka Škoda, průměrné stáří vozidel 2 roky a jedno vozidlo stáří 14 let.
Vedení města má celkem 8 vozidel značky Škoda Superb a Škoda Octavia. Referentská vozidla jsou
Škoda Fabia a Škoda Yeti. Spotřeba motorové nafty je 6 600 litrů a benzinu 12 700 litrů.
Ujeto bylo 252 tis. km.
Dle ceníku Škoda auto se skladové vozy Superb prodávají s cenou 594 900 - 1313 500 Kč vč. DPH.
Alternativa k těmto vozům může být ve srovnatelné cenové kategorii Hyunai Ioniq s cenou
skladových vozů za plugin hybrid 704 990 - 10 36 890 Kč vč. DPH. Ve verzi elektrik tj. plně
elektrický vůz je cena v rozmezí 849 890 Kč - 979 990 Kč vč DPH.
Hyunday IONIQ má ve verzi plug in hybrid dle výrobce spotřebu 1,1 l na 100 km a emise 26 g/km
(CO2). Škoda Superb má spotřebu 6,2 - 7,1l benzinu nebo 4,4 - 5 l nafty dle motorizace.
Tabulka 15 Vozový park organizací města

Příspěvková
organizace

Vozidlo

Hospic FM

Škoda Roomster

Penzion pro seniory
FM

Škoda Roomster

Centrum
pečovatelské služby
FM
ŽIRAFA Integrované
centrum FM
Domov pro seniory
FM

Druh paliva

900

10 354

natural 95

278

3091

4 vozidla

natural 95

4735

50 014

3 vozidla

nafta

3417

41 996

222

2775

1890

13 914

901

17 198

110

1 377

DACIA LODGY
natural 95

natural 95

Škoda Oktavia,
Ford

nafta

Škoda Fabia

natural 95

Základní škola
národního umělce
Petra Bezruče

Citroen Berlingo
Kombi

natural 95

ZŠ Komenského

OPEL Combo

CNG

ZŠ Jiřího z
Poděbrad

N1, Citroen
Berlingo

natural 95

ZŠ a MŠ Naděje

Počet km za rok

natural 95

VW Transporter,
Škoda Fabia

Turistické
informační centrum

Spotřeba v l

Fiat Ducato 2,2

nafta
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JTD
Středisko volného
času Klíč

Vivaro Combi

Městská knihovna
Frýdek-Místek

Citroen Berlingo

Národní dům
Frýdek-Místek

Nafta
natural 95

Škoda Fabia

natural 95

Nákladní

nafta

Cenová hladina vozidel městských organizací neumožňuje v současné době nákup elektrického
vozidla bez dotace. Ceny dodávek začínají okolo 1 mil Kč. např. Nissan E-NV200 s cenou 1012 770
Kč dle ceníku. Dieselové dodávky např. Peugeot Partner začínají na ceně okolo 350 tis. Kč.

18.9.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Napojení na dálnici

Chybí dálniční obchvat města

Kapacitní sběrný skelet

Nevyhovující kapacita vybraných křižovatek

Nový vozový park města

Zvýšená nehodovost na Ostravské a Bruzovské
Malá podpora plug in hybridů
Stagnace nehod se zraněním

Příležitosti

Hrozby

Možnost snížení počtu pruhů na Ostravské

Neochota podpory elektromobility

Možnost snížení počtu pruhů na Bruzovské

Komplikace při realizaci obchvatu města

Ochota státu dostavět dálniční obchvat

Zvyšující se počet nehod ve městě

Malá podpora nízkouhlíkových paliv

19. Doprava v klidu (statická doprava)
19.1.

Stav infrastruktury a technologických zařízení

Parkovací plochy na terénu jsou v majetku města. Plochy jsou převážně se zpevněným krytem.
Vybrané plochy jsou nezpevněné. Příkladem je např. parkoviště Slezská 2900. Na ulici Slezská je také
parkovací dům v soukromém vlastnictví.
Placená stání jsou řešena převážně parkovacími automaty z let 1995 - 2000.
Tabulka 16 Parkovací automaty ve Frýdku

Číslo
14
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Ulice
Zámecké náměstí 1

Rok výroby

Typ

Označení na plášti

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001
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13

Zámecké náměstí 2 (Pod Kašnou)

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001

1

Na Blatnici

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001

5

Radniční

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001

19

Těšínská (zdemontován)

10 / 1994

PSA-2AC

Tichetline

7

Jiráskova

11 / 1995

PSA-2A

Parkline

9

Sadová

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001

10

Nádražní

11 / 1995

PSA-2A

Parkline 2001

20

U Kauflandu (není osazen)

04 / 1995

PSA-2AC

Tichetline

Rok výroby

Typ

Označení na plášti

Tabulka 17 Parkovací automaty v Místku

Číslo

Ulice

11

Palackého 1

06 / 1996

PSA-2A

12

Palackého 2

06 / 1996

PSA-2A

3

Palackého u Národa

05 / 1996

PSA-2A

8

Frýdlantská (Ještěr)

05 / 1996

PSA-2A

2

AVOS

11 / 1995

PSA-2A

4

U tržnice

11 / 1995

PSA-2A

6

U polikliniky

11 / 1995

PSA-2A

16

Hlavní tř. u bývalého AS

04 / 1995

PSA-2AC

Tichetline

21

8. pěšího pluku 1

?

Repas

Tichetline

22

8. pěšího pluku 2

04 / 1998

PSA-2A

Tichetline

23

8. pěšího pluku 3

?

Tichetline

24

8. pěšího pluku 4

?

Tichetline

25

8. pěšího pluku 5

08 / 1995

PSA-2A

Tichetline

26

8. pěšího pluku 6

08 / 1994

PSA-2A

Tichetline

18

Hlavní tř. u ČSTV

04 / 1995

PSA-2AC

Tichetline

17

U Staré pošty

06 / 2000

PSA-2A

Tichetline

15

Olešná hráz

06 / 2000

Parkline 2001

Parkline 2001
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19.2.

Oblasti regulace, nástroje a způsoby

Oblasti města, ve kterých lze určené místní komunikace (nebo jejich úseky) užít jen za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy jsou vymezeny takto:
a)

k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin:

parkoviště na ulici Na Blatnici, ulice Ostravská od ul. Hlavní po ul. J. V. Sládka, ulice U Staré pošty,
ulice Radniční, ulice Těšínská, ulice Jiráskova v úseku od tř. T. G. Masaryka po ul. J. Švermy,
parkoviště na ulici Frýdlantská u obchodního domu „Ještěr“, ulice Sadová podél objektu České pošty,
ulice Nádražní podél parku u Komerční banky, parkoviště na ulici Palackého včetně části slepé ulice
před Národním domem, Zámecké náměstí, parkoviště na ulici Pivovarská v prostoru bývalého tržiště a
vedle polikliniky, parkoviště na ulici Hlavní v prostoru bývalého autobusového nádraží, parkoviště na
ulici Zámecká naproti nákupního střediska Kaufland a vedle Centra pečovatelské služby FrýdekMístek.
V mapovém podkladu, který je přílohou nařízení, vyznačeno žlutě.
Parkování na těchto místech v pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin a v sobotu
od 7:00 do 12:00 hodin je možné pouze za úhradu.
b)

k stání silničního motorového vozidla oprávněné osoby:

•
ul. U Staré pošty, ul. Ostravská od ul. Hlavní po ul. J. V. Sládka, Hlavní před čp. 107 a před
ZUŠ, Antonínovo náměstí, Malé náměstí, ul. Pivovarská.
•
parkoviště na ulici Na Blatnici, parkoviště na ulici Zámecká naproti nákupního střediska
Kaufland a vedle Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek, Zámecké náměstí, ul. Radniční, ul.
Farní.
V mapovém podkladu, který je přílohou tohoto nařízení, vyznačeno modře.
Parkování na těchto místech v pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin a v sobotu
od 7:00 do 12:00 hodin je možné na základě parkovací karty.
Krátkodobé parkování a odstavování vozidel je zpoplatněno na vybraných parkovištích následovně:
•
•
•

sazba za stání hodinová (za první dvě hodiny stání)
hodinová sazba za třetí a další hodinu stání
sazba za stání minimální za prvních 30 minut stání
(pouze u parkovacího automatu)

20,- Kč
30,- Kč
5,- Kč

Údaje o době zpoplatňovaného stání jsou uvedeny na jednotlivých parkovacích automatech.
Placení stanovené ceny za stání silničního motorového vozidla je možné:
•
•

v hotovosti pomocí parkovacího automatu
SMS zprávou pomocí mobilního telefonu.

Dlouhodobé parkování a odstavování vozidel rezidentů či abonentů je zpoplatněno na vybraných
parkovištích následovně:
•
•
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cena parkovací karty pro oprávněnou osobu bydlící v oblasti ve výši 1 200,Kč/vozidlo/rok nebo 100,- Kč/vozidlo/měsíc
cena parkovací karty pro oprávněnou osobu podnikající v oblasti ve výši 8.000,Kč/vozidlo/rok nebo 800,- Kč/vozidlo/měsíc

Analytická fáze
Určené místní komunikace nebo jejich úseky ve vymezených oblastech města dle nařízení města č.
1/2014 o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, mohou užívat bezplatně:
•
•
•

členové Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Vozidlo musí být označeno „povolenkou“12)
vydanou správcem parkovišť.
označená vozidla správců inženýrských sítí, vozidla rychlé zdravotní pomoci, hasičů,
policie, integrovaného záchranného systému, správce komunikací, označená
„povolenkou“, a to při výkonu své činnosti.
zaměstnanci Magistrátu města Frýdku-Místku na základě doporučení tajemníka
Magistrátu města Frýdku-Místku v maximálním počtu 1 ks „povolenky“ na odbor
Magistrátu města Frýdku-Místku. Vozidlo musí být označeno „povolenkou“ vydanou
správcem parkoviště.

Označenými vozidly se pro účely tohoto nařízení rozumí vozidla označená nápisem, názvem,
logem firmy na boku vozidla nebo přední kapotě vozidla.
Určené místní komunikace nebo jejich úseky ve vymezených oblastech města dle nařízení města č.
1/2014 o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy může užívat bezplatně po
stanovenou dobu kterákoliv osoba, a to na základě parkovacího lístku z parkovacího automatu s
vyznačením povolené doby parkování.
Parkovací závorové systémy jsou provozovány soukromým sektorem.
Nedostatečně je řešena zejména lokalita 8. pěšího pluku. Cenová hladina zpoplatnění není se
vzdáleností od centra klesající. Proto je vhodné uvažovat o zvýšení resp. zavedení zpoplatnění zde.

