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ZADÁNÍ A OBSAH STUDIE  
Tato studie vznikla v rámci projektu SusTrans, který se zabývá energeticky efektivní 
městskou dopravou na území států Visegrádské čtyřky a je podpořen Mezinárodním 
visegrádským fondem. Koordinátorem projektu je maďarská nezisková organizace Energia 
Klub, českým partnerem je nezisková organizace Centrum pro dopravu a energetiku. Podobná 
studie jako tato vzniká také pro slovenskou Žilinu, maďarský Eger a polský Białystok. 
Výstupy všech čtyř studií budou přeloženy do angličtiny a vzájemně srovnány s cílem 
vytvořit přehled o dobré praxi a možných zlepšeních. Srovnání bude volně dostupné pro 
využití dalšími městy.  

Níže uvedené zadání bylo formulováno pro město střední velikosti s 20 až 80 tisíci 
obyvateli, které má vyšší míru kumulace dopravních problémů různého druhu. O výběr 
města byl požádán zpracovatel. V České republice je 53 měst velikosti 20-80 000 obyvatel, 
z nichž za odpovídající definici byla shledána města Zlín, Opava, Děčín, Jablonec nad Nisou a 
Přerov. Nejbohatší spektrum problémů bylo identifikováno v Přerově.  

Tato dopravní případová studie města Přerov má dle předaného zadání zahrnovat rešerši 
a analýzu stávajícího stavu a následně doporučení z hlediska:  

� vozového parku MHD, 

� množství cestujících v MHD, průměrné vzdálenosti a ceny jízdenek, 

� množství a propojenosti cyklostezek, 

� parkovišť pro kola a půjčoven kol, 

� parkovacích míst pro auta, parkovišť P+R, jejich dostatečnosti a ceny, 

� počtu aut ve městě a problému dopravních zácp, 

� managementu dopravy a řízení dopravních uzlů, 

� dělby přepravní práce, 

� typu dopravy (tranzitní etc.), 

� legislativních nástrojů a restrikcí (zóny atd.), 

přičemž vzhledem k zaměření objednatele i celého projektu na efektivní využívání energie 
v dopravě je důraz kladen na potenciál úspor energie v dopravě, a to nejen v oblasti pohonů 
vozidel, tak v oblastech organizace provozu a ovlivňování dělby přepravní práce ve prospěch 
energeticky šetrnějších druhů dopravy.  

Rozsah studie byl zadán přibližně 20 stran A4 textu. Tento rozsah byl překročen o obecné 
úvodní informace, shrnutí a především o velké množství fotografií, map a tabulek.  

Obsahem studie není vyhodnocovat nebo navrhovat změny nově uvažovaných komunikačních 
propojení, která jsou uvedena v územním plánu města, ani velké investice obecně. Předmětem 
zájmu studie je stávající stav dopravy ve městě a méně náročná, drobná opatření, která by 
bylo možné provést k poměrně rychlému zlepšení stávajícího stavu.  

Při zpracování studie byla provedena místní šetření a využity materiály a studie veřejné 
dostupné na internetových stránkách města Přerova a akademické kvalifikační práce. Další 
informace byly získány cíleně od věcně příslušných odborů Magistrátu města Přerova. 
Zpracovatel děkuje za vstřícnost a spolupráci.  
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GEOGRAFICKÉ INFORMACE O M ĚSTĚ  
Statutární město Přerov se nachází na 49°27‘ severní šířky a 17°27‘ východní délky.  

FYZICKOGEOGRAFICKÁ POLOHA  

Statutární město Přerov leží na střední Moravě. Územím probíhá hranice mezi Českým 
masivem a Karpatskou soustavou, kterou tvoří pásmo nížin.1 Poloha města je tzv. bránová na 
rozhraní roviny Hornomoravského úvalu u ústí širokého údolí řeky Bečvy v Moravské bráně 
mezi pahorkatinami Západobeskydského podhůří na jihovýchodě a Nízkého Jeseníku 
(Oderských vrchů) na severu.2  

Geomorfologické členění:  

� provincie: Západní Karpaty 

� soustava: Vněkarpatské sníženiny 

� podsoustava: Západní Vněkarpatské sníženiny 

� celek: Hornomoravský úval (podcelek: Středomoravská niva) / Moravská brána  

Severní okrajové vesnické části města se nacházejí již na úpatí Nízkého Jeseníku.  

Centrum města je v nadmořské výšce cca 210 m n. m. 

SOCIOEKONOMICKÁ POLOHA  

Statutární město Přerov leží v Olomouckém kraji ve východní části České republiky, 20 km 
jihovýchodně od krajského města Olomouc. Historicky patří do Země moravskoslezské.  

Mapa 1: Poloha Přerova v České republice 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

                                                
1 Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%A9_%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD_%C4%8Ceska  
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Mapa 2: Území Statutárního města Přerov 

 
Zdroj: www.prerov.eu  
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Přerov je společenským, administrativním a kulturním centrem okresu Přerov.2 Se svým 
zázemím (jde prakticky o celé území bývalého okresu) pak vytváří region se 133 tisíci 
obyvateli. Od poslední reformy státní správy je Přerov současně obcí s rozšířenou působností 
(ORP) pro 58 obcí.3  

Dalšími významnými sídly okresu Přerov jsou Hranice 23 km severovýchodně (19 tis. 
obyvatel), Lipník nad Bečvou 13 km severovýchodně (8 tis. obyvatel) a Kojetín 15 km 
jihozápadně (6 tis. obyvatel).  

Přerov společně s krajskou metropolí Olomoucí a padesátitisícovým městem Prostějov 
vytváří aglomerovaný celek s významným rozvojovým potenciálem zejména v oblasti 
průmyslu.1  

Hlavními funkcemi města jsou bydlení, průmysl, střední, vyšší odborné a vysoké školství, 
služby a administrativa.  

Současná skladba průmyslové základny Přerova je příznivá z hlediska jejích odvětví a 
existence několika velkých prosperujících podniků. Je zaměřena na strojírenství (Přerovské 
strojírny), chemii (Precheza), elektrotechniku a optiku (Meopta) a na doplňující textilní, 
potravinářský a lehký průmysl. Některé areály průmyslové výroby jsou situovány přímo 
v centru města (Kazeto – ul. Husova, Pivovar Zubr – ul. Komenského), strojírenství a 
chemický průmysl západně od města po obou březích řeky Bečvy.  

OBYVATELSTVO 

K 1. 1. 2012 Přerov měl 45 082 obyvatel ve 13 městských částech.2 Od počátku 90. let počet 
trvale žijících osob v Přerově mírně klesá.1 Ve 3 katastrálních územích souvislé městské 
zástavby bydlí více než 40 tisíc tj. cca 95 % obyvatel města.  

Hustota obyvatelstva je na celém území města včetně administrativně připojených 
venkovských sídel 782 obyvatel na 1 km2, na katastrálních územích souvislé městské 
zástavby Přerov-město, Předmostí a Popovice (včetně průmyslové zóny a vojenského letiště) 
1 479 obyvatel na 1 km2. 

ROZLOHA 

Celková výměra území města Přerov je 57,65 km2 ve 14 katastrálních územích. 

Souvislá městská zástavba Přerova se nachází v katastrálních územích Přerov-město, 
Předmostí a Popovice. Jejich rozloha je 27,33 km2 včetně plochy vojenského letiště a 
průmyslové zóny.  

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT 

Údaj je dostupný pouze pro Olomoucký kraj jako celek. V roce 2010 byl HDP v celém 
Olomouckém kraji 270 987 CZK resp. 10 718 EUR per capita. 

                                                
3 http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/poloha-mesta.html 
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Mapa 3: Rozmístění obyvatelstva na území města v roce 2001 v základních sídelních 
jednotkách ČSÚ  

 

Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidu, domů a bytů 2001, registry.czso.cz, podkladová mapa ČÚZK  

HISTORIE MĚSTA 

Samotný vznik města Přerov souvisí se stavbou strážní tvrze na skalnatém kopci nad brodem 
přes Bečvu, kudy procházela stará obchodní cesta spojující Pobaltí s Podunajím.1 Osídlení 
lokality sahá až do pravěku, nejstarší písemná zpráva o Přerově pochází z roku 1141. Na 
královské město byl Přerov povýšen Přemyslem Otakarem II. v roce 1256.2  

Novodobý rozvoj města předznamenalo zavedení železnice v roce 1841 a tím i vznik a rozvoj 
průmyslových odvětví strojírenství, pivovarnictví a cukrovarnictví. Následoval vznik 
chemického průmyslu, výroba koženého zboží firmy Kazeto a optických přístrojů Meopta.2  

Největší rozvoj přineslo 20. století, kdy bylo postaveno celé Dolní Město včetně čtvrtí 
rodinných a bytových domů, a panelových sídlišť, v nichž dnes bydlí nejvíce obyvatel města.  
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Mapa 4: Vnitřní město Přerov, Předmostí a Popovice, a rozmístění druhů zástavby  

 
Mapový podklad: www.prerov.eu  
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ÚZEMNÍ STRUKTURA M ĚSTA 
Celková výměra území města Přerov je 5 765 ha ve 14 katastrálních územích. 

Pokud jde o urbanisticky souvislé sídlo Přerov, na jeho historické jádro města navazuje 
především postupná výstavba městského centra jihozápadním směrem k nádraží z roku 1841 
a hlavní průmyslová zóna se strojírenstvím a chemií, situovaná na obou březích 
v jihozápadním sektoru města za železniční tratí a nádražím. Optický průmysl a areál 
nemocnice se nacházejí na východě města. Město má v územním plánu rezervovány rozsáhlé 
plochy pro další rozvoj průmyslu.  

Bydlení je rozmístěno v celém městě kromě jeho západní části za nádražím, kde je pouze 
průmysl. Cihlové byty se nacházejí především v centrální části města. Panelová sídliště jsou 
pak severně od řeky, za železniční tratí v Předmostí, na severovýchodě a východě města. 
Rodinné domy jsou především na prstenci okolo centra města. Rovněž nová výstavba 
rodinných domů je roztroušena po všech okrajových a venkovských místních částech. 
Lokalitu s převahou bytů sociálně a ekonomicky slabých občanů lze nalézt v blízkosti 
vlakového nádraží.  

Dále k městu administrativně náleží venkovská sídla Penčice, Penčičky, Čekyně, Žeravice, 
Vinary, Lýsky, Kozlovice, Dluhonice, Henčlov, Újezdec a Lověšice.  

Mapa 5: Rozvojové plochy města Přerov 

 
Zdroj: www.prerov.eu  
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DOPRAVA VE M ĚSTĚ  

DOPRAVNÍ POLOHA  
Moravská brána je od pradávna významnou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, 
v celoevropském pohledu pak Pobaltí se Středomořím. Od pravěku jí procházela Jantarová 
stezka, v roce 1841 jí byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí 
Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň 
s Haličí.4 Dálniční síť Moravskou bránou se dokončuje a poslední chybějící úsek je právě 
okolo Přerova.  

Poloha Přerova je tranzitní , leží na železničních, silničních i cykloturistických tranzitních 
trasách přes Českou republiku. Významnou roli samozřejmě hraje i doprava příměstská 
a vnitroměstská, zdrojová a cílová.  

HLAVNÍ CÍLE DOPRAVY VE M ĚSTĚ 
Pro dojíždějící i pro vnitroměstské cesty jsou významné dopravní cíle na západě a východě 
města a v celém jeho vnitřním městě, výjimečně na severním předměstí.  

Mezi tyto cíle patří úřady s funkcí pro územní obvod obce s rozšířenou působností či okresu, 
střední školy, nemocnice a specializované lékařské ordinace, kulturní zařízení, supermarkety, 
hypermarkety a hobbymarket a průmyslové podniky.  

VLIV TOPOGRAFIE M ĚSTA NA DOPRAVU A EMISNÍ SITUACI  
Reliéf území města je povětšinou rovinatý  anebo na severních okrajích jen pahorkatinný, 
s mírnými sklony a malými převýšeními a tedy velmi příznivý pro cyklistickou dopravu i pro 
spotřebu energie v motorové dopravě.  