19.3.

P+G a jiné přestupní terminály

Dopravní terminál je situován u nádraží Frýdek Místek, který je v blízkosti autobusového nádraží na
ulici Na Poříčí. Mezi nádražím a autobusovým nádražím je umístěno 62 parkovacích stání pro potřeby
terminálu. V blízkosti není jiná zástavba, míchání funkcí je tedy vyloučeno. Další kapacity jsou před
nádražní budovou 20 míst 15 míst na ulici Nádražní bez regulace. Dále je zde 28 kolmých
zpoplatněných stání s parkovacím automatem. Stání je doplněno o 13 volných parkovacích stání v
parku U nádraží. Parkovat lze také na ploše u skladiště u kusé koleje na pozemku Českých drah.
Parkoviště P+G je pro centrum Frýdku situováno u obchodního domu Kaufland, toto navazuje na zónu
zpoplatnění. Jako P+G je také využíváno parkoviště u bytových domů na ulici Bruzovské (Bruzovská
414 - 419). Ty jsou vzdáleny cca 180 m od budovy magistrátu.
P+G v centru Místku je situováno na ulici 8. pěšího pluku, která navazuje na pěší zónu na Antonínově
náměstní a náměstí Svobody. Parkoviště slouží také pro polikliniku a v noci pro rezidenty ulice
Anenská. Regulace parkování na ulici 8. pěšího pluku je nedostatečné.
P+G je také provedeno před nemocnicí s docházkovou vzdáleností cca 120 m.

1)

Povolenka musí obsahovat identifikační údaje správce parkoviště, registrační značku vozidla, pro kterou platí,
doba platnosti, datum vystavení, razítko, jméno, příjmení a podpis zodpovědné osoby, která povolenku vydala.
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19.4.

Bilance nabídky, bilance uživatelských skupin, využití nabídky

Bilance je provedena pro souhrnné lokality Růžový pahorek, Slezská, Spořilov, Kolaříkovo sídliště a
Riviéra. Detailnější dělení v rámci lokalit je provedeno v grafice.
Tabulka 18 Bilance nabídky a poptávky

Legálně
odstaveno

Mimo
zákon

Volných
míst

Z
nabídky
dodávek

Poptávka
2019

Nabídka
2019

Stupeň
automobilizace
2019

Růžový
pahorek

1364

814

197

52

2178

1509

253

Slezská

2233

1110

269

75

3343

2427

260

Spořilov

133

161

19

5

294

147

210

Kolaříkovo
sídliště

645

478

47

35

1123

657

207

Riviéra

619

391

53

24

1010

648

303

Celkem
zástavba

4994

2954

585

191

7948

5388

251

Celková nabídka v řešeném území je 5388 odstavných stání. Poptávka je 7948 vozidel z toho je denně
odstaveno mimo zákon 2954 vozidel. V území chybí 2560 odstavných míst. Což je 32% poptávky.
Jedná se o velmi špatný výsledek bilance v porovnání s obdobnými městy, která mají bilanci víceméně
vyrovnanou a počet nelegálních stání k 15%. Dodávky tvoří 2,4% poptávky. Celkový počet dodávek
je 191 vozidel.
Tabulka 19 Vývoj stupně automobilizace mezi lety 2001 a 2018
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Poptávka
2019

Stupeň
automobilizace
2019

Stupeň
automobilizace
2000/2001

Roční růst stupně
automobilizace

obyv
2001

obyv
2018

Růžový
pahorek

2178

253

116

6,2%

10476

8599

Slezská

3343

260

15821 12870

Spořilov

294

210

1373

1402

Kolaříkovo
sídliště

1123

207

124

3,4%

6540

5415

Riviéra

1010

303

175

3,8%

3789

3334

Celkem
zástavba

7948

251

37999 31620

Analytická fáze
Růst stupně automobilizace byl určen na základě historických sčítání v bytové zástavbě a aktuálních
sčítání v bytové zástavbě. Rozdílem mezi roky 2001 a 2018 byl určen roční růstový koeficient. Růst
stupně automobilizace je stanoven v rozmezí 3,4 - 6,2% ročně. Dynamika růstu stupně automobilizace
je průměrná oproti srovnatelným městům.

Obrázek 45 Stupeň automobilizace v bytové zástavbě města
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Obrázek 46 Bilance nabídky a poptávky rezidentního stání

Obrázek 47 Počet odstavených dodávek a nákladních vozidel v bytové zástavbě
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19.5.

Kvalita dostupnosti území

Dostupnost parkování je z hlediska docházkové vzdálenosti dobrá. Předpoklad docházkové
vzdálenosti do 300 m od cíle cesty je splněn. Z hlediska kapacit chybí dobudovat 32% odstavných
stání v bytové zástavbě v celkovém objemu cca 2560 míst při stupni automobilizace 251 vozidel na
1000 obyvatel.
Stupeň automobilizace je podprůměrný. Počet vozidel v obdobných městech na Moravě je okolo 265
vozidel na 1000 obyvatel. V Čechách stupeň automobilizace dosahuje 300 vozidel na 1000 obyvatel.

19.6.

Závady a problémové oblasti

Problémem parkování a odstavování vozidel je neschopnost zajistit dostatečné kapacity odstavných
stání v bytové zástavbě, což má za následek 2954 vozidel odstavených mimo zákon.
Technologie parkovacích systémů je zastaralá. Na 8. pěšího pluku chybí progresivní zpoplatnění s
efektivní kontrolou dodržování nastaveného systému.
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19.7.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Dobrá dostupnost parkovacích ploch do 300 m

Nízká kapacita odstavných stání

Stávající regulace v centru Frýdku a Místku

Nedostatek prostor v sídlištích
Nízká efektivita výběru parkovného
Zastaralost technologie parkovacích automatů
Chybějící progresivní zpoplatnění na 8. pěšího pluku

Příležitosti

Hrozby

Možnost zvýšení počtu míst u nádraží Frýdek Místek

Neochota obyvatel platit za parkování

Výstavba parkovacích domů

Neochota obyvatel vzdát se osobního vozidla

Rozvoj sdílené dopravy
Možnosti kamerového
parkovného

dohledu

pro

kontrolu

20. Veřejná osobní doprava (včetně železnice)
20.1.

Stav infrastruktury (trasy, zastávky, terminály)

Frýdek Místek je obsluhován MHD s přesahem do regionu. Regionální doprava je koordinována v
rámci integrovaného dopravního systému. Spojení s Ostravou a rekreační oblastí Beskydy je také
zajišťována železničním spojením tratí 323 Ostrava - Valašské Meziříčí, která je doplněna tratí 322
Český Těšín - Frýdek Místek.
Ve městě jsou dvě železniční stanice Frýdek - Místek a Lískovec u Frýdku. Zatímco železniční
stanice Frýdek Místek prošla rekonstrukcí a je bezbariérově řešena. Stanice Lískovec neprošla
rekonstrukcí a není bezbariérově řešena.
Tabulka 20 Intenzita vlakové dopravy v lokalitě Frýdek - Místek trať 323
trať č. 302A (traťový úsek č. 323)

Ø den

Ø noc

06:00 –
22:00

22:00 –
06:00

druh
vlaku

počet
vlaků

počet
vlaků

délka
vlaku v
metrech

hmotnost
vlaku v
tunách

počet
vozů

Sp

1

0

67

170

3

Os, Sv

48

11

79

160

4

Nex, Pn,
Mn

5

2

399

620

13

OSTRAVA Kunčice – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
km cca 15,6 – 22,4
max. traťová rychlost = 80 km/h.

GVD

úsek

2018 –
2019

Lískovec
u Frýdku
–
Baška

82

druh
dopravy
osobní

nákladní

Ø
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Tabulka 21 Intenzita vlakové dopravy v lokalitě Frýdek - Místek trať 322
trať. č. 302B (traťový úsek č. 322)

Ø den

Ø noc

06:00 –
22:00

22:00 –
06:00

druh
vlaku

počet
vlaků

počet
vlaků

délka
vlaku v
metrech

hmotnost
vlaku v
tunách

počet
vozů

Os

32

8

34

55

2

Nex, Pn,
Mn13

4

1

496

827

18

ČESKÝ TĚŠÍN – FRÝDEK MÍSTEK
km cca 115,1 – 0,0
max. traťová rychlost = 70 km/h.

GVD

2018 –
2019

úsek

druh
dopravy

Frýdek
Místek –

osobní

Dobrá u
FM

nákladní

Ø

Všechny vlaky jsou vedeny motorovou trakcí.
Autobusové nádraží je ve stavu řešeno ve vzdálenosti 280 m od nádražní budovy stanice Frýdek
Místek. To je umístěno v lokalitě s nízkou dopravní poptávkou. Autobusové spoje zajíždějící na AN
jsou tedy zdržovány.
Ve městě je 149 zastávek autobusových zastávek, které jsou obsluhovány 48 linkami autobusové
dopravy.
Trasy linek a zastávky jsou zobrazeny ve výkresové příloze. Hodnocení zastávek je provedeno dle
bezbariérovosti ve výkrese pěší dopravy s hodnocením navazujících bezbariérových pěších tras.
Celkem bylo hodnoceno 149 zastávkových hran. Vyhovuje 20, částečně vyhovuje 87, nevyhovuje 42
hran. Jako nevyhovující byly také hodnoceny hrany s výškou menší 8 cm nad úrovní vozovky, jelikož
ty neumožňují nástup osob se sníženou schopností pohybu do nízkopodlažního vozidla a současně pro
zvýšení nástupní hrany na normové hodnoty je nutné zpracovat projektovou dokumentaci.

13

Nex = expresní nákladní vlak, Pn = průběžný nákladní vlak, Mn = manipulační nákladní vlak.
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Obrázek 48 Kartogram linek VHD, celá síť, zdroj Frýdek - Místek: aktualizace dopravního modelu, MottMacDonald
2019

20.2.

Dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů

Kvalita zastávek a pěších přístupů je hodnocena ve výkrese Základní síť pěších tras, kde zeleně jsou
zobrazeny vyhovující úseky, oranžově částečně vyhovující a červeně nevyhovující. U zastávek byl
hodnocen zejména soulad s vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Částečně vyhovující jsou pak zastávky, kde jsou chybně provedeny
signální pásy a kontrastní pás. Jako nevyhovující jsou označeny zastávky s nízkou plochou nástupiště
či bez nástupiště.
Dostupnost VHD byla hodnocena izochronami v délce 350 resp. 400 m. Z analýzy vyplynula horší
dostupnost v některých částech města. Horší dostupnost je v lokalitách Lidl Horymírova, sídliště
Slezská Jiřího z Poděbrad a Národních mučedníků.
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Obrázek 49 Dosažitelnost veřejné hromadné dopravy

20.3.

Přepravní vztahy a zatížení sítě, přestupní vazby

Pro potřeby analýzy MHD byly předány zpracovateli data z nástupů odbavovacích systému
společnosti 3ČSAD, která provozuje MHD ve městě. Data z odbavovacích systémů byla předána za
období května 2019. Jedná se tedy o měsíční nástupy.
Analyzovány byly linky 1 - 19. Analýza byla provedena pro nástupy na zastávkách pro směry tam a
zpět. Směr tam má jmenovány zastávky zleva doprava ve směru jízdy. Směr zpět pak obráceně.
Analýzou lze stanovit hlavní směry dopravy a odvodit přestupní uzly.
Linka

Zatížení tam

Zatížení zpět

Předpokládané přestupní místo

Linka 1

59267

44147

Magistrát, T.G. Masaryka, žel. st.

Linka 2

34767

34321

Magistrát, Revoluční

Linka 3

42815

38187

Poliklinika, Revoluční

Linka 4

9265

8845

Kozlovice střed, Poliklinika, žel. st.

Linka 5

16496

16576

Poliklinika, žel. st.

Linka 6

27811

19030

Revoluční, Anenská

Linka 7

15516

14490

Poliklinika, Anenská, Sviadnov Husinec, Revoluční
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Linka 8

7422

8576

Poliklinika, žel. st., Na Veselé

Linka 9

12317

X

Poliklinika

Linka 10

x

9410

Poliklinika

Linka 11

34738

35398

T.G. Masaryka, žel. st.

Linka 12

20260

18307

Poliklinika, žel. st., Staříč kostel

Linka 13

3297

4034

Na Veselé, Revoluční

Linka 14

8550

8693

Na Veselé

Linka 15

2021

1622

Poliklinika, žel. st.

Linka 16

2895

1762

Na Veselé, žel. st., Palkovice rest. U Kubalů.

Linka 17

4609

4601

Anenská, Válc. pl. aut. st.

Linka 18

12237

11390

Poliklinika, žel. st., Na Veselé

Linka 19

5686

4039

Politických obětí

Od Nového Jičína je přestup mezi příměstskou dopravou a městskou hromadnou dopravou
komplikovaný. Příměsto zastavuje na zastávkách Příborská není AN, Místek, Politických obětí a nový
AN, kde je omezená poptávka a přestup na MHD. Zpět zastavuje příměsto na Poliklinice, kde je
dostupnost MHD dobrá. Ve směru do FM je přestup na MHD horší. Zlepšení by přineslo přesun spojů
z AN.
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Tabulka 22 Měsíční nástupy MHD na vybraných přestupních bodech

Linka

FrýdekMístek,Frýdek,aut.nádr.

FrýdekMístek,Frýdek,žel.st.

FrýdekMístek,Místek,poliklinika

1

13546

3681

2

5012

3

1151

9840

4

434

1046

2671

5

1199

3630

5813

6
7

1472
620

8

2021

2956

1800

2857

9/10

4 324

11

8 549

1320

12

4 647

7 857

13

424

14

424

15

649

851

16

615

319

17

7

18
19

344
3 209

3 559

45 492

47 944

428

20
Celkem

3 839
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Obrázek 50 Nástupy linky 1, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Frýdek-Místek,Místek,Riviéra

Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská

Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Frýdek,Sportovní hala Polárka

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát

Frýdek-Místek,Frýdek,Bruzovská

Frýdek-Místek,Frýdek,nemocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.u školy

Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.k Válc.pl.

Frýdek-Místek,Lískovec,Fabík točna

Frýdek-Místek,Lískovec,samoobsluha

Frýdek-Místek,Lískovec,Elis

Řepiště,,u kříže
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Linka 1

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000
Zpět

Tam

0

Frýdek-Místek,Místek,TESCO

Frýdek-Místek,Místek,Beskydská

Frýdek-Místek,Místek,Riviéra

Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Místek,Anenská

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční

Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát

Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé

Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Gustlíčka

Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského

Frýdek-Místek,Frýdek,černá cesta

Frýdek-Místek,Frýdek,Černá cesta-zahrádky

Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U lesa

Frýdek-Místek,Nové Dvory,Frýdecká skládka
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Linka 2

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000
Zpět

0
Tam

Obrázek 51 Nástupy linky 2, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Obrázek 52 Nástupy linky 3, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Nošovice,,střed

Dobrá,,u žel.st.

Dobrá,,rest.Na špici

Dobrá,,VÚHŽ parkoviště

Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Hučky

Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U lesa

Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského

Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé

Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční

Frýdek-Místek,Místek,8.ZŠ

Frýdek-Místek,Místek,gymnázium

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.

Frýdek-Místek,Místek,Domov seniorů

Frýdek-Místek,Místek,Baseballové hřiště

Frýdek-Místek,Místek,Letná točna

Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských

Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška

Baška,Hodoňovice,škola

Baška,Hodoňovice,Kamenec
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Linka 3

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000
Zpět

0
Tam

Kozlovice,,Uhry

Kozlovice,,u kříže

Kozlovice,,střed

Kozlovice,,pila

Kozlovice,Měrkovice,transformátor

Kozlovice,Měrkovice,Dvůr

Palkovice,Myslík,kaple

Palkovice,,kopeček

Metylovice,,Na Čihadle

Metylovice,,kostel

Metylovice,,Mužný

Palkovice,,rest.U Tomisů

Palkovice,,transformátor

Frýdek-Místek,Místek,u Škuty

Frýdek-Místek,Místek,Místecký les

Frýdek-Místek,Místek,Pod Puklí

Frýdek-Místek,Místek,Riviéra

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Frýdek,Sportovní hala Polárka

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Analytická fáze
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Obrázek 53 Nástupy linky 4, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Obrázek 54 Nástupy linky 5, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.k Válc.pl.

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.u školy

Frýdek-Místek,Frýdek,Bruzovská

Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční

Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Místek,17.listopadu

Frýdek-Místek,Místek,ALBERT HYPERMARKET

Frýdek-Místek,Místek,Olešná

Frýdek-Místek,Zelinkovice,

Frýdek-Místek,Chlebovice,kostel

Hukvaldy,Krnalovice,

Hukvaldy,Rychaltice,u dvora

Hukvaldy,Dolní Sklenov,škola

Hukvaldy,,hotel

Hukvaldy,Horní Sklenov,restaurace
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Frýdek-Místek,Místek,Olešná
Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova točna
Frýdek-Místek,Místek,SOŠ
Frýdek-Místek,Místek,Palkovická
Frýdek-Místek,Místek,Pavlíkova
Frýdek-Místek,Místek,Palkovická
Frýdek-Místek,Místek,Pod Puklí
Frýdek-Místek,Místek,Beskydská
Frýdek-Místek,Místek,Letná točna
Frýdek-Místek,Místek,Myslivečka
Frýdek-Místek,Místek,Baseballové hřiště
Frýdek-Místek,Místek,Mozartova
Frýdek-Místek,Místek,Domov seniorů
Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí
Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská
Frýdek-Místek,Místek,Ostravská
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén
Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční
Frýdek-Místek,Frýdek,Bruzovská
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Vyhlídce
Frýdek-Místek,Frýdek,Povodí Odry
Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského
Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Gustlíčka
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.

Analytická fáze
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Obrázek 55 Nástupy linky 6, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,Koloredovský …
Sviadnov,,ČSAD
Sviadnov,,Husinec
Sviadnov,,Hutní montáže
Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.podchod
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.aut.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,ul.Dlouhá
Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.k Válc.pl.
Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště
Frýdek-Místek,Frýdek,Lískovecká
Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční
Frýdek-Místek,Frýdek,Zámecké …
Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát
Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.
Frýdek-Místek,Frýdek,Sportovní hala…
Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí
Frýdek-Místek,Místek,Domov seniorů
Frýdek-Místek,Místek,Mozartova
Frýdek-Místek,Místek,Baseballové …
Frýdek-Místek,Místek,Myslivečka
Frýdek-Místek,Místek,Letná točna

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku - Místku
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Obrázek 56 Nástupy linky 7, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Zpět

Tam

0
Ostrava,Nová Bělá,Mitrovice
Paskov,,Břehy
Paskov,,rozc.k dolu
Paskov,,nadjezd
Paskov,,dolní most
Paskov,,most
Paskov,,Folvark
Paskov,,zámek
Paskov,,sokolovna
Paskov,,u hřbitova
Paskov,,autoopravna
Paskov,,Biocel
Žabeň,,střed
Sviadnov,,Důl Staříč 1
Sviadnov,,rest.Pod Šimlem
Sviadnov,,Husinec
Sviadnov,,ČSAD
Frýdek-Místek,Místek,Koloredovský …
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Staré Město,,střed
Staré Město,,Na Skotni
Frýdek-Místek,Skalice,u vrby
Frýdek-Místek,Skalice,kult.dům
Frýdek-Místek,Skalice,škola
Frýdek-Místek,Skalice,kostel
Frýdek-Místek,Skalice,Záhoří

Analytická fáze
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Obrázek 57 Nástupy linky 8, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Obrázek 58 Nástupy linky 9 a 10, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská

Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí

Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát

Frýdek-Místek,Frýdek,Bruzovská

Frýdek-Místek,Frýdek,nemocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.u školy

Frýdek-Místek,Frýdek,Lískovecká

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Místek,Anenská

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
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Linka 9/10
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Frýdek-Místek,Místek,Riviéra

Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská

Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Frýdek,Sportovní hala Polárka

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka

Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát

Frýdek-Místek,Frýdek,Bruzovská

Frýdek-Místek,Frýdek,nemocnice

Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.u školy

Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště

Frýdek-Místek,Frýdek,ul.Horní

Frýdek-Místek,Frýdek,Nová Osada

Frýdek-Místek,Lískovec,Hájek

Frýdek-Místek,Lískovec,mateřská škola

Frýdek-Místek,Lískovec,pož.zbroj.