Rovinatý až pahorkatinný reliéf města umožňuje dobré provětrávání města větry. Negativem 
je umístění průmyslové zóny, včetně chemického a strojírenského průmyslu, na západ od 
obytné zástavby, tedy na návětrné straně.  

Středem města protéká řeka Bečva, která je významnou bariérou pro dopravní cesty všeho 
druhu. Přes Bečvu vede most železniční tratě a most železniční vlečky, dva mosty silnic 
I. třídy, jeden most místní komunikace s jednosměrným provozem automobilů a dvě lávky pro 
pěší a cyklisty. Další významnou bariérou dopravy jsou železniční tratě.  

Uliční a silniční síť města se rozvíjela postupně. Původně byla vázána na jeden most přes řeku 
Bečvu přímo pod historickým centrem města. Na tomto místě nejpozději od pozdního 
středověku stávaly mosty různých provedení, které byly mnohokráte obnovovány 
a opravovány. Poslední silniční most, který na místě stál, byl tříklenbový most z roku 1903, 
první betonový v českých zemích. V roce 1945 byl zničen ustupujícími německými vojsky 
a do roku 2012, kdy zde byl otevřen most nový, zde byla pouze lávka pro pěší.5 Most Legií 
nejníže po toku vznikl roku 1932 a po zničení německými vojsky v roce 1945 byl obnoven 
v roce 1949. Most Míru mezi dvěma výše jmenovanými byl postaven v roce 1953 pro 
uspokojení zvýšené dopravy přes Přerov směrem na Olomouc a Lipník a rozsáhlé výstavby na 

                                                
4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_br%C3%A1na  
5 http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/tyrsuv-most-pres-reku-becvu-v-prerove/  
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opačném břehu Bečvy. 6 Dodnes formálně leží na silnici I/55, i když tranzitní provoz je 
směrován přes most Legií.  

Mapa 6: Rozmístění významných cílů dojížďky do města, hlavní vstupy do města  

 
Mapový podklad: www.prerov.eu  

STUPEŇ MOTORIZACE A AUTOMOBILIZACE  
Ve městě Přerově bylo k 31. 12. 2011 evidováno 17 408 silničních vozidel, z toho 13 174 
osobních, 413 nákladních a 8 autobusů. To představuje stupeň motorizace města Přerov 386 
vozidel / 1000 obyvatel, resp. stupeň automobilizace 292 osobních automobilů / 1000 
obyvatel.  

                                                
6 http://www.rosmus.cz/archiv/budovy/mosty.pdf  
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DĚLBA PŘEPRAVNÍ PRÁCE  
Podle sdělení pracovníků Magistrátu města Přerov studie posuzující dělbu přepravní práce na 
území města není zpracována.  

Ve městě byla v rámci zpracování studie provedena dvě místní šetření v pracovní den, avšak 
vzhledem k termínu objednání a provedení studie v listopadu a prosinci, které podle metodiky 
ŘSD7 nejsou vhodné měsíce pro sčítání dopravy. První šetření v listopadu však proběhlo za 
teplot nad 10°C, které ještě neomezují podíl nemotorové, zejména bicyklové dopravy. Ze 
sčítání lze usuzovat: 

1. Nemotorová doprava pro pohyb uvnitř města je hojně využívána.  

2. Běžné jsou pěší přesuny i na vícekilometrové vzdálenosti (centrum města – sídliště na 
okraji).  

3. Podíl cyklodopravy je odhadem nejméně 5 %, spíše však okolo 10 % i více.  

4. Podíl městské autobusové dopravy je nezanedbatelný, autobusy jezdí v poměrně krátkých 
intervalech a jsou plně obsazené, pokud jde o místa k sezení.  

5. Asi 20% podíl automobilové dopravy tvoří doprava tranzitní, která dosud projíždí malou 
částí obytné zástavby města a bezprostředně okolo nádraží.  

HODNOCENÍ DOPRAVY UŽIVATELI VE M ĚSTĚ  
Výzkum, kvalitativní metodou, potřeb uživatelů sociálních služeb8, zpracovaný KPSS Přerov 
v roce 2010 uvádí, že dopravní situace v Přerově byla v diskuzích hodnocena zpravidla jako 
katastrofální a nějakým způsobem se jí dotkla každá diskuse s uživateli. To má samozřejmě 
dopady jak na MHD, tak ale i na chodce. Zvláště skupiny jako senioři či zdravotně postižení, 
kde je omezení pohyblivosti, ji vnímají negativněji. Obecně přijímaným řešením současné 
situace bylo diskutujícími prezentováno vybudování obchvatu. Další informace z této studie 
jsou uvedeny v kapitole o MHD, které se výstupy studie týkaly nejvíce.  

Vedení města za nejdůležitější v dopravě považuje vybudování obchvatu města, kterým má 
být dálnice D1, a „průpichu“ přes průmyslový areál mezi nádražím a centrem města, který má 
být zbývající částí průtahu silnice I/55 městem.9 To je blíže popsáno v kapitole o silničních 
komunikacích.  

                                                
7 viz např. http://www.cdv.cz/file/clanek-celostatni-scitani-dopravy-na-silnicich-a-dalnicich-v-cr-v-roce-2010/  
8 www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=14537  
9 http://www.prerov.eu/cs/magistrat/rozvoj-mesta/aktualni-informace/prehled-nejdulezitejsich-dopravnich-aktivit.html  
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA NA ÚZEMÍ M ĚSTA 
Na území města Přerova se nacházejí nebo mají být vybudovány následující prvky dopravní 
infrastruktury: 

� celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu,  

� železniční vlečky ve vlastnictví průmyslových podniků,  

� kontejnerový terminál ve vlastnictví ČSKD-INTRANS, a. s.,  

� autobusová a vlaková nádraží a zastávky ve vlastnictví města Přerova a Českých drah, 
a. s.,  

� dálnice a silnice I. třídy ve vlastnictví státu,  

� silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje,  

� místní komunikace ve vlastnictví města Přerova, včetně komunikací pro cyklisty a pěší,  

� účelové komunikace ve vlastnictví různých vlastníků, 

� vojenské letiště Přerov ve vlastnictví státu (spravuje Ministerstvo obrany – Armáda ČR), 

� pro budoucnost je držena územní rezerva pro plavební kanál Dunaj – Odra – Labe severně 
od města. 

DRÁHY  
Přerovem prochází II. a III. tranzitní železni ční koridor , které jsou tvořeny tratěmi Severní 
dráhy císaře Ferdinanda z roku 184110 ve směrech na Břeclav (Vídeň), Ostravu (Polsko) 
a Olomouc (Pardubice, Prahu). Tyto tři tratě jsou dvoukolejné a patří k nejstarším na území 
ČR.  

Přímé vlaky v relaci Praha – Olomouc – Hranice na Moravě – Ostrava / Vsetín jezdí po 
dvoukolejné Dluhonické spojce (trianglu) z roku 19243 mimo železniční stanici Přerov, 
protože přes Přerov vlaky musely jezdit úvratí se změnou směru jízdy a časovou ztrátou na 
cestovní době cca 15-20 minut.  

Z roku 18693 pochází trať do Brna, která dodnes zůstala jednokolejná.  

Všechny tratě jsou elektrizované stejnosměrným systémem 3 000 V. 

Železniční uzel Přerov je délkou kolejišť největší v České republice. V době zpracování této 
studie se dokončuje I. etapa jeho komplexní modernizace s použitím nejmodernějších 
technologií a zajištěním bezbariérového přístupu ke všem nástupištím. Jako poslední bude 
následovat modernizace Dluhonické spojky. 

Tři koridorové tratě v okolí uzlu Přerov byly zmodernizovány do roku 2002. Modernizace 
(včetně zdvoukolejnění) trati Brno – Přerov se připravuje.1 V současné době však 
Ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty, s. o., zvažují přechod 
k upřednostnění výstavby železniční vysokorychlostní tratě Brno – Ostrava, která by stopu 
stávají tratě nevyužívala a procházela severně okolo Přerova. Do Přerova by odbočovaly 
zastavit pouze vlaky nižších kategorií. 

Na území města nejsou jiné stanice ani zastávky pro osobní dopravu, než je žst. Přerov. 
Problematika železničních stanic je popsána níže v kapitole o veřejné dopravě.  

                                                
10 Atlas drah České republiky 2004-2005  
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Na území města je rozvinutá síť železničních vleček, zejména do průmyslové části města na 
západ od železniční stanice.  

Mapa 7: Železniční síť na území města Přerov s vyznačením polohy železniční stanice 
Přerov a čísel tratí podle občanského jízdního řádu 

 
Zdroj: www.prerov.eu  
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KOMBINOVANÁ DOPRAVA  
Kontejnerové překladiště ČSKD Intrans leží při východní straně tratě směr Břeclav, severně 
od Horních Moštěnic.  

V územním plánu města jsou vyhrazeny rozsáhlé plochy (110 ha) na výstavbu veřejného 
logistického centra a terminálu kombinované dopravy. 

Mapa 8: Plochy vymezené v územním plánu města na veřejné logistické centrum a terminál 
kombinované dopravy a jejich dostupnost k hlavním dopravním tepnám  

 
Zdroj: www.prerov.eu  
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SILNI ČNÍ KOMUNIKACE  
Síť komunikací na území města Přerova, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, tvoří silnice ve vlastnictví státu a kraje, místní komunikace ve vlastnictví 
města a účelové komunikace ve vlastnictví různých vlastníků. 

Mapa 9: Dálnice a silnice na území Statutárního města Přerova a v jeho blízkém okolí 

 
Zdroj: ŘSD in Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013. 

DÁLNICE A SILNICE I.  TŘÍDY VE VLASTNICTVÍ STÁTU 

Na území města se nachází 13,03 kilometrů silnic I. třídy.11 Jde o dvě silnice: 

I/47 Přerov – Lipník nad Bečvou, 

I/55 Břeclav – Otrokovice – Přerov – Olomouc. 

Politika územního rozvoje ČR 200812 i starší vládní koncepce rozvoje sítě dálnic a 
rychlostních silnic uvažují nahrazení těchto vytížených páteřních silnic dvěma čtyřpruhovými 
dálničními komunikacemi: 

                                                
11 ŘSD in Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013. 
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D1 Praha – Brno – Ostrava – Polsko. Ta dnes chybí už jen v posledním cca 25km úseku 
Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou, zbytek je vybudován; chybějící úsek D1 se 
v nadregionálních vazbách mezi Vyškovem a Lipníkem objíždí po již vybudovaných 
čtyřpruhových rychlostních silnicích R35 a R46 okolo Olomouce, 

R(D)55 Břeclav – Otrokovice – Přerov – Olomouc, která v úseku Hulín – Přerov peážuje 
(vede současně) po dálnici D1.  

Na silnicích v majetku státu jsou některé křižovatky provedeny jako okružní, několik je se 
světelnou signalizací.  

SILNICE II.  A III.  TŘÍDY VE VLASTNICTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Síť silnic II. třídy tvoří celkem tři silnice: 

II/150 ve směru západ – východ: Boskovice – Prostějov – Přerov – Bystřice pod Hostýnem – 
Valašské Meziříčí, 

II/434 rovněž ve směru západ – východ: Prostějov – Přerov – Lipník nad Bečvou; na území 
Přerova v kombinaci se silnicemi III. třídy supluje silnici I/47, s negativními důsledky 
průjezdné dopravy pro místní část Kozlovice a obec Grymov, které na ní leží. Důvodem je 
vyčerpání kapacity světelně řízených křižovatek na průtahu městem, na nichž jsou kapacitně 
problematická levá odbočení (viz níže), 

II/436 ve směru jih – sever: Kojetín – Přerov – Tršice – Doloplazy –R35; tvoří část průtahu 
městem. Jižní část směr Chropyně (Brno) byla dříve silnicí I/47, která byla později 
přetrasována po kvalitnějších nových silnicích přes Kroměříž; přesto do vybudování dálnice 
D1 jde, alespoň pro lehčí vozidla, o nejkratší spojnici D1 od Brna s Přerovem, byť velmi 
nekvalitní. 

Síť silnic III. třídy na území města tvoří silnice III/0555, III/0557, III/01857, III/4361, 
III/4364, III/4365, III/4367, III/04720, III/04721, III/04723 a III/04724. 

Celková délka silnic II. a III. třídy na území města Přerova činí 24,33 km.13 

M ÍSTNÍ KOMUNIKACE VE VLASTNICTVÍ M ĚSTA 

Místní komunikace města Přerova zahrnují síť    o celkové délce 88,50 kilometrů. Síť 
místních komunikací zahrnuje i komunikace, které jsou poměrně hodně zatížené.  

Na místních komunikacích se nachází několik (jednociferné číslo) stavebně provedených 
zpomalovacích prahů. V centru města, na Předmostí a v Popovicích jsou vyznačeny Zóny 
30 km/h a v centru města je rovněž malá pěší zóna.  

K místním komunikacím náležejí i veřejná parkoviště, která jsou situována: 

� v centru nového města – využívána především obyvateli a lidmi mířícími za prací, 

� v historické části města – využívána především obyvateli a návštěvníky cílů v historické 
části města a v centru města, 

� v sídlištích – využívána jejich obyvateli. 

Dále mezi místní komunikace patří chodníky a cyklokomunikace.  

                                                                                                                                                   
12 PÚR 2008. 
13 ŘSD in Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013. 
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Tabulka 1: Délky a plochy silničních komunikací na území Statutárního města Přerov v roce 
2007 

Část sítě Vlastník Správce Plocha Délka 

silnice I. třídy Česká republika ŘSD 157 000 m2 13,03 km 

silnice II. a III. třídy Olomoucký kraj SÚS 371 000 m2 24,33 km 

místní komunikace město Přerov TSMPr 544 000 m2 88,50 km 

parkovací plochy město Přerov TSMPr 156 000 m2  

Zdroj: Strategie dopravní obslužnosti města Přerova na období 2007-2013  

ÚZKÁ MÍSTA SILNIČNÍ SÍTĚ 

Celkově je silniční, ale i pěší a cyklistická síť výrazně podvázána dvěma liniovými 
bariérami  ve městě: řekou Bečvou a železničními trat ěmi, které jsou překročitelné pouze 
přes podjezdy a mosty, kterých není velký počet.  

Mapa 10: Znázornění liniových bariér řeky Bečvy a železničních tratí ve městě. 

 
Zdroj: [1]. 
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Mapa 11: Silniční síť v Přerově, reálné trasy dvou hlavních tranzitních proudů a úzká místa 
sítě 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

Křížení s dráhou a s Bečvou společně s křižovatkami vytvářejí úzká místa, mezi něž patří: 

Světelně řízená křižovatka silnic I/47, I/55, II/436 a II/150 v severní části města 
a navazující podjezd pod železniční tratí směr Hranice na Moravě v km 185,657 

Nevyhovuje kapacitně pro silniční dopravu. Suma intenzit dopravy je vyšší než kapacita 
křižovatky. Hlavním kapacitním problémem je silný dopravní proud na levém odbočení od 
jihozápadu k severozápadu tj. směrem na Olomouc, Prostějov a Tršice (silnice I/55, II/150 
a II/436). Tento silný křižovatkový pohyb si vyžádal v signálním plánu světelné signalizace 
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samostatnou fázi a celkové prodloužení dynamicky řízeného cyklu až na 2 minuty 45 sekund. 
14 Směr jihovýchod – severovýchod (Velká dlážka – Předmostí) je však v křižovatce 
frekventovaný i v pěší a cyklo dopravě, takže i pro chodce a cyklisty znamená až 2¾-
minutové čekání na zelenou a velmi tak prodlužuje pohyb mezi Předmostím a zbytkem 
města. 

Mapa 12: Budoucí řešení lokality podjezdu a křižovatky na severu města podle územního 
plánu města 

 

                                                
14 http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2008/referaty/heisig.pdf  
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Zdroj: www.prerov.eu  

Dalším problémem tohoto silničního uzlu je podjízdná výška pod železniční tratí pouze 4,1 
metru, ačkoliv podle předpisů by měla být 4,8 metru. Technický stav podjezdu je špatný, je 
umístěný pod hladinou vody, což způsobuje opakované průsaky vody přes porušenou izolaci 
a zaplavování podjezdu po přívalových srážkách. Všechny tyto faktory výrazně snižují 
spolehlivost podjezdu pro silniční dopravu – jeho opravy i zaplavení znamenají potřebu 
uzavírek, a to bez adekvátní objízdné trasy. 

Problém lokality je umocněn tím, že u silnice I/47-I/55 procházející křižovatkou leží nákupní 
centra Kaufland, Lidl a Baumax, která sama o sobě představují cíl vnitroměstské a příměstské 
dopravy pro tisíce vozidel denně. 

Jako okamžité řešení doporučuji vložení dvojí „zelené“ pro chodce a cyklisty do jednoho 
cyklu signálního plánu.  

Trvalé řešení představuje kombinace náročných investičních opatření, která je uvedena 
v územním plánu města:  

1. Výstavba nadjezdu v těsném sousedství s navazujícími silničními úseky ve tvaru oblouku. 
Má jít o součást výstavby dálnice D1 a její křižovatky s budoucí rychlostní silnicí R55 
směr Olomouc. Po jeho výstavbě bude stávající trasa určena pouze pro místní dopravu. 

2. Přestavba světelně řízené křižovatky na okružní a rekonstrukce stávajícího podjezdu.  

Křižovatka silnic I/55, II/434 a II/436, tj. ulic Kojetínská, Komenského a Velké 
Novosady mezi centrem města a vlakovým a autobusovým nádražím 

Problémem zde je silný křižovatkový pohyb Kojetínská (II/436 jihozápad) – Velké 
Novosady (II/436, severozápad), který představuje levé odbočení. Po ulici Kojetínské 
přijíždějí nejen vozidla po silnici II/436 od Tovačova a Chropyně, ale také silný dopravní 
proud ze směru od osobní železniční stanice, autobusového nádraží a tranzitující vozidla 
v relaci Otrokovice – Olomouc. V době špiček (od 6 do 8 a od 15 do 17 hodin) se na této 
křižovatce často vyskytují kongesce.15 I zde je aplikován signální plán s délkou cyklu až cca 
2,5 minuty s dynamickým řízením, který představuje významné zdržení pro všechny druhy 
dopravy. 

I zde jako okamžité řešení doporučuji vložení dvojí „zelené“ pro chodce a cyklisty do 
jednoho cyklu signálního plánu.  

Trvalé řešení uvedené v územním plánu je tzv. „pr ůpich“  přes areál firmy Juta mezi 
nádražím a centrem města, který by umožnil odstranit levé odbočení alespoň pro vozidla 
jedoucí přes tuto křižovatku od nádraží na sever tím, že by se do nyní stykové (trojramenné – 
tvaru „T“) křižovatky přidala další komunikace, takže křižovatka by se stala průsečnou. 
Usnadňování provozu automobilů ve městě sice není žádoucí, ale touto investicí by se 
také velmi odlehčil přetížený přednádražní prostor, kde jsou cestující nuceni překonávat 
frekventovanou komunikaci po poptávkově světelně řízeném přechodu pro chodce a po 
druhém neřízeném, což vzájemně zpomaluje všechny druhy dopravy. „Pr ůpich“ může mít 
také kladné urbanizační, městotvorné efekty, záleží však na formě provedení, která by 
neměla upřednostňovat automobilovou dopravu.  

                                                
15 http://pernerscontacts.upce.cz/19_2010/Ledvinova.pdf  
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Stavba vyžaduje demolici 3 domů na ulici Komenského, několika objektů v průmyslovém 
areálu Juta a 2 domů na ulici Kramářově. Investiční náklady mají být cca 140 mil. Kč, 
z čehož 25 mil. Kč se zavázalo uhradit město Přerov.16 „Průpich“ je přeložkou silnice I/55, 
tedy investicí státu (Ředitelství silnic a dálnic). Finanční možnosti státu však dlouhodobě 
neumožňují jeho realizaci, proto je zastavena i příprava.17 S ohledem na důkladnou znalost 
stavu veřejných financí a objektivní priority v České republice doporučuji městu Přerov 
převzít investorství „průpichu“ a žádat na jeho realizaci prostředky z ROP Střední Morava 
v období 2014-2020, anebo se snažit o převzetí investorství Olomouckým krajem jako 
silnice III. t řídy. V opačném případě není pravděpodobné, že by „průpich“ byl někdy 
v budoucnu realizován.  

Na řešení ulice Kojetínské včetně níže uvedeného podjezdu byla v roce 2010 zpracována 
diplomní práce na Dopravní fakultě Jana Pernera.18  

Foto 1: Vozidla na ulici Kojetínské, která čekají před světelnou signalizací na levé odbočení 
směr Olomouc a Lipník nad Bečvou, a vozidla přijíždějící v opačném směru 

 

                                                
16 URBANOVÁ, 2012. 
17 http://www.prerov.eu/cs/o-prerove/doprava-ve-meste/  
18 http://pernerscontacts.upce.cz/19_2010/Ledvinova.pdf  
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Mapa 13: Budoucí řešení „průpichu“ podle územního plánu města 

 
Zdroj: www.prerov.eu  

Křižovatka ulic Kojetínská a Husova a podjezd ulice Kojetínské (silnice II/434 
a II/436) pod železniční stanicí,  

Most s volnou podjezdnou výškou 3,9 m je dopravně velmi zatížen. V případě neprůjezdnosti 
není možné jej kvalitně objet – alternativou je 1 km vzdálený tzv. Mádrův podjezd, který je 
jednopruhový s podjízdnou výškou 2,8 m, a 3 km vzdálený průtah přes místní část Lověšice 
s podjezdem pod železnicí o výšce 3,0 m.  

V dobách ranních a odpoledních špiček na přilehlé křižovatce ulic Kojetínská a Husova 
dochází ke vzdutí dopravy, která vytváří kongesce. Zejména ve směru od křižovatky 
Komenského – Velké Novosady – Kojetínská a ve směru od vlakového nádraží resp. ze směru 
od Hulína. Kapacitní problém je především v akutním nedostatku místa pro jakékoliv stavební 
úpravy křižovatky, tj. nemožnost vybudování řadících pruhů na rameni od podjezdu. Proto 
nezbývá nic jiného než odvést z této křižovatky hlavně tranzitní dopravu. Tu lze odstranit 
dvěma způsoby. Buď vybudováním obchvatu kolem města, který má být součástí dálnice D1 
nebo vybudováním „průpichu“ z křižovatky Komenského – Velké Novosady – Kojetínská. 
Těmito způsoby by tranzitní doprava z křižovatky Kojetínská – Husova zcela vymizela a 
zbyla by tak rezerva na místní nákladní a osobní dopravu.  
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Foto 2: Podjezd ulice Kojetínské se čtyřmi mostními otvory 

 

Mádr ův podjezd 

Jednopruhový silniční podjezd (střídavý provoz) pod železniční tratí v km 182,747 v jižní 
části města. Podjezdná výška je pouze 2,8 m a navazuje na něj účelové komunikace, která je 
rovněž jednopruhová s výhybnami. V roce 2011 byl technicky nevyhovující podjezd 
vybudován znovu v rámci přestavby železničního uzlu Přerov.  

Foto 3: Jednopruhový Mádrův podjezd po kompletní rekonstrukci v roce 2011 s hydro-
izolovanou vanou pod úrovní hladiny podzemní vody a prostorově-technickou 
rezervou pro vybudování místní komunikace podle územního plánu města 
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Podjezd v místní části Lověšice 

Rovněž tento podjezd má nízkou podjízdnou výšku 3,0 m a není tedy uspokojivou alternativní 
trasou podjezdu ulice Kojetínské pod železniční stanicí. Nízká podjezdná výška vylučuje 
provoz autobusů na CNG, které vlastní provozovatel MHD, protože mají nádrže na CNG 
provedeny jako nástavbu na střeše vozidla, tj. vozidla jsou vyšší než standardní autobusy.  

POVRCHY VOZOVEK  

Plynulost jízdy a tedy spotřebu energie ovlivňují i povrchy vozovek. Ty lze v Přerově ve 
srovnání s jinými městy označit za nadprůměrně kvalitní, neboť vykazují poměrně málo 
poruch a velkých nerovností.  