Frýdek-Místek,Lískovec,Fabík točna

Frýdek-Místek,Lískovec,samoobsluha

Frýdek-Místek,Lískovec,Elis

Řepiště,,u kříže

Analytická fáze
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Obrázek 59 Nástupy linky 11, květen 2019, zdroj 3ČSAD

97

98
0

Obrázek 60 Nástupy linky 12, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Brušperk,,Staroveská

Brušperk,,střed

Brušperk,,u Chamrádů

Fryčovice,,koupaliště

Fryčovice,,u bramborárny

Fryčovice,,u Konečných

Fryčovice,,Chamrád

Fryčovice,,u kříže

Staříč,,Na Kútách

Staříč,,u Míčků

Staříč,,u Brunclíků

Staříč,,kostel

Staříč,,u Hejdrycha

Staříč,,transformátor

Staříč,,mlýn

Sviadnov,,rozc.Staříč

Sviadnov,,Husinec

Sviadnov,,ČSAD

Frýdek-Místek,Místek,Anenská

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Frýdek,Sportovní hala…

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
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Nošovice,,střed
Nošovice,,pivovar
Dobrá,,u žel.st.
Dobrá,,střed
Dobrá,,rest.Na špici
Dobrá,,VÚHŽ
Frýdek-Místek,Frýdek,městský hřbitov
Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Hučky
Frýdek-Místek,Nové Dvory,Pavlík
Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského
Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Gustlíčka
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka
Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát
Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční
Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén
Frýdek-Místek,Frýdek,Lískovecká
Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště
Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.k Válc.pl.
Frýdek-Místek,Frýdek,ul.Dlouhá
Frýdek-Místek,Frýdek,ul.Míru
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.aut.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.podchod
Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec
Sviadnov,,Hutní montáže
Sviadnov,,Důl Staříč 1
Staříč,,mlýn
Staříč,,ubytovna
Staříč,,Důl Staříč 2
Žabeň,,střed
Paskov,,Biocel aut.st.
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Obrázek 61 Nástupy linky 13, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén
Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště
Frýdek-Místek,Frýdek,Zámecké náměstí
Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční
Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát
Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Staré Město,,střed
Staré Město,,u hřbitova
Staré Město,,Zbytky
Baška,,žel.st.
Baška,,u cihelny
Baška,,Obecní úřad
Baška,,střed
Baška,,rozc.Janovice
Pržno,,žel.st.
Pržno,,Dolní konec
Baška,,Malá Baška
Janovice,,Legerský
Janovice,,Chovanec
Janovice,,rest.Ondráš
Janovice,,škola
Janovice,,Řezáč
Janovice,,u transformátoru
Janovice,,konečná
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Obrázek 62 Nástupy linky 14, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Palkovice,,rest.U Kubalů

Palkovice,,Adámek

Palkovice,,u Kožuchů

Palkovice,,Podhůří

Frýdek-Místek,Chlebovice,kostel

Frýdek-Místek,Chlebovice,střed

Frýdek-Místek,Zelinkovice,

Frýdek-Místek,Místek,u Václavíků

Frýdek-Místek,Místek,Olešná

Frýdek-Místek,Místek,Štandl

Frýdek-Místek,Místek,ALBERT
HYPERMARKET

Frýdek-Místek,Místek,17.listopadu

Frýdek-Místek,Místek,Anenská

Frýdek-Místek,Místek,poliklinika

Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.

Analytická fáze
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Obrázek 63 Nástupy linky 15, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Frýdek-Místek,Frýdek,Dobrovského
Frýdek-Místek,Frýdek,rest.U Gustlíčka
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Ostravská
Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská
Frýdek-Místek,Místek,Riviéra
Frýdek-Místek,Místek,Pod Puklí
Frýdek-Místek,Místek,Palkovická
Frýdek-Místek,Místek,Místecký les
Frýdek-Místek,Místek,SOŠ
Frýdek-Místek,Místek,u Škuty
Palkovice,,stará cesta
Palkovice,,transformátor
Palkovice,,rest.U Kubalů
Palkovice,,Dráhy
Palkovice,,Osada Široký
Palkovice,,Stará osada
Frýdek-Místek,Zelinkovice,Nová osada
Frýdek-Místek,Zelinkovice,transf.
Frýdek-Místek,Místek,u Václavíků
Frýdek-Místek,Místek,Olešná
Frýdek-Místek,Místek,Štandl
Frýdek-Místek,Místek,ALBERT HYPERMARKET
Frýdek-Místek,Místek,17.listopadu
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
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Obrázek 64 Nástupy linky 16, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Baška,Hodoňovice,Kamenec
Baška,Hodoňovice,transformátor
Baška,Hodoňovice,škola
Baška,,Obecní úřad
Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška
Baška,Kunčičky u Bašky,škola
Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských
Frýdek-Místek,Místek,Letná
Frýdek-Místek,Místek,Letná točna
Frýdek-Místek,Místek,Myslivečka
Frýdek-Místek,Místek,Baseballové hřiště
Frýdek-Místek,Místek,Mozartova
Frýdek-Místek,Místek,Domov seniorů
Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská
Frýdek-Místek,Místek,Ostravská
Frýdek-Místek,Místek,Anenská
Frýdek-Místek,Místek,Koloredovský park
Sviadnov,,ČSAD
Sviadnov,,Husinec
Sviadnov,,Hutní montáže
Frýdek-Místek,Frýdek,žst. Lískovec
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.podchod
Frýdek-Místek,Frýdek,Válc.pl.aut.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,ul.Dlouhá
Frýdek-Místek,Frýdek,rozc.k Válc.pl.
Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště
Frýdek-Místek,Frýdek,Lískovecká
Frýdek-Místek,Frýdek,Revoluční
Frýdek-Místek,Frýdek,magistrát
Frýdek-Místek,Frýdek,T.G.Masaryka
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.
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Obrázek 65 Nástupy linky 17, květen 2019, zdroj 3ČSAD
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Frýdek-Místek,Místek,poliklinika
Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí
Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.
Frýdek-Místek,Frýdek,žel.st.
Frýdek-Místek,Frýdek,Na Veselé
Staré Město,,střed
Staré Město,,Na Skotni
Frýdek-Místek,Skalice,u vrby
Frýdek-Místek,Skalice,kult.dům
Frýdek-Místek,Skalice,škola
Frýdek-Místek,Skalice,kostel
Frýdek-Místek,Skalice,Záhoří
Raškovice,,Klimánek
Raškovice,,u Stříže
Raškovice,,restaurace
Raškovice,,pošta
Raškovice,,škola
Raškovice,,kaple
Raškovice,,hotel Ondráš
Raškovice,,Na Kaluži
Krásná,Nižní Mohelnice,u Pohludky
Krásná,Nižní Mohelnice,Pod Žorem
Krásná,Nižní Mohelnice,Rekreant
Krásná,Nižní Mohelnice,lesní správa
Krásná,Nižní Mohelnice,Hlostovice
Krásná,Nižní Mohelnice,Řepčonka
Krásná,Nižní Mohelnice,Stříška
Krásná,Nižní Mohelnice,rozc.Lysá hora
Krásná,Vyšní Mohelnice,Zlatník
Krásná,Vyšní Mohelnice,Na dolině
Krásná,Vyšní Mohelnice,Sihly
Krásná,Vyšní Mohelnice,hotel Visalaje
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Obrázek 66 Nástupy linky 18, květen 2019, zdroj 3ČSAD

Analytická fáze

Linka 19
2 500

2 000

1 500

1 000

500
Zpět
Tam
Frýdek-Místek,Frýdek,sídliště

Frýdek-Místek,Frýdek,Lískovecká

Frýdek-Místek,Místek,Krytý bazén

Frýdek-Místek,Místek,Anenská

Frýdek-Místek,Místek,Ostravská

Frýdek-Místek,Frýdek,aut.nádr.

Frýdek-Místek,Místek,Politických obětí

Frýdek-Místek,Místek,Frýdlantská

Frýdek-Místek,Místek,Riviéra

Frýdek-Místek,Místek,Letná

Baška,Kunčičky u Bašky,U Stonavských

Baška,Kunčičky u Bašky,škola

Baška,Kunčičky u Bašky,rozc.Baška

Baška,,Obecní úřad

Baška,Hodoňovice,škola

Baška,Hodoňovice,transformátor

Baška,Hodoňovice,Kamenec

0

Obrázek 67 Nástupy linky 19, květen 2019, zdroj 3ČSAD

20.4.

Využití nabídky, kapacitní rezervy

Kapacitní rezervy tj. porovnání kapacit a vytížení lze určit zejména využitím modelování dopravy
nebo dopravním průzkumem. Na základě dat od dopravce byly porovnány jednotlivé linky ve smyslu
jejich vytížení na spoj a vytížení na vozokm.
Za nosné linky lze považovat linku 1 a linky 3, 11 a 12, které mají nad 60 spojů na lince v pracovní
den. Naopak počet spojů je nejnižší u linek 15, 16 a 17.
Průměrný počet přepravených osob na spoj linky je 36 osob. Průměrný počet osob přepravený na
vozokm linky je 3,3 osoby na vozokm linky.
Podprůměrného počtu osob na spoj dosazují linky 10, 15 a 19. Podprůměrného počtu osob na
vozokilometr linky dosahují linky 15, 5, 12, 4.
Linka 15 je nejméně efektivní linkou MHD. Nejefektivnější a nejvíce zatíženou linkou je naopak linka
2.
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Obrázek 68 Průměrný počet spoj na spoj jednotlivých linek
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Tabulka 23 Porovnání linek z hlediska vytížení a efektivity

20.5.