INFRASTRUKTURA CYKLODOPRAVY  

MNOŽSTVÍ A PROPOJENOST CYKLOKOMUNIKACÍ 

Vzhledem k umístění obytných a průmyslových zón lze na území města Přerova vypozorovat 
dva základní proudy cyklistů s cílem v průmyslové oblasti na jihu a západě: 

� z východní obytné části města,  

� ze severní části města (Předmostí, Velká dlážka, Kopaniny),  

přičemž oba proudy vedou okolo centra města dále směrem k nádraží a do průmyslové zóny, 
kam využívají podjezd ulice Kojetínské pod severním zhlavím železniční stanice.  

 

Město Přerov patří mezi města, která se kontinuálně snaží napravit nedostatečnou 
nabídku cyklistické infrastruktury už od po čátku 90. let 20. století. Návrh sítě 
cyklistických tras, jehož cílem je navrhnout komplexní systém cyklistické infrastruktury, si 
město nechalo zpracovat už před 10 lety (Printes atelier, 4/2002). Návrh obsahuje 
vnitroměstskou síť cyklistické infrastruktury s návazností na stávající síť regionálních tras a 
s ohledem na vazby každodenně dojíždějících obyvatel. Součástí návrhu bylo i doporučení 
optimální posloupnosti její postupné výstavby.1 Studie obsahovala úseky, kde bude zřízena 
cyklistická stezka, cyklistický pás, stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů, stezka 
s odděleným provozem chodců a cyklistů, případně kde budou cyklisté vedeni po místní 
komunikaci společně s automobilovým provozem.  

Velká část plánu je dnes realizována. Cyklostezky jsou vedeny po chodníku jeho podélným 
rozdělením vodorovným značením nebo druhem dlažby. Takové řešení je již 20 let odborně 
překonané19, protože je nebezpečné pro chodce a na kříženích s automobilními 
komunikacemi; na kříženích cyklostezek na úrovni chodníku s bočními automobilními 
komunikacemi dává cyklista přednost v jízdě řidiči automobilu, což zpomaluje cyklodopravu 
a významně snižuje její atraktivitu  – rozpor s cílem podporovat změnu dělby přepravní 
práce v její prospěch z různých důvodů, včetně důvodů úspor energie.  

Naopak v extravilánu je samostatné vedení cyklostezek mimo automobilní vozovku 
vzorné a zaslouží pochvalu, neboť řada úseků do vesnických sídel administrativně 
náležejících pod město Přerov je již realizována.  

                                                
19 např. T&E 94/6 Greening Urban Transport – Cycling and Pedestrian Policy 
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Mapa 14: Síť cyklistických komunikací v srpnu 2006. 

 
Zdroj: [1] 

Mezi nejvýznamnější bodové závady patří chybějící cyklostezka v podjezdu do Předmostí 
a nulová opatření na podporu cyklistů v centru města. Rovněž dopravní značení je poplatné 
dávno překonaným trendům, kdy cyklista byl chápán jako chodec na kolech: jediná 
jednosměrka v centru města neumožňuje obousměrný provoz cyklistů, pěší zóna je pro 
cyklisty zcela neprůjezdná a v terénu se vyskytují dopravní značky „cyklisto, sesedni z kola“, 
které jsou stejně oprávněné jako by byly (neexistující) značky „řidiči, vystup z auta“ a nikde 
ve světě kromě ČR se nevyskytují.  

Oproti tomu například v nedalekém Prostějově, městě srovnatelné velikosti, je obousměrný 
provoz cyklistů v jednosměrkách, cyklostezky v centru i pěší zóna, neomezující jízdu 
cyklistů. Obecně je v Přerově znát převaha zastaralého „segregačního“ přístupu nad 
moderním „integračním“ přístupem, který znamená přesun cyklistických pásů v intravilánu 
z chodníků do hlavního dopravního prostoru, který by se tímto zúžil a chodník by se naopak 
rozšířil. Hodnocení podmínek cyklistické dopravy v Přerově lze shrnout takto: 

+ + + velmi brzká snaha města zabývat se cyklodopravou již na začátku 90. let 20. století,  
+ + + velmi hustá síť cyklokomunikací rovnoměrně v celém městě,  
– hodně chybějících úseků, byť často krátkých, ale významných,  
– –  nemožnost obousměrného průjezdu cyklistů jednosměrkami,  
–  nemožnost průjezdu cyklistů pěší zónou,  
– – – používání absurdních dopravních značek „cyklisto, sesedni z kola“ apod. 
– – – vedení cyklostezek v intravilánu na úrovni chodníku bez preference na kříženích 

s automobilními komunikacemi. 
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Poslední jmenované negativum je do značné míry dáno prvním pozitivem, totiž že s 
výstavbou cykloinfrastruktury se v Přerově začalo velmi brzy po roce 1989. Tuzemské 
dopravní inženýrství v té době ještě neznalo uvedené kritické nevýhody vedení cyklostezek v 
intravilánu na úrovni chodníku a v roce 2002, kdy se koncepce potvrzovala studií, bylo 
rovněž ještě pozadu oproti zemím západní Evropy s dlouho budovanou cykloinfrastrukturou. 
Rovněž si lze domyslet, že významnou roli určitě hrála i skutečnost, že vozovky téměř všech 
páteřních ulic města jsou silnicemi I.-III. třídy, tj. v majetku státu (později také kraje), 
přičemž přilehlé chodníky jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
samostatnými komunikacemi v majetku města. Město tedy tehdy mělo organizačně snazší (a 
má to do značné míry dodnes) navrhnout a realizovat výstavbu cyklokomunikací mimo 
vozovky, které nejsou v jeho majetku a správě.  

Mapa 15: Síť cyklistických stezek v Přerově v roce 2008 

 
zdroj: www.prerov.eu  
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Mapa 16: Síť cyklistických komunikací v prosinci 2011 

 

Zdroj: www.prerov.eu  
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Vzhledem k téměř úplnému dokončení cyklosítě v intravilánu Přerova na úrovni chodníku by 
bylo finančně i organizačně nereálné koncepci cykloinfrastruktury zcela změnit ze zastaralého 
konceptu na úrovni chodníku na moderní koncept vyhrazených cyklopruhů ve vozovce, 
přestože tuzemské dopravní inženýrství k tomuto poznání již dospělo. Je však možné, a také 
nutné, to změnit alespoň v nejvíce nebezpečných místech, zejména v křižovatkách.  

Na základě zjištěného stavu lze doporučit: 

1) Okamžitě odstranit dopravní značky „cyklisto, sesedni z kola“, „cyklisto, veď kolo“ 
apod. Lokality, kde jsou nyní osazeny, podle potřeby dopravně-inženýrsky vyřešit tak, aby 
v nich pohyb cyklistů byl bezpečný i bez těchto značek, a případně v nejnutnějších 
případech použít značky „dej přednost v jízdě“. 

2) Na kříženích stávajících cyklostezek vedených na úrovni chodníku s automobilními 
komunikacemi okamžitě zajistit přednost v jízdě cyklistů svislým a vodorovným 
dopravním značením.  

3) Umožnit obousměrný průjezd cyklistů jednosměrkami v zástavbě, popř. pěší zónou.  

4) Pokračovat v brzy započatém trendu budování městské cykloinfrastruktury , dokončit 
hustou síť koncipovanou v minulosti, avšak se zásadní změnou řešení ze segregačního na 
integrační.  

a. Dosud nevybudované úseky v intravilánu realizovat zásadně jako jednosměrné 
cyklopruhy  na pravém okraji vozovky.  

b. Vybudované cyklostezky na úrovni chodníku v prostoru křižovatek stavebně svést 
na úroveň vozovky vždy ještě před přechodem pro chodce a to tak, aby jízda cyklisty 
byla plynulá a aby cyklista nedával přednost souběžně jedoucímu automobilu. Opačný 
směr cyklojízdy vyznačit na vozovce, není-li vybudován cyklostezka na úrovni 
chodníku. Cílem je, aby cyklisté v křižovatkách požívali stejné přednosti v jízdě jako 
řidiči. Je to mimořádně důležité jak pro atraktivitu (zejména rychlost a pohodlí) 
cyklotras, tak pro bezpečnost všech účastníků provozu.  

c. Všude, kde je to možné, od sebe oddělit paralelní cyklostezky a chodníky podélným 
prahem, který zabrání mísení cyklistů a chodců a dopravním nehodám mezi nimi.  
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Mapa 27: Síť regionálních cykloturistických tras, zčásti segregovaná, zčásti i v extravilánu na 
vozovkách silnic II. a III. tříd 

 

Zdroj: www.prerov.eu  
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Foto 3: Cyklostezka vyznačená vodorovným značením na chodníku v místě křížení s boční 
automobilní komunikací: světelná signalizace se samostatnými signály a značka „dej 
přednost v jízdě“ pro cyklisty. Ukázka chaotického stavu, kdy cyklista neví, kdy má přednost 
a možnost v jízdě. Chybí vyznačení přejezdu přes komunikaci vodorovným značením, takže 
přejezd tam teoreticky není, ale není tam současně ani značka ukončující cyklostezku, naopak 
značka přednosti v jízdě umožňuje jet dál (i když chodci mají „červenou“) poté, co dá cyklista 
přednost vozidlům na komunikaci. Světelné signály pro cyklisty jsou instalovány, ale zakryty 
černou plachtou.  

 

Foto 4: Uspořádání nově zrekonstruovaného Tyršova mostu. Zleva chodník, obousměrná 
cyklostezka, jednosměrná vozovka oddělená podélnými půlválcovými prahy, chodník. Bicykly 
jedou nelogicky vlevo vedle stejným směrem jedoucích automobilů.  

 



 - 34 - 

Foto 5: Vozidlo zásobování stojící na obousměrné cyklostezce: důsledek nepromyšleného 
uspořádání uličního prostoru (stání pro zastavení zásobování je na opačné straně než 
zásobovaný objekt, cykostezka je obousměrná na jedné straně vozovky) 

 

Foto 6: Obousměrná cyklostezka na jedné straně vozovky s nesjízdně ostrými zatáčkami 
a přejezdem přes automobilní komunikaci 
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Foto 7: Cyklostezka vyznačená vodorovným značením na chodníku na ulici Velká dlážka 

 

Foto 8: Nebezpečná cyklostezka na úrovni chodníku na ulici Komenského 
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Foto 9: Přejezd pro cyklisty přes automobilní komunikaci s nejasnou předností v jízdě na ulici 
Šířava u centra města 

 

Foto 10: Komplikovaná situace na křížení automobilní, cyklo a pěší trasy na ulici 17. 
listopadu u okružní křižovatky 
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Foto 11: Absurdní dopravní značka „cyklisto, sesedni z kola“ na křížení ulice 17. listopadu. 
Na cyklokomunikaci je vodorovným značením vyznačena značka „dej přednost v jízdě“. 
Celkově zmatečná situace pro cyklistu.  

 

Foto 12: Obousměrná cyklostezka na úrovni chodníku u autobusové zastávky Nemocnice, 
oddělená od pěšího provozu sloupky s řetězem; nesprávná značka „smíšená stezka pro pěší 
a cyklisty“ 
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Foto 13: Komplikovaná dopravní situace vzniklá vedením cyklostezky po chodníku na křížení 
ulice Kabelíkovy 

 

Foto 14: Nevhodně vedená obousměrná cyklostezka těsně mezi chodníkem a parkovacími 
stáními na ulici Dvořákově 
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Foto 15: Cyklostezka vyznačená dopravním značením na chodníku s dopravní značkou 
nesprávně umístěnou vlevo ve směru jízdy a bez rozlišení chodníku, ulice Želatovská 

 

Foto 16: Pozůstatky vodorovného dopravního značení cyklostezky na chodníku, ulice bratří 
Hovůrkových 
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Foto 17: Komplikované křížení cyklostezky vybudované na úrovni chodníku s automobilní 
komunikací II/434 směr Tovačov 

 

Foto 18: Reálná jízda cyklisty po přejezdu cyklostezky s nesjízdně malými poloměry zatáčení, 
vedené na úrovni chodníku; světelně řízená křižovatka ulice Kojetínská 
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Foto 19: Nebezpečné vedení obousměrné cyklostezky mezi chodníkem a autobusovou 
zastávkou, ulice Komenského u pivovaru 

 

Foto 20: Starší jednosměrný nájezd cyklotrasy na chodník na ulici Velká dlážka 
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Foto 21: Nekomfortní a nebezpečné vedení cyklostezky na úrovni chodníku přes boční 
automobilní komunikaci na nábřeží Protifašistických bojovníků 

 
 

PŮJČOVNY KOL 

Na území statutárního města Přerov nejsou žádné půjčovny kol, a to ani soukromého 
provozovatele, ani Českých drah, ani města. Obchod se sportovními potřebami Jankusport 
deklaruje na svých webových stránkách, že půjčovnu jízdních kol připravuje.  

PARKOVIŠTĚ PRO KOLA 

Cyklistickou dopravou značně zatížena je lokalita autobusového a vlakového nádraží, kde 
jsou nyní umístěny stojany pro 200 kol a další zázemí je pak v uzavřených prostorách ČD.  

Intenzity cyklistické dopravy ve městě jsou díky rovinatému terénu poměrně vysoké, a město 
účinně reaguje na poptávku rozmístěním cyklostojanů u významných budov. Ty jsou 
vyloženě excelentní, neboť novější i starší typ cyklostojanů je vysoký a umožňuje opření a 
uzamčení rámu jízdního kola. Nejde tedy o často používané nefunkční nízké cyklostojany, do 
kterých se pouze postaví spodní část kola bicyklu, které je následně vystaveno riziku 
poškození výpletu, ukradení bicyklu s ponecháním zamčeného kola apod. 

K dokonalosti zbývá zvýšit počet cyklostojanů, neboť jejich stávající počty vysokým počtům 
cyklistů ve městě nestačí a bicykly stojí uzamčeny i u všech možných částí městského 
mobiliáře. Kde je to architektonicky a prostorově možné, je třeba zřídit zastřešené 
cyklostojany. 

Kryté parkování v žst. Přerov je možné pouze za úplatu v úschovně zavazadel. 
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Foto 22: Nejnovější typ městských stojanů v Přerově, k nimž lze opřít a zamknout rám bicyklu 

 

Foto 23, 24, 25, 26: Parkování bicyklů před budovou železniční stanice Přerov 
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Foto 27: Úprava náměstí T. G. Masaryka před budovou městského úřadu s novým typem 
městských stojanů pro kola 
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Foto 28: Starší typ městského stojanu na ulici Mostní v Přerově 

 

Foto 29: Vzorné vysoké cyklostojany před informačním centrem na Předmostí 
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POČET VOZIDEL VE M ĚSTĚ, JEJICH SPOTŘEBA A EMISE  
Počet vozidel registrovaných ve městě je uveden v kapitole Doprava ve městě. Údaje o 
spotřebě a emisích vozidel nejsou dostupné.  

INTENZITY DOPRAVY NA SILNI ČNÍ SÍTI  
Prakticky všechny sběrné komunikace (hlavní ulice) ve městě jsou silnicemi I., II. nebo III. 
třídy, tj. jejich vozovky nejsou v majetku města, ale státu a kraje, a sčítají se na nich intenzity 
dopravy tranzitní i zdrojové a cílové. 

K níže zobrazeným kartogramům a tabulce intenzit dopravy je třeba dodat, že 
nezahrnují dopravní proudy osobních automobilů, které se v severojižním směru 
proplétají hustou sítí místních komunikací – obytných ulic (ulice generála Štefánika a 
další), aby se vyhnuly čekání a popojíždění na přetížených křižovatkách na trasách vedoucích 
po silnicích I., II. a III. třídy. 

Dále je třeba učinit poznámku, že pro sčítání v roce 2010 byla změněna jeho metodika tak, 
že vozidla s návěsy (tj. kamiony apod.) byly sčítány jako jedno vozidlo, zatímco při 
předchozích sčítáních byla sčítána jako 2 vozidla. Proto také celkový počet vozidel v roce 
2010 je touto metodickou změnou ovlivněn směrem dolů. Věcně se celkový počet vozidel 
změnil realizací těchto investic: 

a) Zprovozněním dálničního tahu R46–R35 okolo Olomouce 1. 11. 200720, který snížil 
intenzity dopravy v Přerově na tazích I/55 směr Hulín – II/434 směr Kozlovice a II/436 
směr Chropyně – I/47, které předtím reálně plnily funkci dvou větví průtahu městem ve 
směru Brno – Ostrava. Doprava v relaci Olomouc – Lipník nad Bečvou od 1. 11. 2007 
jezdí okolo Olomouce, nikoli přes Přerov.  

b) Zprovozněním tahu D1-R55 okolo Kroměříže a Hulína k Otrokovicím v září 200821 
a v říjnu 201022, který část tranzitu přes Přerov přesunul na novou trasu Olomouc – 
Prostějov (R46) – Bedihošť (II/367) – Kojetín (D1) – Hulín. Silnice II/367 je v této trase 
modernizovaná, zbytek jsou dálniční komunikace mimo města. Kojetín je malé město bez 
dopravních komplikací a Prostějov se projíždí jen zcela okrajově) a s minimálním 
zdržením, navíc v úseku mezi Prostějovem a Kojetínem i bez mýta. 

c) Zobousměrnění průtahu Přerovem okolo nádraží, k němuž došlo v letech 2005-2006.23  

Problémy silniční dopravy v Přerově jsou zapříčiněny polohou města na transmoravských 
silnicích při absenci silnice plnící funkci obchvatu a umocněny jsou složitostí dopravní 
sítě ve městě s mnoha levými odbočeními, která výrazně snižují propustnost křižovatek. 
Město se úspěšně snaží situaci řešit instalací dynamicky řízené světelné signalizace 
kapacitně problematických křižovatek a přestavbou několika dalších křižovatek na okružní.  

Problematice dopravy je věnována celá stránka na webovém portálu města.4 Podle ní je 
město již po několik desetiletí opomíjeno v souvislosti se stavbou páteřní silniční sítě a za 
poslední dvě desetiletí se dopravní situace ve městě výrazně zhoršila a vyžaduje 
neprodlené řešení.  

                                                
20 http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/8D30E97669FE65ADC1257A680049196F/$file/RSD_R35_7_12.pdf  
21 http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/4585BAC9D47B043AC12577ED003D9780/$file/RSD_D1_11_10.pdf  
22 http://www.rsd.cz/rsd/rsdcat.nsf/0/8C947526660106BAC125741200553445/$file/r55-skalka-hulin.pdf  
23 podle leteckých snímků www.mapy.cz  
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Špatná průjezdnost městem Přerovem netrápí pouze občany města Přerova, ale je velkou 
dopravní překážkou i pro obyvatele okolních měst, které městem projíždějí. Podle 
představitelů města chybí stavba přeložky průtahu silnice I/55 městem („průpich“) i 
dálnice D1 (stavby 0136 Říkovice – Přerov a 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou), které 
mají plnit obchvatovou funkci města ve směrech Brno – Ostrava i Zlín – Olomouc.  

Na počátku roku 2011 byla schválena Výzva zastupitelů města Přerova k vyřešení 
dopravní krize ve městě Přerově, kterou následně peticí podpořilo 15.023 Přerovanů, ale i 
návštěvníků města. Tuto petici projednával a v závěru roku 2011 podpořil i Senát 
Parlamentu České republiky. Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování 
chybějících úseků dálnice D1 podpořila také většina starostů měst a obcí regionu 
Přerovska, Hranicka a Lipnícka, ale i hejtmani Olomouckého a Zlínského kraje, a podporu 
vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje.  

Stránka na webu města4 také uvádí, že v roce 2012 se předpokládá zahájení realizace 
stavby 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou dálnice D1, která však průtah městem nenahradí. 
Snahou Ministerstva dopravy nadále zůstává urychlení postupu přípravy stavby 0136 
Říkovice – Přerov (který bude plnit funkci obchvatu) tak, aby realizace mohla být zahájena 
v roce 2014. V roce 2012 se podle dostupných zdrojů předpokládalo pokračování procesů 
k získání pozemků, potřebných pro výstavbu.  

Tabulka 2: Vývoj intenzit dopravy na vybraných komunikacích v Přerově 

Intenzita dopravy 
Silnice Úsek 

2000 2005 2010 

I/55 železniční podjezd v severní části města 19 264  21 321  19 654  

I/55 1 severní část ulice Velká dlážka 12 354  14 656  11 780  

I/55 1 třída 17. listopadu východně od centra 15 332  15 976  11 346  

I/55 1,2 ulice Bratří Hovůrkových u hřbitova 9 281  11 071  8 349  

II/436 1,2 ulice Polní u Baumaxu 14 009 16 673  16 526  

II/436 1,2 ulice Kojetínská u OD Tesco 16 580  16 205  18 285  

III/34721 2 ulice Husova u nádraží (průtah směr jih – Olomouc) 3 552  4 566  12 575 

II/434* 1 ulice Dvořákova na východním sídlišti  8 813  8 332  7 302  

II/150 ulice Želatovská na východním sídlišti  6 550  7 842  7 950  
1 úseky sítě ovlivněné přesunem tranzitní dopravy do trasy okolo nádraží, která byla 

přestavěna na obousměrnou 
2 úseky sítě odlehčené zprovozněním R35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou 

Zdroj: www.rsd.cz 
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Mapa 17: Úseky silnic, které jsou uvedeny v tabulce 2 

 
Mapový podklad: www.prerov.eu 
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Mapa 14: Přesun dálkového tranzitu v relaci Vyškov – Lipník z průtahu Přerovem na 
dobudovaný tah R46 – R35 okolo Olomouce v roce 2009 

 
Mapový podklad: www.mapy.cz 

Mapa 18: Intenzity dopravy na silniční síti v Přerově v roce 2000  

 

Zdroj: www.rsd.cz  
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Mapa 19: Intenzity dopravy na silniční síti v Přerově v roce 2005  

 
Zdroj: www.rsd.cz  

Mapa 20: Intenzity dopravy na silniční síti v Přerově v roce 2010  

 
Zdroj: www.rsd.cz  
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Nejnovější směrový průzkum dopravy ve větší části města provedl v roce 2007 diplomant 
Jan Heisig z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci.24 Šetření provedl ve čtyřech lokalitách: 

� na kapacitně problematické křižovatce před podjezdem do Předmostí,  

� na křižovatce ulic Husova a Kojetínská nedaleko nádraží,  

� na křižovatce ulic Palackého a Komenského u gymnázia Jakuba Škody,  

� u kruhového objezdu na křižovatce ulice 17. listopadu, Želátovská, Dvořákova a bratří 
Hovůrkových.  

Šetření provedl metodou tzv. agregovaného sběru, kdy základní časová jednotka (60 minut) 
byla rozdělena do tří patnáctiminutových částí:  

� směrové šetření pohybu automobilů s pozorovatelem na každém výjezdu z křižovatky,  

� směrové šetření pohybu chodců a cyklistů,  

� aktivní dotazování chodců a cyklistů náhodným dotazem na počáteční a cílovou destinaci 
cesty dotazovaného, účelem cesty a výčtem průběhu předpokládané cesty.  

Výsledkem průzkumu je, že nejvytíženější je výpadová silnice směrem od Olomouce, kudy za 
dobu měření mezi 7. až 18. hodinou projelo více než 17 tisíc vozidel. Od světelně řízené 
křižovatky před podjezdem do Předmostí se hlavní proud vozidel rozděluje na dvě části, 
nákladní automobily spíše pokračují dále po ulici Tržní až na ulici Kojetínskou, odkud 
pokračují po ulici Husově směrem kolem nádraží na Hulín. Osobní automobily také pro 
průjezd městem využívají ulice Velká Dlážka a Palackého kolem centra města. Vysoký podíl 
nákladní dopravy projíždějící západní části města naznačuje i mapa časového vývoje intenzit 
dopravy. Dle vizualizace lze shrnout, že dopolední špička nastává na všech sledovaných 
stanovištích v období mezi 8. a 9. hodinou. Odpolední špička je většinou méně výrazná a má 
svůj vrchol na většině křižovatek kolem 14.-16. hodiny, případně je na příkladu křižovatky u 
gymnázia naprosto nevýrazná. 