Ukazatele kvality přepravy, dostupnost území

Městskou hromadnou dopravu ve Frýdku-Místku provozuje společnost ČSAD Frýdek-Místek
a.s., která je součástí dopravní skupiny 3ČSAD. Systém linek MHD vytváří celkem 19 linek
(s licenčními čísly 865001–865019). Městskou hromadnou dopravou je zajišťována dopravní
obslužnost kromě města Frýdek-Místek také ve městech Brušperk a Paskov a obcích Baška,
Dobrá, Fryčovice, Hukvaldy, Janovice, Kozlovice, Krásná, Metylovice, Nošovice, Palkovice,
Pržno, Raškovice, Řepiště, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň a ostravská část Nová Bělá.
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Tabulka 24 Dopravní výkony MHD Frýdek Místek

Dopravní výkony MHD Frýdek - Místek (ve vozkm)
Rok
celkem ujeté km
vozkmkm dle jízdního řádu
2013
1 936 773
1 760 818
2014
2 413 522
2 167 950
2015
2 683 725
2 389 421
2016
2 738 221
2 431 713
2017
2 761 773
2 451 778
2018
2 770 720
2 455 095

Počet ujetých vozokm průběžně mírně roste.
Výdaje na MHD skokově vzrostly mezi lety 2016 a 2017 o 10 mil. Kč ročně.
Tabulka 25 Výdaje a tržby MHD Frýdek Místek
MHD Frýdek-Místek v letech 2010 - 2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Výdaje na MHD (v tis. Kč)

33 989 67 075 62 680

68 982

62 450 68 981 68 378 78 182

79 113

Tržby celkem (v tis.Kč)

24 826 19 891 14 781

15 056

16 659 15 511 15 401 13 236

10 377

Tržby na 1 vozkm (v Kč)

8,69

8,55

Náklady na MHD celkem (v tis.Kč) 53 366 67 974 74 198

73 164

Náklady na 1 vozkm (v Kč)

17,77
38,2

12,34
42,16

43,61

41,55

7,68

6,49

6,47

5,4

4,24

85 773 90 157 94 857 106 175 109 380
39,56

37,73

39,86

43,31

44,74

Přehled linek MHD Frýdek-Místek
001

Řepiště-Frýdek,Fabík,točna-Frýdek,Magistrát-Místek,Riviéra

002

Frýdek, Nové Dvory, Frýdecká skládka-Frýdek, Dobrovského-Místek, Riviéra -Místek, Tesco

003

Baška-Frýdek-Místek-Dobrá-Nošovice

004

Frýdek-Místek-Palkovice-Metylovice-Kozlovice

005

Hukvaldy-Frýdek,Chlebovice-Frýdek-Místek-Lískovec,Fabík,točna

006

Místek,Olešná-Místek,Anenská-Frýdek,Bruzovská-Frýdek,Povodí Odry-Frýdek,aut. st.

007

Místek-poliklinika-Frýdek-Válc.plechu-Frýdek-Zámecké náměstí-Místek-Letná,točna

008

Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Staré Město-Skalice

009
Místek,Poliklinika-Frýdek,nemocnice-Frýdek,Magistrát-Místek,FrýdlantskáMístek,Poliklinika
010
Místek,poliklinika-Místek,Frýdlantská-Frýdek,magistrát-Frýdek,nemocniceMístek,poliklinika
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011

Řepiště-Frýdek,Fabík,točna-Frýdek,Magistrát-Místek,Riviéra

012

Frýdek-Místek-Sviadnov-Staříč-Fryčovice-Brušperk

013

Nošovice-Dobrá-Frýdek-Místek-Sviadnov-Paskov

014

Frýdek-Místek-Staré Město-Baška-Pržno-Janovice

015

Frýdek-Místek-Palkovice

Analytická fáze
016

Frýdek-Místek-Palkovice
Palkovice-Zelinkovice-Frýdek-Místek

017

Baška-Frýdek-Místek-Sviadnov
Sviadnov-Frýdek-Místek

018

Frýdek-Místek-Staré
Staré Město
Město-Raškovice-Krásná

019

Baška-Místek-Letná-Frýdek
Frýdek-Lískovecká-Fabík,točna

Počty spojů na jednotlivých linkách MHD Frýdek – Místek v jednom pracovním dnu v porovnání
s dopravními výkony a počty přepravených osob na těchto linkách představují jednoduché srovnání
hospodárnosti
osti provozu konkrétních linek MHD. MHD Frýdek
Frýdek-Místek
Místek zajišťuje v každém pracovním
dnu celkem 674 spojů.

Obrázek 69 Počty spojů linek MHD v pracovním dni

Obrázek 70 Dopravní výkony linek MHD v praco
pracovním dni
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Obrázek 71 Počty přepravených osob po linkách MHD v pracovním dni

Páteřními linkami MHD Frýdek – Místek, které přepraví za pracovní den více jak 2500 cestujících,
jsou autobusové linky 865001, 865002, 865003 a 865011. Zbývající autobusové linky 865004 –
865010 a 865012 – 865019 pak vytvářejí v síti linek MHD Frýdek – Místek doplňující přepravní
nabídku. Městská hromadná doprava ve Frýdku – Místku přepraví denně více jak 24 000 cestujících.

Obrázek 72 Vybavenost vozidel MHD Frýdek
Frýdek-Místek

Ve špičku pracovního dne je v provozu celkem 41 vozidel, což představuje více jak 87% z celkového
počtu vozidel určených pro provoz MHD. Z uvedeného vyplývá, že dopravce zajišťuje každodenní
provoz s vysokou efektivitou
ektivitou při snaze vypravit z celkového počtu vozidel maximum. Stejně pozitivní
pro provoz MHD je i skutečnost, že provozní nerovnoměrnost mezi vypraveností vozidel ve špičku
pracovního dne a obdobím mimo špičku pracovního dne (sedlem) je 0,87, což svědčí o vysokém
využití většiny vozidel po celý pracovní den. Provozní nerovnoměrnost mezi přepravní špičkou a
vypraveností v sobotu či neděli pak činí 0,49, což představuje ve srovnání s jinými provozy MHD
nadprůměrné hodnoty.
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20.6.

Služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

MHD Frýdek-Místek má vyčleněno celkem 42 nízkopodlažních vozidel, což představuje celkem téměř
90% vozového parku. Dopravní obslužnost všech linek MHD je zajišťována pouze standardními vozy,
velkokapacitní (článkové vozy) v provozu MHD nejsou.
Bezbariérovost zastávek je hodnocena ve výkresové části.
Senior taxi není v současné době ve Frýdku – Místku provozováno, nicméně tomto období se zvažuje
a ekonomicky posuzuje možnost jeho zavedení v ověřovacím provozu.
Bezbariérové vozy VHD mají problém zastavit na nástupní hraně MHD, jelikož PAD používá nižší
vozy pro potřeby nástupu ze zastávky bez nástupiště. Harmonizace výšky nástupní hrany je nutná. Dle
jednání decisionmakerů je nutná úprava normy. Toto je možné obejít harmonizací výšky hran mezi
městem, krajem, dopravci a koordinátorem IDS mimo normové parametry.

20.7.
Integrace osobní dopravy, koordinace a harmonizace nabídky
jednotlivých druhů VHD a jednotlivých přepravců
Městskou hromadnou dopravu ve Frýdku-Místku provozuje společnost ČSAD Frýdek-Místek a.s.,
která je součástí dopravní skupiny 3ČSAD. Systém linek MHD vytváří celkem 19 linek (s licenčními
čísly 865001–865019). Městskou hromadnou dopravou je zajišťována dopravní obslužnost kromě
města Frýdek-Místek také ve městech Brušperk a Paskov a obcích Baška, Dobrá, Fryčovice,
Hukvaldy, Janovice, Kozlovice, Krásná, Metylovice, Nošovice, Palkovice, Pržno, Raškovice, Řepiště,
Staré Město, Staříč, Sviadnov, Žabeň a ostravská část Nová Bělá.
Vztahy mezi cestujícím a dopravcem a přepravní podmínky jsou definovány ve Smluvních
přepravních podmínkách platných pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové
dopravy provozované ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s., vydaných
podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky č. 175/2000 Sb. přepravní řád pro
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

Přepravní a tarifní podmínky MHD ve Frýdku-Místku stanovují podmínky pro přepravu
cestujících a zavazadel. Každý cestující starší 6 let musí mít při jízdě v autobuse MHD
jízdenku pro svou osobu, případně zavazadlo a psa (výjimka je možná pouze u držitelů
průkazu ZTP). Cestující mohou v provozu MHD využívat k odbavení čipových karet, platit v
hotovosti u řidiče, nebo použít jiný doklad opravňující k jízdě zdarma. Jízdenku vydanou
použitím čipové karty lze použít k přestupu, pokud mezi nástupem do prvního autobusu a
přestupem do druhého není překročen v pracovních dnech limit 30 minut, o sobotách,
nedělích a svátcích 45 minut.
Bezkontaktní čipové karty ODIS (dále BČK) jsou personalizovány na konkrétní osobu. Statutární
město Frýdek-Místek má právo zablokovat možnost nákupu roční jízdenky (kuponu) na čipovou kartu,
pokud zjistí, že majitel této čipové karty má neuhrazené závazky vůči statutárnímu městu FrýdekMístek. Od 9. prosince 2018 se všechny aplikace pro cestující nahrávají na bezkontaktní čipovou kartu
ODISka, která je využívána i v příměstských linkách integrovaného dopravního systému
Moravskoslezského kraje. Výjimku představuje zelená karta "MHD zdarma".
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Tarif MHD Frýdek-Místek je sazebníkem cen, který stanoví strukturu jízdného, druhy a ceny
jízdného a ceny za přepravu zavazadel, psů a ostatních zvířat. Je schválen Radou města
Frýdku-Místku.
Druhy a ceny jízdného (včetně DPH):
Jednotlivá jízdenka:

BČK

U řidiče

pro občany starší 15 let

8 Kč

10 Kč

pro děti a od 6 do 15 let

4 Kč

5 Kč

dárci krve s počtem 10 až 19 odběrů

4 Kč

5 Kč

jízdné za psa

4 Kč

5 Kč

jízdné za zavazadlo o rozměrech větších 30 x 40 x 60 cm

4 Kč

5 Kč

Jednotlivou jízdenku je možné zakoupit u řidiče při nástupu platbou v hotovosti (nepřestupná)
nebo z BČK z aplikace elektronická peněženka (přestupná).
Časová jízdenka:

BČK

třicetidenní jízdenka občanská

240 Kč

devadesátidenní jízdenka občanská

510 Kč

třicetidenní jízdenka žákovská a pro studenty

120 Kč

třicetidenní jízdenka pro dárce krve s počtem odběrů 10 až 19

120 Kč

devadesátidenní jízdenka žákovská a pro studenty

250 Kč

třicetidenní jízdenka pro občany od 60 do 70 let

120 Kč

roční jízdenka (kupon) po předložení potvrzení
o bezdlužnosti vystaveném Magistrátem města Frýdku - Místku
Bezplatná přeprava cestujících platí pro:

1 Kč

nárok se prokazuje:

děti do 6 let
přeprava dětí do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let / max. 2 děti /
občané nad 70 let
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max. 3 děti do 12 let v doprovodu osoby vlastnící
časovou jízdenku občanskou (karta s černým podkladem),

doložení věku

držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa

stanoveným dokladem

ústavní soudce

stanoveným dokladem

příslušníci Městské policie Frýdek-Místek v uniformě

stanoveným dokladem

držitelé osv. podle § 1 zákona č. 357/2005 Sb.
v platném znění (vztahuje se na občany pobírající po těchto
osobách vdovský či vdovecký důchod)
držitelé průkazů vydaných odborem DaSH města F-M

stanoveným dokladem

zaměstnanci Magistrátu města Frýdku-Místku v pracovní
době na základě průkazu pro přepravu zdarma

stanoveným dokladem

dětský kočárek a kočárek typu golfové hole s dítětem
invalidní vozík
dárci krve s počtem odběrů nad 20

stanoveným dokladem

taška na kolečkách, kterou vedou do vozidla držitelé
průkazů ZTP,ZTP/P, děti do 10 let, cestující za poloviční
jízdné a cestující nad 70 let, kteří vlastní čipovou kartu
děti s doprovodem na základě zvláštního průkazu

stanoveným dokladem
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Obrázek 73 Plán sítě linek MHD Frýdek-Místek

20.8.

Závady a problémové oblasti

Místa s provozem MHD, kde dochází ke zpožďování spojů:




Frýdlantská (u Ještěra) před křižovatkou K04 – zpoždění až 7 minut kvůli koloně vozidel
Třída T. G. Masaryka mezi K09 (Rubikovka) a K29 – kongesce
17. listopadu před křižovatkou K26 (od Baumaxu) – kongesce.

Problémem může být také komplikované vedení veřejné dopravy ve vybraných relacích. Současně je
vhodné zvážit zlepšení dostupnosti v místech, kde není dodržen standard docházkové vzdálenosti na
zastávku.

20.9.
Skladba vozového parku VHD ve vazbě na alternativní druhy
energie
Městskou hromadnou dopravu ve Frýdku-Místku zajišťuje v současné době přes 30 autobusů. Starší
část vozového parku tvoří Karosy B 952, 9x Irisbus Citelis, tři vozy Iveco Crossway LE CITY 12M
nové modelové řady Euro 6, jeden SOR BN 8,5 a jeden Irisbus Crossway LE 12M CITY. Novější
vozidla pak zastupuje 10 autobusů na stlačený zemní plyn SOR BNG 12, které byly pořízeny v roce
2015 a autobusy Iveco Urbanway 12M CNG s pohonem na stlačený zemní plyn. První byl do provozu
zařazen na konci roku 2015. Nově pak byly uvedeny do provozu dva elektrobusy SOR NS 12 electric.
Vybrané linky MHD, zejména ty, které zajišťují dopravní obslužnost mimo samotné město FrýdekMístek, jsou obsluhovány i příměstskými typy autobusů. Zřejmě dočasně jsou ve vozovém parku
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MHD Frýdek-Místek
Místek i původní dieselové autobusy SOR BN 9,5 a BN 8,5 z původníh
původního provozu MHD
Hranice a také vůz Stratos LF 38 CNG.

Z celkového počtu 47 autobusů, které jsou určeny pro zajištění MHD, je v provozu 22 vozidel
s pohonem na CNG a dva elektrobusy, což představuje celkem více jak 51% vozového parku.

20.10.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Výhodné tarifní podmínky pro občany města

Kvalita nástupišť

19 linek MHD

Závlek při nutnosti zajíždět na AN

Vozový park MHD na alternativní paliva

Malé množství chytrých zastávek s infopanely

24 tis. cestujících denně v MHD

Zpoždění vozidel vlivem kolon

Provázanost příměstské dopravy a MHD

Horší dostupnost je v lokalitách Lidl Horymírova,
sídliště Slezská Jiřího z Poděbrad a Národních
mučedníků.

Integrace v rámci ODIS

Dostupnost některých vazeb je komplikovaná

Zvýšení nabídky MHD v letech
h 2014 - 2016

Harmonizace výšky nástupní hrany pro MHD a PAD

Dobré vytížení páteřních linek MHD
Příležitosti

Hrozby

Úprava přednádražního prostoru

Zdražení MHD

Preference autobusů na SSZ

Nedostatek financí pro krytí dotace do tarifu

Osazení vozidel PAD
AD komunikací V2X
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21. Cyklistická doprava
21.1.
Stav sítě cyklistických
doprovodnou infrastrukturou

komunikací

včetně

vybavení

Cyklistická síť není dostavěna. Hotové jsou pouze vybrané úseky. Ty jsou situovány kolem řeky
Ostravice a kolem přehrady Olešné a podél Hlavní třídy. Mimo to je realizována izolovaná stezka
sídlištěm Slezská.
Policie DI ČR je nakloněna řešení cyklistické dopravy formou stezek všech druhů dle TP. Vhodná
forma řešení závisí na stavebnětechnických možnostech a poptávce provozu.

21.2.

Základní kostra sítě, vazba na regionální a neregionální síť

Základní kostrou sítě je turistická stezka podél řeky Ostravice. Ta navazuje na stezku Hlavní třída,
která končí v křižovatce s tř. T. G. Masaryka. Tato kostra je nedostatečná pro městskou dopravu.
Naopak dostatečná je pro cyklistickou tranzitní dopravu ve směru podél řeky Ostravice tj. ve vazbě
Ostrava - Beskydy.
Dostupnost Skalice, Dobré, Sedliště, Staříče, Chlebovic a Palkovic jsou po trasách vedených po
komunikacích nižší třídy mimo silnice I a II. třídy.

Obrázek 74 Nabídka dopravní infrastruktury pro cyklisty
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21.3.

Kvalita tras, dostupnost území, B+G

Dostupnost území pro průjezd cyklistickou dopravou je dostatečná ve smyslu zákona, kdy cyklisté
mají využívat komunikace s vozidly v rámci pravidel silničního provozu. Nicméně pohyb cyklistů v
intenzitách nad 5000 vozidel za 24 hodin v obou směrech a vyšších je z hlediska reálného využití
nebezpečný a neměl by být realizován. Vhodnější je jízda po chodníku, která je zákonem zakázána.
Cyklisté proto využívají infrastrukturu z velké části nelegálně. Vhodným řešením je doplnění
bezpečné infrastruktury pro cyklisty.
Síť cyklistických tras není dostavěna. V minulých letech byl realizován zejména rekreační okruh
kolem přehrady Olešná a dálková trasa podél řeky Ostravice a Morávky. Tyto dvě rekreační stezky
doplňuje dělená stezka pro pěší a cyklisty na sídlišti Slezská a sdružená stezka pro pěší a cyklisty na
estakádě podél silnice I/48.
Systém B+G tedy zaparkuj kolo a jdi je pro Frýdek Místek prakticky nevyužitelný. Není k němu ani
důvod. Dostupnost cílů je zajištěna přímým dojezdem cyklistů k nim.

21.4.

Přepravní vztahy a intenzita cyklistické dopravy

Analýza cyklistického chování je provedena na vzorku sdílených kol z podzimu 2018. Rozložení
výpůjček je v podstatě rovnoměrně rozloženo přes celou oblast zón fungování. Jsou zde lokality, které
jsou více preferované a některé méně. Ale nedá se říci, že lokality umístěné v nižší části města jsou
více zastoupené než ty, které jsou umístěné na kopci. Kopcovitost města se tedy nejeví jako zásadní
problém pro nefungování bikesharingu a vyvrací tento předpoklad. Dále je zde vidět rovnoměrné
rozložení zdrojů a cílů cest. Ve městě existují místa s větší koncentrací cílů a zdrojů, kde může chybět
infrastruktura.
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Obrázek 75 Cíle cest jednotlivých kol.

Obrázek 76 Přepravní vztahy dle analýzy bikesharingu, vnitřní město
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Obrázek 77 Přepravní vztahy dle analýzy bikesharingu, celé město

Porovnáním nabídky a poptávky lze dojít k závěru, že cyklistická infrastruktura není ani zdaleka
dostavěna.

21.5.

Závady a problémové oblasti, nehodové lokality

Za nehodové lze považovat zejména ulice Ostravskou a Frýdlantskou. Obě tyto ulice mají dostatečně
široký uliční prostor pro řešení cyklistické dopravy.
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Obrázek 78 Nehody cyklistů za roky 5 let
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Nehody cyklistů s chodci
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Obrázek 79 Nehodovost cyklistů s chodci za 5 let
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Obrázek 80 Nehodová místa cyklistů v letech 2014 - 2018 (5let)

21.6.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Zavedený systém Bikesharingu

Nedokončená komunikační síť pro cyklisty

Vhodné dojezdové vzdálenosti

Malý podíl cyklistů na dělbě přepravní práce

Krátké dojezdové časy v rámci města

Nadprůměrný počet nehod cyklistů s chodci

Cykloturistické stezky vybudovány
Nízká nehodovost cyklistů
Dobrá spolupráce s Policií ČR DI.
Příležitosti

Hrozby

Vybudování cyklistické kultury

Neochota obyvatel používat kolo

Velký potenciál pro cyklistiku

22. Pěší doprava
22.1.

Stav sítě základních pěších tras

Stav sítě pěších tras je hodnocen ve výkresové příloze základní síť pěších tras. Ta je hodnocena ve 3
úrovních, vyhovující, částečně vyhovující a nevyhovující. Nehodnoceny jsou sdružené stezky pro pěší
a cyklisty, které nejsou svým charakterem vhodné pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a
orientace.
Pro hodnocení jsou využita kritéria ČSN 736110 a vyhl. 389/2009 Sb.
Vyhl. č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, která
nahradila vyhl. č. 361/2001 Sb., popisuje technické nároky na chodníky a přechody pro chodce. Jsou
zde zmíněny dovolené šířky, délky, sklony, zajištění vodící linie, podmínky oddělení prostorů
jednotlivých druhů doprav a mnoho dalšího. Vyhláška je závazná pro nové stavby.
Norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací uvádí normové parametry pro výstavbu
chodníků, přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Norma má v ČR doporučující charakter pro
nové stavby a udává standard dnešní doby.
Základní nedostatky pěší sítě jsou délky přechodů, které mají být pro neřízený přechod do 7 m, pro
řízený přechod pak 12 m. Překročení délky přechodu je důvodem pro hodnocení stavu jako
nevyhovující stejně jako nedodržení rozhledu přechodu nebo vysoká obruba nedovolující pohyb
osobám na vozíku.
Částečně vyhovující jsou zejména místa nedostatečně řešena pro osoby se sníženou schopností
orientace. Jedná se zejména o chybné či žádné provedení signálních pásů a varovných pásů či
nedostatečné umělé vodící linie. Dalším kritériem je kvalita krytu. V případě, že kryt má významné
poruchy, není dodržen max. sklon, je chodník hodnocen jako částečně vyhovující.