Nejvíce četné trasy chodců a cyklistů (s počtem více než 10 vykonaných cest) jsou ve 
východní části města mezi sídlištěm Optiky a okolními jádrovými částmi – Šířava, Jižní čtvrť, 
centrem, nádražím a přednádražím. Další významnou oblastí s vyšší aktivitou je trasa mezi 
Předmostím a Kauflandem, Velkou dlážkou a centrem. Vzhledem k počtu více než 100 tras 
Nejvíce vytížené úseky ve směru východ – západ jsou na ose Optika – přednádraží – nádraží.  

Z pohledu dostupnosti linkami MHD je podle studie nejhůře dostupná Jižní čtvrť. Bez 
přestupu se nelze dopravit do nejvzdálenějších částí Předmostí a Kaufland.  

Dílčí směrový průzkum na nejproblematičtějším úseku ulice Kojetínské mezi ulicemi Velké 
Novosady a Tovačovskou provedl v roce 2010 diplomant Zbyněk Dobiáš z Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice.25 Jeho výsledky jsou zřejmé z kartogramů níže.  

                                                
24 http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2008/referaty/heisig.pdf  
25 https://portal.upce.cz/  
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Mapa 21: Směrový průzkum intenzit dopravy v Přerově v roce 2007  

 
Zdroj: HEISIG, J., 2008. 
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Graf 1: Rozdělení intenzit silničních vozidel v křižovatce Velké Novosady – Kojetínská 
v roce 2010 

 

Zdroj: DOBIÁŠ, Z., 2010.  

Graf 2: Rozdělení intenzit silničních vozidel v křižovatce Husova – Kojetínská v roce 2010 

 
Zdroj: DOBIÁŠ, Z., 2010.  

Mapa 22: Směrové rozdělení dopravy mezi pět dopravních proudů v uzlu Velké Novosady – 
Komenského – Kojetínská – Husova v dubnu 2010  

   
Mapový podklad: www.prerov.eu  

Zdroj dat: DOBIÁŠ, Z., 2010. 
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ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH UZL Ů  
Frekventované křižovatky na území města jsou opatřeny světelnou signalizací s dynamickým 
řízením provozu, anebo byly přebudovány na velké okružní křižovatky. Průměrná doba 
průběhu cyklu se v závislosti na síle provozu pohybuje mezi 65 a 165 sekundami.26 Na dvou 
frekventovaných pěších trasách u vlakového a autobusového nádraží jsou světelné signalizace 
na přechodech pro chodce. Semafor pro pěší u železničního nádraží má cyklus pevně nastaven 
na 45 sekund.27 Všechna tato řešení se nacházejí výhradně na silnicích I., II. a III. třídy, které 
vytvářejí komunikační skelet města a převádějí i tranzitní dopravu. 

Na světelně řízených křižovatkách není zavedena preference městské hromadné dopravy, 
šířka uličních profilů neumožňuje zřízení samostatných jízdních pruhů pro autobusy.  

Mapa 23: Rozmístění světelné signalizace a okružních křižovatek v uliční síti města 

 
Mapový podklad: www.prerov.eu  

                                                
26 http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2008/referaty/heisig.pdf  
27 http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2008/referaty/heisig.pdf  
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L EGISLATIVNÍ NÁSTROJE A RESTRIKCE  
Město Přerov používá několik druhů legislativních nástrojů. Současně však město nevede 
pasport dopravního značení ani přehled o územním rozsahu aplikovaných opatření. 
Z veřejných zdrojů je dostupný pouze rozsah pěší zóny, ostatní opatření byla zjištěna místním 
šetřením.  

PĚŠÍ ZÓNA  
Je vyznačena a stavebně provedena ve dvou ulicích v centru města. Okolní ulice jsou v zóně 
30 km/h. Rozsah pěší zóny lze považovat za odpovídající potřebám.  

ZÓNA 30 KM /H  
Ve vnitřním městě se nachází jedna zóna 30 km/h v užším centru města v historickém jádru 
a jeho okolí s největší koncentrací úřadů, obchodů a dalších frekventovaných cílů cest.  

Mapa 24: Rozsah pěší zóny a zóny 30 km/h v centru města 

 
Mapový podklad: www.prerov.eu  
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Tabulka 3:  Rozsah pěší zóny a zón 30 km/h v síti místních komunikací města Přerov 

položka 
délka ulic 

v zóně 
podíl na délce místních 

komunikací města 

pěší zóna v centru města 300 m 0,3 % 

zóna 30 km/h v centru města 3 800 m 4,3 % 

zóna 30 km/h na sídlišti Předmostí 700 m 0,7 % 

zóna 30 km/h Popovická – Hanácká – Kovářská  1 100 m 1,2 % 

Zdroj: vlastní měření a výpočet 

Další dvě zóny 30 km/h se nacházejí v těsně sousedících městských čtvrtích Předmostí a 
Popovice na severu města. Jedna z nich zahrnuje panelové sídliště a druhá ulici Popovická – 
Hanácká – Kovářská se starší zástavbou rodinných domů.  

Celkem zóny 30 km/h zahrnují cca 6,2 % délky místních komunikací.  

Doporučit lze zřízení zón 30 km/h na všech místních komunikacích s obytnou zástavbou. 

RESTRIKCE PRŮJEZDNOSTI CENTREM M ĚSTA 
Přestože ulice Palackého v centru města je stále formálně silnicí I/55 v majetku státu a správě 
ŘSD, městu Přerov se účinně podařilo minimalizovat její tranzitní funkci odvedením dopravy 
jinam, a to dopravním značením tranzitních tras, výstavbou okružních křižovatek a 
zjednosměrněním průjezdu touto ulicí včetně souvisejících stavebních úprav. Opačný směr 
provozu je veden úzkou, stavebně zklidněnou a jednosměrnou ulicí Kratochvílovou, která je v 
kontaktu s centrálním náměstím T. G. Masaryka a s pěší zónou v ulici Jiráskově, díky čemuž 
není pro automobilovou dopravu atraktivní a automobilový provoz na ulici nijak podstatně 
nevadí životu centra města v obchodech a na chodnících.  

Také v prostoru jižně o centra, v obytné čtvrti okolo soudu mezi ulicí Komenského a silnicí 
I/55 směr Hulín, se městu jednosměrným uspořádáním provozu podařilo alespoň částečně 
omezit průjezdnou dopravu, která si tudy zkracuje cestu, aby se vyhnula kapacitně přetíženým 
křižovatkám na vyznačeném průtahu městem.  

PARKOVIŠT Ě S PLACENÝM PARKOVÁNÍM  
Jde o 10 lokalit ve vnitřním městě v místech zvýšené poptávky po parkování – okolí úřadů, 
významných poskytovatelů služeb, nádraží. Parkovné se platí v pracovní dny od 8 do 18 
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Cena parkovného je 10 Kč za 30 minut parkování. 

Místním šetřením bylo zjištěno, že placená parkoviště jsou z větší části obsazena a současně 
neplacené parkovací plochy v jejich okolí jsou téměř až úplně obsazeny. Nastavení časového 
a plošného rozsahu placeného parkování se jeví jako vyhovující.  
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Mapa 25: Rozmístění placených parkovišť ve městě 

 

Zdroj: www.prerov.eu  

PARKOVIŠT Ě PARK &R IDE , BIKE &R IDE A K ISS&R IDE  
Město není natolik rozlehlé, aby se v rámci vnitroměstských cest uplatňovala kombinace více 
druhů dopravy, s výjimkou jízdy autobusem a pěší docházky k jeho zastávkám. Lidé se po 
Přerově přemisťují buď automobilem, na jízdním kole anebo pěšky.  

Pokud jde o dojížďku do města z okolních obcí ležících na železničních tratích, v rovinaté 
krajině Hané se hojně uplatňuje dojížďka na jízdním kole k železničním stanicím. Příjezd 
automobilem k vlaku je méně častý. Parkoviště pro jízdní kola či cyklostojany, někdy kryté, 
se tradičně nacházejí na mnoha železničních stanicích.  

Pokud jde o dojížďku z území města k železniční stanici Přerov, několik stovek bicyklů 
parkujících přímo před staniční budovou (viz foto níže v kapitole o cyklodopravě) dostatečně 
prokazuje, že dominantní druh individuální dopravy používaný k dojížďce na vlak je jízda 
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na kole. Oproti tomu automobilová doprava jako příjezdový prostředek k železniční 
stanici není v Přerově podporována, neboť parkování je (vzhledem k poloze nádraží na 
okraji centra města) placené za cenu stanovenou městem a tudíž nepoužitelné ve smyslu 
Park&Ride, kdy se předpokládá zaparkování železničních zákazníků v rámci ceny jízdenky. 
Bližší z vybudovaných parkovišť mezi autobusovým a vlakovým nádražím bylo uvažováno 
jako Park&Ride, ale tomuto účelu víceméně neslouží. Rovněž není podporováno ani zvlášť 
ošetřeno krátkodobé zastavení Kiss&Ride.  

Studie dopravní obslužnosti města Přerov z roku 20071 doporučovala výstavbu parkoviště za 
vlakovým nádražím se současným prodloužením staničního podchodu o cca 100 metrů do 
tohoto prostoru. Mělo jít o parkoviště nejen pro pěší docházku do centra města, ale i o 
parkoviště Park&Ride železniční stanice Přerov. V rámci nyní prováděné modernizace 
železničního uzlu Přerov však podchod prodlužován není, takže výstavba parkoviště je 
irelevantní. Zřejmě to nebude na závadu, neboť na základě zkušeností z jiných měst lze 
konstatovat, že řidiči by na takto lokalizovaném parkovišti stejně neradi parkovali. Za prvé 
kvůli prodloužené docházkové vzdálenosti k významným cílům ve městě, a za druhé kvůli 
bezpečnostním obavám o automobily zaparkované v odlehlé lokalitě bez dozoru. Pokud by 
takto lokalizované parkoviště bylo hlídané, muselo by být placené, což by dále odrazovalo od 
jeho využívání. Naopak jako vhodné řešení lze doporučit přeměnu části nynějšího 
předimenzovaného autobusového nádraží na parkoviště pro automobily (viz níže).  

Komplexní doporučení pro úpravu prostoru před vlakovým nádražím a autobusového nádraží, 
včetně opatření pro zařízení Bike&Ride, Park&Ride a Kiss&Ride je uvedeno níže v kapitole 
o veřejné dopravě.  

RESTRIKCE PARKOVÁNÍ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY  
Území vnitřního města je, podobně jako území mnoha jiných měst v ČR, vyznačeno jako 
zóna nočního zákazu stání pro nákladní automobily. Umístění parkoviště pro nákladní 
automobily (název areálu a GPS souřadnice) je uvedeno přímo na dopravních značkách zóny, 
které jsou na vstupu všech silnic do zastavěné části jádrového města. Toto parkoviště se 
nachází v areálu ČSAD na jižním okraji města, u silnice I/55 směr Hulín.  

RESTRIKCE VJEZDU NA ZÁKLAD Ě EMISNÍCH PARAMETR Ů VOZIDEL  
Česká legislativa (zákon o ochraně ovzduší) umožňuje zřizování nízkoemisních zón až 
v posledních dvou letech a to tak, že musí být vyhlášeny s ročním předstihem, aby se na ně 
mohli vlastníci vozidel připravit, a nemohou být vyhlášeny na průjezdních trasách, pro něž 
neexistuje směrově srovnatelná alternativní silnice stejné nebo vyšší třídy. Podmínkou podle 
zákona také je překročení limitů ochrany ovzduší, což je případ města Přerova.28 V praxi tedy 
zatím nejsou nízkoemisní zóny nikde v ČR funkční.  

V případě Přerova by za současného uspořádání silniční sítě nízkoemisní zóna nemohla 
pokrývat tranzitní trasy silnic I.-III. tříd, a to vždy jednu v každém směru. Nízkoemisní zónu 
tedy je možné v obytné zástavbě města Přerova vyhlásit na silnici I/55 v úseku Palackého – 
most Míru – Velká dlážka, na silnici III/04734 (ulice Kopaniny – Osmek) a dále samozřejmě 
na všech místních komunikacích.  

                                                
28 Věstník MŽP č. 1/2009  
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POPLATKY ZA VJEZD A POUŽITÍ KOMUNIKACÍ  
Na území města Přerova se nacházejí silnice I. třídy, jejichž extravilánové úseky jsou 
zařazeny mezi silnice a dálnice zpoplatněné mýtným. Jde o úseky I/55 směrem na jih od 
města a I/47 směrem na severovýchod od města. Po vybudování dálnice D1 i ona bude 
předmětem mýtného. Do roku 2016, kdy skončí smlouva Ministerstva dopravy s firmou 
Kapsch na provozování mikrovlnného mýtného systému s bránami, nelze předpokládat 
rozšíření mýtného na silnice nižších tříd v majetku krajů.  

Města mohou stanovovat poplatek za vjezd do města, což jen málokteré využívá. Většinou jde 
o lázeňská města anebo o města se stísněným městským centrem. Město Přerov tento nástroj 
nevyužívá, a ostatně vzhledem k vlastnictví silnic I. třídy ve vnitřním městě by jej ani příliš 
účinně využívat nemohlo. Dostatečnou náhradou za mýtné je městem uplatňované 
zpoplatnění parkování.  
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VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA  

DÁLKOVÁ DOPRAVA  
Dálková doprava je řešena železniční dopravou, v denní době zpravidla v taktu 60 nebo 120 
minut: 

� ve směru Olomouc (– Praha) jsou ne zcela symetricky proloženy dva 120minutové takty 
linek Luhačovice – Olomouc – Praha a Břeclav – Olomouc. Při cestě směr Pardubice, 
Praha je však nutné v Olomouci přestupovat, neboť s výjimkou přímého Zlínského 
expresu a expresu Šohaj jsou přímé vlaky do Prahy o půl hodiny pomalejší než 
nejrychlejší spojení s přestupem; mají totiž více zastávek.  

� Ve směru do Brna jezdí rychlíky v taktu 120 minut v dopoledním sedle a večer a v taktu 
60 minut v ranní a odpolední špičce. 

� Stejná situace je ve směru do Ostravy, kde však navíc jezdí vlaky EC a IC v relaci Vídeň / 
Budapešť – Břeclav – Přerov – Ostrava – Varšava, které během dne vytvářejí 
nepravidelný takt 120 až 240 minut. 

� Směrem do Otrokovic a Břeclavi jsou, kromě EC/IC Břeclav – Ostrava, ne zcela 
symetricky proloženy dva 120minutové takty linek Luhačovice – Olomouc – Praha a 
Břeclav – Olomouc. Cestování do významných sídel v tomto směru, Zlína a Uherského 
Hradiště, je s přestupem, neboť tato města neleží přímo na hlavní trati a odbočné tratě do 
těchto měst nejsou elektrizovány. U přímých vlaků je tedy nutný přepřah hnacího vozidla 
s cca desetiminutovým prodloužením jízdní doby, takže přestup je rychlejší a přímých 
vlaků jezdí málo. 

Mapa 26: Přímé spojení Přerova dálkovými vlaky  

 
Mapový podklad: SŽDC 
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Celková nabídka dálkové železniční dopravy je vyhovující, a to i s ohledem na to, že 
v časových polohách zhruba uprostřed mezi rychlíky do měst okolo Přerova jezdí osobní 
vlaky v 60minutovém taktu. Možným zlepšením by tak mohlo být leda vytvoření celodenního 
60minutového taktu rychlíků na trase Otrokovice – Olomouc namísto dvou nesymetricky 
proložených 120minutových taktů, případně celodenní 60minutový takt Brno – Přerov – 
Ostrava. 

Kromě dálkových vlaků městem projíždějí 4 mezinárodní a dálkové autobusové linky, na 
kterých jezdí jednotlivé spoje během dne nebo jen v některých dnech týdne. Tyto linky jsou 
sice formálně dálkové a vedené na podnikatelské riziko dopravců, ale vzhledem k nízké 
cestovní rychlosti a konkurenci dálkových vlaků spíše nabírají většinu cestujících v kraších 
relacích mezi městy širšího regionu. V síti veřejné hromadné dopravy kraji nehrají 
významnou roli. 

Tabulka 4: Mezinárodní a dálkové autobusové linky v Přerově 

Spojů tam / zpět 

Linka Trasa pracovní 
dny 

soboty neděle 

000176 Zákamenné – Námestovo – Dolný Kubín – 
Terchová – Žilina – Čadca – Makov – 
Valašské Meziříčí - Olomouc – Hradec 
Králové – Pardubice – Praha  

0,4/0,4 0 0 

540900 Liberec – Hradec Králové – Svitavy – 
Olomouc – Přerov – Zlín – Luhačovice  

1/1 1/1 1/1 

820285 Luhačovice – Zlín – Přerov – Olomouc – 
Polička – Hradec Králové – Praha  

0 0 0/1 

940085 Rožnov pod Radhoštěm – Přerov – Prostějov 
– Brno  

0,2/0 0 1/0 

 CELKEM 1,6/1,4 1/1 2/2 

Zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=7&mi=4&tt=4743,0,69&sv=&ttnm=P%f8erov  

PŘÍM ĚSTSKÁ DOPRAVA 
Veřejná doprava na území města i okresu Přerov je organizována v Integrovaném 
dopravním systému Olomouckého kraje, označovaném zkratkou IDSOK. Ten vznikl v roce 
2003 poté, co kompetenci v zajištění dopravní obslužnosti přebraly kraje. Původně 
samostatně rozvíjený IDS města Přerova se stal jeho součástí k 1. lednu 2004. 

IDSOK pokrývá celé území Olomouckého kraje. Koordinátorem systému je Koordinátor 
integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, oddělení IDS. Součásti 
integrovaného dopravního systému v okolí Přerova pouze linková autobusová doprava a 
městská hromadná doprava.1 V okolí Přerova není železniční doprava součástí IDSOK.  
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TARIF PŘÍMĚSTSKÉ A MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

Tabulka 5: Ceník jízdenek IDSOK pro zónu 51 Přerov 

Jízdné MHD příměstské linky 

jednorázové (platí prac. dny 40/ víkend 60 minut) 10 / 5 Kč 9 / 4 Kč 

7denní (dospělý / dítě / senior 65+) 78 / 39 / 58 Kč 70 / 35 Kč 

měsíční (dospělý / dítě / senior 65+) 250 / 125 / 187 Kč 230 / 115 Kč 

čtvrtletní (dospělý / dítě / senior 65+) 710 / 355 / 532 Kč není 

Zdroj: http://www.kidsok.cz/tarif-a-prilohy.asp 

Mapa 27: Síť veřejné dopravy IDSOK v okrese Přerov a okolí 

 
Zdroj: www.kidsok.cz  

Všechny městské i příměstské autobusové linky jsou tarifn ě integrovány, tj. je možné 
cestování na jednu jízdenku, ať už jednorázovou nebo předplatní. Tarif IDSOK je založen na 
zónovém a časovém principu. Celé území Olomouckého kraje je pro potřeby tarifu rozděleno 
do zón, označených číslem a názvem. Území statutárního města Přerov tvoří zónu 51 
Přerov.29 Pro každou jízdenku je pak stanovena její zónová a časová platnost. Začátek 
platnosti časových jízdenek je volitelná, tj. nemusí být první den v měsíci. Jízdní doklady 

                                                
29 http://www.kidsok.cz/images/mapy/schema-zon-okres-prerov.png 
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IDSOK je možné zakoupit na prodejních místech dopravců, jež jsou označeny logem IDSOK, 
nebo u řidiče autobusu.  

PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Příměstská železniční doprava je zavedena na všech čtyřech železničních tratích směřujících 
do města. Vzhledem k vysokým traťovým rychlostem, které mimo lokální omezení jsou 90-
160 km/h, jsou i cestovní rychlosti osobních vlaků na všech tratích vysoce atraktivní, okolo 
60 km/h. Vzhledem k tomu, a také k ne vždy atraktivním polohám zastávek vzhledem 
k mimopřerovským sídlům (Osek nad Bečvou, Věžky), mají příměstské osobní vlaky povahu 
spíše vlaků spěšných, a zajišťují tak především dopravu na vzdálenosti 10-30 km, a to i 
dopravu meziměstskou. Všechny 4 vlakové linky jezdí v taktu zpravidla 60 minut, přičemž 
v sedlech jsou někde intervaly 120 minut a naopak ve špičkách jsou do 60minutového taktu 
vloženy další vlaky. 

Železniční doprava v okrese Přerov není tarifně, časově ani prostorově integrována 
s ostatními druhy veřejné dopravy. Nezbytné je provést zapojení železniční dopravy do 
IDSOK.  

Chybějící železniční zastávky  

Je nepochybné, že nejméně dvě železniční tratě vycházející z Přerova vedou těsně kolem 
významných bodů přepravní poptávky, aniž by na železniční trati byla zastávka. Jsou to 
lokality: 

� Předmostí na trati směr Hranice na Moravě. V docházkové vzdálenosti do 1 km zde bydlí 
5370 obyvatel na sever od tratě v katastrálním území Předmostí a dalších 3250 obyvatel 
na jih od tratě v obytné čtvrti Na odpoledni30. Trať je zde čtyřkolejná, tedy vybudování 
železniční zastávky není banální, ale naskýtá se pro ni právě nyní jedinečná šance, neboť 
vbrzku proběhne modernizace této tratě v rámci pokračování modernizace železničního 
uzlu. Zastávka Předmostí by dokonce měla být zřízena i pro dálkové vlaky jedoucí po 
Dluhonické spojce, neboť tak by se zajistilo atraktivní přímé spojení Předmostí a Velké 
Dlážky nejen s Olomoucí, ale i s východními Čechami a Prahou.  

� Dluhonice na trati směr Olomouc, kde nástupiště v existující stanici v minulosti již byla. 
Zde bydlí sice pouze 330 obyvatel, ale osobní vlaky poskytují velmi atraktivní spojení 
nejen do Přerova, ale i do krajské metropole Olomouce. Podstatou významu zastávky 
Dluhonice je zpřístupnění části areálu Prechezy, který sahá až k přejezdu 
v Dluhonicích. Druhou možností využití v případě, že zastávka Předmostí by nebyla 
zřízena pro vlaky jedoucí po Dluhonické spojce, je využití obyvateli Předmostí, kteří 
sem mohou snadno přijet na kole nebo autem a ušetří tím na cestě do Olomouce cca 10–
15 minut oproti jízdě městem na přerovské nádraží. 

                                                
30 www.czso.cz, Registr sčítacích obvodů a budov 
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Mapa 28: Umístění nově navrhovaných železničních zastávek na území města 

 
Mapový podklad: www.prerov.eu  

 

 

PŘÍMĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Příměstské autobusové linky se na hranicích města větví do 12 směrů, a dále ještě do více 
směrů, jak je uvedeno v tabulce. Linky nejezdí v taktu, ale podle poptávky. Nabídka spojů je 
bohatá díky velkým počtům obyvatel v obcích, silné dojížďce a krátkým vzdálenostem do 
spádového centra, kterým Přerov je. Příměstské autobusové linky jezdí po území města přímo, 
ve špičkách vybrané spoje zajíždějí k významným zdrojům a cílům přepravní poptávky, jako 
jsou školy a průmyslové podniky. 
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Tabulka 6: Příměstské autobusové linky v Přerově k 9. 12. 2012 