121

Plán udržitelné městské mobility města Frýdku - Místku
Vyhovující chodník je ten, který splňuje požadavky na kryt, má dostatečné dimenze a poskytuje
bezpečný pohyb pro pěší.
Obdobně jsou hodnoceny zastávky veřejné dopravy. Hodnocení je provedeno ve výkresové příloze.
Pěší síť města je ve velké většině vyhovující. Nevyhovující jsou zejména místa, která byla v minulosti
osazena chodníkem, který byl zabrán ve prospěch parkování. Pěší jsou tedy nuceni chodit po vozovce
ve vyznačených či nevyznačených obytných ulicích. Příkladem je ulice Osvoboditelů, Česká apod.
Částečně vyhovující chodníky, tj. s nevyhovujícím krytem jsou zejména na Šumbarku na ulici Lidická.
Samostatnou skupinou jsou přechody pro chodce, které v mnoha případech nesplňují podmínky pro
bezpečné přecházení. Odděleně je nutné vnímat přechody pro chodce přes 2 souběžné jízdní pruhy,
které jsou historicky umístněny na Hlavní a Dlouhé třídě. Tyto přechody jsou vyhovující svou délkou,
ale nevyhovující počtem přecházených pruhů. V hodnocení jsou označeny zeleně, jelikož se
nepředpokládá jejich kompletní přestavba k osazení SSZ ani zrušení těchto přechodů ani snížení počtu
pruhů. Možnou úpravou je zřízení míst pro přecházení na vybraných přechodech a na vybraných
přechodech zřízení SSZ. Přechody přes 4 jízdní pruhy bez středního dělícího ostrova jsou hodnoceny
jako nevyhovující.

22.2.

Podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace jsou na vybraných trasách
vyhodnoceny ve výkresové příloze. Celkem bylo hodnoceno více než 95 km chodníků a pěších tras. Z
nichž 74% bylo vyhovujících, 18% částečně vyhovujících a pouze 7 % nevyhovujících. 1% tras bylo
označeno jako sdružená stezka pro pěší a cyklisty, která není vhodná pro vedení osob se sníženou
schopností orientace. Tyto úseky nebyly dále hodnoceny.
Výsledky hodnocení bezbariérových tras lze označit jako dobré. Tyto nevybočují z průměru měst v
ČR.
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Obrázek 81 Hodnocení bezbariérových pěších tras vč. hodnocení zastávek VHD
Tabulka 26 Hodnocení sítě pěších tras

Hodnocení

Délka

Podíl

Vyhovuje

70 837 m

74 %

Částečně vyhovuje

16 581 m

18%

Nevyhovuje

6 910 m

7%

Sdružená stezka

1 184 m

1%

Celkem

95 512 m

100%

22.3.
Pěší zóny, obytné ulice a zóny, turistické trasy, vazby na území
regionu
Zklidněné oblasti resp. zóny 30 jsou zobrazeny na výkrese Základní komunikační síť. Zóna 30 je
vyhlášena v lokalitě sídliště Slezká, v lokalitě Na Výsluní a Nové Dvory - Vršavec. Obytná zóna je
vyhlášena v lokalitě Puškinova na sídlišti Růžový pahorek.
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Obrázek 82 Zklidněné lokality

Centrum Frýdku tj. Zámecké nám. a okolí je zklidněno v rámci režimu zóny 30.
Centrum Místku je pěší zónou s povoleným vjezdem zásobování v době 7 - 19 hodin a vozidel s
parkovací kartou. Zóna je provedena od ulic J. V. Sládka, U Staré pošty a Pivovarská. Záchytná
parkoviště jsou zpoplatněna. Bezplatné stání P+G je možné na 8. pěšího pluku. Pěší zóna je vyhrazena
na území 41 500 m2.

22.4.

Intenzita pěší dopravy

Intenzity pěší dopravy jsou závislé na ročním období a na počasí. Jejich dlouhodobé sledování a
porovnávání v časových řadách je prakticky bezpředmětné. Dopravní průzkumy zahrnující pěší
dopravu je vhodné provést pro potvrzení konkrétních projektů pro odůvodnění formy vedení souběhu
chodců a cyklistů či pro potřeby kapacitních výpočtů vybraných typů křižovatek.
Dle průzkumu dopravního chování je průměrná doba cesty pěšky 13 minut. To odpovídá vzdálenosti
cca 850 m tj. např. vzdálenosti z centra Místku na sídliště Riviéra nebo ze sídliště Slezská na
železniční stanici Frýdek Místek.

22.5.

Problémové oblasti, nehodové lokality

Problémové lokality z hlediska pěší dopravy jsou v místech dopravních nehod s chodci. Ty lze
lokalizovat u Lidlu na průtahu I/56, v ulici Bruzovská, na ulici Lískovecká, na ulici 17. listopadu, na
ulici T.G. Masaryka a Ostravská.

124

Analytická fáze

Obrázek 83 Nehody s chodci za období 2014 -2018 (5 let)
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Obrázek 84 Nehodovost chodců za 5 let
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22.6.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Velký podíl chodníků vyhovující

Nevyhovující přechody pro chodce

Existence pěší zóny

Nehodové lokality s chodci Bruzovská, I/56 u Lidlu,
Lískovecká, 17. listopadu, T.G. Masaryka a Ostravská.

Průměrný počet nehod s chodci ve srovnání s jinými
městy

Stagnující počet nehod chodců

Vysoký podíl pěší dopravy v dělbě přepravní práce
Příležitosti

Hrozby

Snížení nehodovosti úpravou ulic a přechodů

Zvýšení následků dopravních nehod s chodci vlivem
změny vozového parku (SUV)

Plánovaný přechod řízený SSZ na T.G. Masaryka
Synergie s úpravou automobilové dopravy

23. Nákladní silniční a železniční doprava, kombinovaná
doprava
23.1.

Stav infrastruktury a technologických zařízení

Infrastruktura pro nákladní automobilovou dopravu je nedostatečná. Největším problémem je
neexistence dálničního obchvatu a přetíženost křižovatek na průtahu silnice I/48 městem.
Parkoviště pro nákladní vozidla pod estakádou silnice I/48 u atletického stadionu bude výhledově
zrušeno. Proto je nutné hledat alternativní odstavné plochy pro kamiony ve městě i mimo něj.
Problémem je také plánované propojení DZ17 - Traťová spojka tratí 322 a 323 ("úvrať FrýdekMístek") dle ZÚR. Koridor je vymezen jako spojka železničních tratí č. 322 a 323 na k.ú. Frýdek.
Cílem je vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění kolejového propojení sídel v dotčené části MSK a
pro převedení vyšší intenzity přepravních proudů na vlakovou dopravu odstraněním úvraťových jízd v
trase Nošovice – Ostrava přes žel. st. Frýdek-Místek. Plánované propojení koliduje se stávající
estakádou silnice I/48.

23.2.

Dostupnost území, překladiště a logistická centra

Kombinovaná přeprava se realizuje zejména v překladišti Paskov, kde vznikl terminál kombinované
dopravy již v roce 2007. Ten provozuje soukromá společnost AWT, člen skupiny PKP Cargo. Díky
své strategické poloze plní tento funkci veřejného logistického centra. Rozsáhlou modernizací prošlo
logistické centrum v letech 2011 a 2012, kdy byla mimo zpevnění a odvodnění části plochy také
prodloužena původní kolej včetně rekonstrukce zhlaví vložením čtyř nových výhybek a zapojení
zabezpečovacího zařízení. Byl vybudován železniční přejezd a položeny byly i dvě zcela nové koleje.
Skladovací kapacita terminálu se zvýšila na 2 400 kontejnerů a manipulační plocha terminálu má v

126

Analytická fáze
současné době rozlohu 31 tisíc m2. Již dnes zajišťuje dopravu do holandských a německých přístavů,
slovinského Kopru, italského Terstu nebo z Turecka a v budoucnu i z přístavů Trojměstí. Jeho
kapacita byla v roce 2017 plně vytížena, a proto bylo nutné jej rozšířit. Realizace investice, která
zdvojnásobila jeho kapacitu a která byla z cca 66 % spolufinancována z prostředků EU, byla zahájena
toho roku. Terminál Ostrava-Paskov je strategicky umístěn ve středu velkých průmyslových zón
Moravskoslezského kraje, leží v blízkosti dálnice, slovenské a polské hranice a je napojen i na
celostátní železniční síť. Průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně
a Třinci nejsou vzdáleny více než 50 kilometrů. V roce 2017 zmanipuloval 100 tis. kontejnerů a ročně.
Další logistické centrum je plánováno při letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

23.3.

Distribuce zboží v historických centrech města

Zásobování v centru Frýdku není omezeno. Ze zákazu vjezdu nákladních vozidel do centra jsou
vyjmuty vozidla zásobování. Zásobování v centru Místku je omezeno na hodiny 7 - 19.00. V noci je
zásobování zakázáno. Tato úprava je realizována v rámci pěší zóny.

23.4.

Závady a problémové oblasti

Problémem je zejména neexistence obchvatu města, který odvedl tranzitní dopravu mimo zastavěnou
část. Výstavba obchvatu resp. D48 Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa má být uvedena do provozu v
lednu 2022. Stavba D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 má být uvedena do provozu také v lednu
2022.

23.5.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Blízkost logistického centra Paskov

Neexistence obchvatu města D48

Blízkost logistického centra Mošnov

Neexistence dálničního napojení D56 na D48

Regulace zásobování v centru Místku na pěší zóně

Parkoviště nákladních vozidel pod estakádou I/48,
neexistence alternativního parkoviště.

Omezení vjezdu nákladních vozidel do obytných
oblastí
Velká obchodní centra jsou připojena na nadřazený
dopravní skelet
Příležitosti

Hrozby

Plánované zprovoznění obchvatu D48 a propojky D56
v lednu 2021

Nutnost další regulace nákladní dopravy pro zamezení
vyhýbání se mýtnému
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24. Organizace a řízení provozu, informační a dopravně
telematické systémy
Organizace dopravy je řešena v rámci obecné nebo místní úpravy. Ve městě nejsou použity proměnné
naváděcí systémy. Informační systém navádění je proveden za pomoci směrových tabulí. Řízené
křižovatky jsou řešena za pomoci řízení trojbarevnou soustavou z řadičů křižovatek.
Informační systém je ve stavu proveden dostatečně.

24.1.

Stav infrastruktury a technologických zařízení

Technologická zařízení pro řízení dopravy jsou umístěna v SSZ řadičů křižovatek a přechodů. 5
křižovatek a 1 řízený přechod jsou řízeny řadiči staršími 15 let. Stáří řadičů je přehledně v
následujících tabulkách.
Tabulka 27 Rok výstavby technologie řízení křižovatek

Název SSZ

Rok výstavby řadiče

U bývalého AS - Hl. třída Místek

1998

Dobrovského u býv. Intersparu

1999

Beskydská - Pod puklí

2000

Hálkova - Ponýrů

2002

u OBI - Příborská

2011

U Rady

2014

Čelakovského - Frýdlantská

2018

Lískovecká

2019

Bruzovská

2019

T.G.M.- Hl. třída (Rubikovka)

2019

Janáčkova - Hl. třída

2019

Tabulka 28 Rok výstavby technologie řízení přechodů pro chodce
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Název SSZ

Rok výstavby řadiče

Přechod Slezská

1997

Přechod Vyhlídka

2006

Přechod Zelinkovice

2007
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24.2.

Informační systémy pro cestující ve veřejné dopravě

Informace o veřejné dopravě jsou dostupně na internetu www.idos.cz, kde jsou aktuální jízdní řády a
lze vyhledávat spojení veřejnou hromadnou dopravou v rámci IDS i mimo ni. Analogicky funguje i
aplikace idos pro chytré telefony. Aktuální poloha vozidel je zobrazována na portálu mpvnet.cz na
který lze přistoupit z webu koordinátora IDS www.kodis.cz. Zde je možné také získat informace o
tarifu a další zajímavé informace. Poloha zastávek a odjezdy či vyhledání spojení je také dostupné na
portálu mapy.cz.
Dalším portálem, kde lte zanít množství informací vč. informací o výlukách, je portál dopravce MHD
www.3csad.cz.

Obrázek 85 Informace o MHD Frýdek Místek na portálu dopravce

Na samotných zastávkách jsou vyvěšeny papírové jízdní řády.
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Obrázek 86 Informační systém na zastávkách

24.3.
Informační systémy pro občana poskytující informace o
dopravě
Informační systém poskytující informace o automobilové dopravě jsou např. www.kdopravniinfo.cz,
kde lze zjistit informace o aktuálních uzavírkách. Další informace je možné získat např. z Českého
rozhlasu či jeho webové stránky www.zelenavlna.cz, kde je dostupná mapa dopravních omezení vč.
aktualit a dopravních nehod.
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Obrázek 87 Dopravní informace na portálu www.dopravniinfo.cz

24.4.
Dispečerská řízení v řešené oblasti – ČSAD FM/dopravní
podnik, řízení provozu, správa a údržba silnic atd., koordinace
činností
MHD využívá dispečink dopravy napojený na centrální dispečink Moravskoslezského kraje. Všechny
autobusy jsou na tento dispečink napojeny.

24.5.

Závady a problémové oblasti

Rizikem jsou zejména některé zastaralé řadiče světelně řízených křižovatek, které budou muset být v
budoucnu vyměněny.

24.6.

SWOT

Silné stránky

Slabé stránky

Dostatečně řešený naváděcí a informační systém

Nízký počet inteligentních zastávek

Fungující organizace dopravy
Malá náročnost provozu naváděcích systémů
Množství online portálů s informacemi o veřejné
dopravě
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Množství online portálů s informacemi o silniční
dopravě
Dispečink VHD v rámci MSK
Příležitosti

Hrozby
5 řadičů křižovatek starších 15 let
1 řadič přechodu starší 15 let

25. Monitoring a indikátory
Navržené indikátory je doporučeno sledovat a vyhodnocovat minimálně v pětiletých cyklech. Slouží
zejména pro kontrolu vývoje mobility a dopravy ve městě. Na základě vyhodnocení indikátorů bude
provedeno hodnocení plnění plánu mobility a v budoucnu přistoupeno k jeho aktualizaci.
Výčet sledovaných indikátorů i jejich výchozí hodnota zjištěná v rámci zpracování PUMM je uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 29 Sledované indikátory a jejich výchozí hodnota
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Indikátor

Jednotka

Rok

Hodnota

Počet obyvatel města

Obyvatel

2019

57 169

Počet obyvatel ORP

Obyvatel

2018

112 033

Objednávka MHD

Vozokm

2018

2770 tis.

Délka cyklostezek

Km

2019

15,5

Max koncentrace PM10 v μg PM10
36. dni

2013-2017 (průměr)

66,1

Počet nabíjecích stanic

2019

2

Počet smrtelně a těžce zraněných
zraněných osob dopravními
nehodami

2018

6

Počet vozidel
odstavených v
zástavbě

2019

2954

Stupeň automobilizace v Vozidel/1000 obyvatel
bytové zástavbě

2019

251

Délka
nevyhovujících km
pěších tras

2019

6,9 km

Nízkopodlažnost
MHD

2018

90%

jednotek

ilegálně Počet vozidel
bytové

vozidel %
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26. Identifikace a možnosti dostupných finančních zdrojů
Přehled možných finančních zdrojů (rozpočty, fondy, soukromé zdroje) na úrovních EU, národní,
krajské a na úrovni města pro období přípravy a realizace aktivit projektu.
Zdroje financování dopravy je možné rozdělit na veřejné a alternativní.




Veřejné zdroje
o Státní rozpočet (SFDI, SFŽP)
o Krajský rozpočet
o Rozpočet města
o Mimorozpočtové zdroje veřejných financí (evropské podpůrné fondy a programy)
Alternativní zdroje
o Úvěry
o Leasing
o Vybírání přímých poplatků za použití infrastruktury
o Projektové financování za účasti soukromého kapitálu – PPP

Primárně je v ČR dopravní infrastruktura financována z veřejných zdrojů.

26.1. Evropské strukturální a investiční fondy a programy
EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů.
Operační program Doprava
Je zaměřen na silniční a železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Cílem programu je podporovat
modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu.


Podporované oblasti:
o Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
o Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
o Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
o Prioritní osa 4: Technická pomoc

Integrovaný regionální operační program
Pro oblast dopravy cílí na oblast modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu. Je
zacílen na dopravu v regionech.


Podporované oblasti v dopravě:
o Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Ostatní Evropské programy
Integrované územní investice

Integrované územní investice (International Teritorial Investment - dále jen "ITI") představuje
realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící
problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z
Evropských strukturálních a investičních fondů.
Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního
rozvoje ČR 2014-2020:





pražská-středočeská
brněnská
ostravská
plzeňská
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hradecko-pardubická
ústecko-chomutovská aglomerace
olomoucká

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program je realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo
(regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední
Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, FurlandskoJulské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie
Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko
(celá země) a Chorvatsko (celá země).
Program má čtyři prioritní osy. Na oblast dopravy je zaměřena prioritní osa 4.


Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit
lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem
zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

26.2. Státní fond dopravní infrastruktury
Zvyšování bezpečnosti
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) lze čerpat finanční příspěvky na
financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Finanční prostředky jsou určené na
akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních
komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny a
dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo
plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.
Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových
uznatelných nákladů. Limitní výše finančních prostředků, které mohou být poskytnuty jednomu
žadateli, činí maximálně 20 mil. Kč.
Cyklistické stezky
Příspěvek z rozpočtu SFDI lze čerpat pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo
zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek je možné poskytnout výhradně na výstavbu
cyklistické stezky, opravu cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních
komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.
Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 %.
Projektové činnosti
Příspěvek SFDI je určen pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo
expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury. Příspěvek lze
poskytnout pouze na akce řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel
použity v České republice.
Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75 %.
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26.3. Státní fond životního prostředí
Národní program Životní prostředí
Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně
životního prostředí v České republice.
Program je rozdělen do těchto prioritních oblastí:
o
o
o
o
o

Prioritní oblast: Voda
Prioritní oblast: Ovzduší
Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika
Prioritní oblast: Příroda a krajina
Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích
o Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů



o

Místní Agenda 21: Cílem podoblasti je podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí a
zlepšení kvality života obyvatel a životního prostředí.
Inteligentní města a obce: Cílem podoblasti je zlepšení životního prostředí měst a
obcí a příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků skrze propojování tří
oblastí – ICT, energetika a doprava.

Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita




Čistá mobilita: Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní
prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a omezení
světelného smogu.
Hluk: Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem.

Podoblast 3: Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění: Cílem je
zvyšovat energetickou účinnost při spotřebě energie ve městech a obcích s důrazem na
snížení světelného smogu.
o Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích: Cílem je zajistit
zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako součásti funkčního a
strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování tak, aby
byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho funkcí (mj. snižování efektu
tepelného ostrova, záchyt prašnosti).
Prioritní oblast: Environmentální prevence
o Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: Cílem podoblasti je zlepšit
kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v
oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších
forem vzdělávacích a osvětových aktivit a kampaní
o Podoblast 2: Environmentální poradenství: Cílem podoblasti je poskytnout široké
veřejnosti přístup k informacím o životním prostředí prostřednictvím odborné služby
ekoporaden.
o
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