Spojů tam / zpět 
Linka Trasa pracovní 

dny 
soboty neděle 

770100 Kroměříž – Kyselovice – Chropyně – Přerov  5/5 0 0 
780660 Prostějov – Tovačov – Oplocany – Přerov  6/6 0 0 
780661 Prostějov – Dub nad Moravou – Přerov  3/3 0 0 
820271 Zlín – Přerov – Olomouc  2/2 2/2 2/2 
920002 Přerov – Bochoř, včelín 3/3 0 0 
920003 Přerov – Bochoř – Vlkoš – Kyselovice  10/10 10/10 10/10 
920004 Přerov – Tršice, Lipňany 10/10 4/4 4/4 
920005 Přerov – Čekyně – Žeravice – Kokory  12/12 9/9 9/9 
920006 Přerov – Kokory – Tršice, Lipňany  13/12 6/6 6/6 
920007 Přerov – Bystřice pod Hostýnem 15/15 7/7 7/7 
920008 Přerov – Beňov – Líšná  10/10 3/3 4/4 
920009 Přerov – Tovačov – Lobodice  22/23 9/9 9/9 
920010 Přerov – Dub nad Moravou – Prostějov  4/4 4/4 4/4 
920011 Přerov – Soběchleby – Horní Nětčice 15/15 6/6 7/7 
920012 Přerov – Pavlovice u Přerova, Prusinky 10/11 5/5 5/5 
920013 Přerov – Dolní Újezd – Skoky – Staměřice  12/11 6/6 6/6 
920014 Přerov – Zábeštní Lhota 6/8 0 0 
920015 Přerov – Holešov – Zlín  2/2 2/2 2/2 
920017 Přerov – Velký Újezd – Libavá, Kozlov 12/11 6/6 7/6 
920018 Přerov – Kostelec u Holešova 11/12 5/5 5/5 
920019 Přerov – Kojetín – Kovalovice – Stříbrnice  6/6 0 0 
920020 Přerov – Podolí – Všechovice – Provodovice  15/15 1/1 1/1 
920024 Přerov – Tesák – Troják – Vsetín  2/2 2/2 2/2 
920025 Přerov – Dluhonice – Citov – Krčmaň  24/24 12/12 12/12 
920027 Přerov – Brodek u Přerova – Majetín – 

Olomouc  
1/1 0 0 

920030 Přerov – Olomouc – Prostějov  5/5 0 0 
920057 Lipník nad Bečvou – Přerov  10/11 2/2 2/2 
920061 Lipník nad Bečvou – Lhota – Pavlovice – 

Přerov  
6/7 3/3 3/3 

920086 Přerov – Hranice – Opava  6/6 5/5 5/5 
940036 Vsetín – Troják – Bystřice p. Host. – Přerov  2/2 2/2 2/2 
950104 Jeseník – Olomouc – Přerov  3/3 2/2 1/1 
 CELKEM 263/264 113/113 114/113 

Zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=7&mi=4&tt=4743,0,69&sv=&ttnm=P%f8erov  
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MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Pokrytí území města linkami 

Vnitroměstská hromadná doprava zahrnuje:  

1. 8 linek formálně označovaných jako městská hromadná doprava, jejichž 
provozovatelem je společnost Dopravní a logistická společnost, s. r. o. – obsluhují 
většinu území města.  

Trasy a provozní režimy linek jsou navrženy sofistikovaně, ale pro nepravidelného 
uživatele poměrně složitě a nepřehledně – do některých lokalit jezdí v pracovní dny jiné 
linky (2, 3, 4, 5, 8) než o víkendech (6, 7), zatímco linka č. 1 jezdí denně. Mimoto vybrané 
spoje linek 1 a 3 MHD ve špičkách pracovních dnů zajíždějí do Kozlovic a Henčlova. 

2. 9 příměstských autobusových linek, které zajišťují veřejnou dopravu v 6 okrajových 
vesnicích administrativně spadajících pod Přerov (Čekyně, Dluhonice, Henčlov, 
Kozlovice, Pěnčice, Žeravice). Dopravce je odlišný od dopravce linek MHD.  

Tabulka 7: Trasy a provozní režimy linek MHD 

Interval v rozmezí Číslo 
linky 

Charakteristika trasy linek  
(všechny jedou přes centrum města) pracovní dny víkend, večer 

1 
polookružní, spojuje 2 velké okrajové čtvrti na 
severu a východě města s centrem a nádražím  

10-30 minut 60-180 minut 

2, 3 spojuje okrajové vesnice s centrem a s nádražím  15-60 minut nejede 

1, 2, 
3 

zajíždějí do 2 okrajových vesnic / průmyslové 
zóny nad rámec celodenní obsluhy příměstskými 
linkami  

vybrané spoje 
ve špičkách 

nejede 

4, 5 
polookružní, plošně obsluhuje velkou část města, 
hřbitov a nemocnici (č. 5 jede od nádraží)  

č. 4: 30 minut 
č. 5: 15 minut 

nejede 

6, 7 
spojuje okrajové vesnice s nádražím, hřbitovem 
a nemocnicí, plošně obsluhuje velkou část města  

nejede 35-75 minut 

8 
přímo spojuje výstaviště a střední školy 
s nádražím  

ve špičkách 
25-35 minut 

nejede 

Zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=7&mi=4&tt=4743,0,69&sv=&ttnm=P%f8erov  
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Mapa 29: Linky MHD a příměstských autobusů v Přerově v pracovní dny 

 
Mapový podklad: www.mapy.cz.  

Zpracováno podle http://www.portal.jizdnirady.cz a www.prerov.eu.  
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Mapa 30:  Linky MHD a příměstských autobusů v Přerově v nepracovní dny 

 
Mapový podklad: www.mapy.cz.  

Zpracováno podle http://www.portal.jizdnirady.cz a www.prerov.eu.  
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Tabulka 8: Počty spojů na linkách MHD a na příměstských linkách obsluhujících okrajové 
části  

Počet spojů 
Linka Trasa na území města pracovní  

dny 
nepracovní 

dny 

1 
polookružní: (Kozlovice –) nemocnice – nádraží – 
centrum –Předmostí  

41 párů 
(3 páry) 

9 párů 

2 
Vinary – Lísky – Předmostí – centrum – nádraží  
(– Přerovské strojírny) 

37 párů  
(12 párů) 

0 

3 
Lověšice – Újezdec – nádraží  
(– Přerovské strojírny – Henčlov) 

26 párů 
(9 párů) 

0 

4 
polookružní plošná: ČSAD – hřbitov – centrum – 
Svépomoc, Kopaniny  

33 0 

5 polookružní: nádraží – centrum – hřbitov, nemocnice 63 0 
6 Vinary – Předmostí – centrum – nádraží – nemocnice  0 20 párů 

7 
polookružní: nádraží – centrum – výstaviště – nádraží – 
hřbitov – Újezdec – Lověšice – hřbitov – nádraží  

0 16 

8 nádraží – centrum – Kopaniny (– zemědělská škola) 13 párů 0 
 CELKEM MHD 330 spojů 74 spojů 

920004 nádraží – Předmostí – Čekyně – Penčice 10 párů 4 páry 
920005 nádraží – Předmostí – Čekyně 12 párů 9 párů 
920006 nádraží – Předmostí (– Čekyně) – Žeravice 13/12 6 párů 
920009 nádraží – Přerovské strojírny – Henčlov  22/23 9 párů 
920012 nádraží – nemocnice – Kozlovice 10/11 5 párů 
920017 nádraží – nemocnice – Kozlovice 12/11 6 párů 
920025 nádraží – Předmostí / Precheza – Dluhonice  24 párů 12 párů 
920057 nádraží – nemocnice – Kozlovice 10/11 2 páry 
920061 nádraží – nemocnice – Kozlovice 6/7 3 páry 

 
CELKEM PŘÍMĚSTSKÉ LINKY  
spolufinancované městem Přerov 

240 spojů 112 spojů 

 CELKEM MHD A PŘÍMĚSTSKÉ LINKY 570 spojů 186 spojů 

Zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=7&mi=4&tt=4743,0,69&sv=&ttnm=P%f8erov  

Rozmístění a propojenost zastávek veřejné dopravy 

Jádrové město (Přerov, Předmostí) mimo okrajové vesnice-městské části, kam jezdí jen 
příměstské autobusy, je plošně pokryto zastávkami městské a příměstské autobusové 
dopravy. Území jádrového města pokrývá 43 zastávek, z nichž: 

1. 14 je společných pro MHD a příměstské linky, 

2. 4 jsou pouze pro příměstské linky, 

3. 25 je pouze pro MHD. 

V jiných integrovaných dopravních systémech není obvyklé, aby tolik zastávek bylo 
vyhrazeno pouze pro příměstské linky a aby příměstské a městské linky byly vedeny 
odlišnými trasami. Kromě toho, že je to nepřehledné a znesnadňuje přestupování mezi 
městskými a příměstskými linkami, specializované zastávky příměstských linek a jejich 
zálivy v obytné a kancelářské zástavbě zabírají cenné plochy pro parkování rezidentů a 
návštěvníků a jsou umístěny ve velké docházkové vzdálenosti od cílů cest příměstských 
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cestujících. To je přitom nejlepší způsob, jak cestující demotivovat k využívání veřejné 
dopravy a vytlačit je do dopravy individuální.  

V Přerově je velký potenciál pro sjednocení zastávek příměstských linek a linek MHD. 
Zejména je nutné zrušit samostatné zastávky příměstských autobusů ve vnitřním městě 
a příměstské linky přetrasovat přes zastávky MHD.  

Současně je zde potenciál pro doplnění zastávek – na území města jsou lokality s horší 
obsluhou MHD, s většími docházkovými vzdálenostmi k zastávkám. Jde o lokality: 

� generála Štefánika – náměstí Svobody, 

� oblast ulice Tržní – Polní – Dluhonské,  

� nová vilová zástavba v předměstské části Újezdec (ulice Přerovská, Luční, U svodnice). 

Zobousměrnit  pro MHD je nutné zastávky Šířava, Hřbitov, Želátovská a Krytý bazén, které 
jsou nyní jen v jednom směru jízdy.  

Názor cestujících na služby městské hromadné dopravy  

Místním šetřením bylo zjištěno, že vozidla jsou zvenku i zevnitř upravená, působí dobrým 
dojmem, ceny jízdného jsou lidové a obsazenost spojů je vysoká, nikoli však tak, aby to 
znamenalo špatnou kulturu cestování.  

V rámci prací na studie se podařilo nalézt jediný průzkum spokojenosti cestujících MHD, 
kterým byl Výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb, zpracovaný KPSS Přerov v roce 2010 
metodou kvalitativního výzkumu (rozhovory s uživateli a s odborníky).31 Jeho součástí bylo 
i zjišťování názorů vybraných skupin obyvatelstva na sociální služby, mezi nimi i veřejnou 
hromadnou dopravu a chůzi po městě. Největší část připomínek týkajících se dopravy byla 
zjištěna ve skupině seniorů, kde bylo v diskusích zjištěno:  

� Častým požadavkem v diskuzích bylo navýšení počtu nízkopodlažních autobusů, v 
ideálním případě na všechny spoje.  

� Senioři vítají, pokud jsou zastávky co nejblíže k místu, odkud vycházejí nebo kam mají 
namířeno. Nehodnotí příliš příznivě současnou polohu zastávek vzhledem k jednotlivým 
domům s pečovatelskou službou. Místa, která jsou dále od zastávek MHD, se pro některé 
z nich mohou snadno stát nedostupná.  

� Senioři jednoznačně preferují, pokud jsou jimi využívané zastávky zastřešené a jsou na 
nich umístěny lavičky. Citlivě vnímají, pokud je zastávka např. z důvodu rekonstrukce 
ulice dočasně přesunuta, bez adekvátní a okamžité náhrady na nové pozici. 

� Poměrně častá stížnost na velikost písma na jízdních řádech na zastávkách. Jako možné 
řešení byl uváděn systém digitálních panelů.  

� Senioři si stěžují na systém polookružních a plošných linek. Jednosměrné úseky nutí ujet 
i relativně malou vzdálenost kolem města se zbytečnou časovou ztrátou.  

� Kriticky senioři hodnotili i nižší počet spojů o víkendech a dobu posledního spoje večer.  

� Senioři vyčítali některým řidičům rychlé rozjezdy, kdy pasažéři se ještě nestihli usadit, 
a přivření pasažéra ve dveřích při vystupování či nastupování.  

Podobné připomínky jako senioři v rozhovorech ke studii vznášeli i zdravotně postižení 
a zčásti i rodiče.  

                                                
31 www.prerov.eu/filemanager/files/file.php?file=14537  
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Množství cestujících v MHD 

Informace byla poptávána u příslušného odboru Magistrátu města Přerova, který sdělil, že ji 
neeviduje. Podle studia literatury bylo sčítání cestujících v rámci zpracování Generelu 
dopravy v roce 2004, data se však v rámci studie nepodařilo dohledat.  

Obsazenost autobusů byla pozorována v době dopoledního přepravního sedla pracovního dne 
a byla shledána jako přiměřená nabízené kapacitě při zachování komfortu cestování. Většinu 
cestujících dopoledne tvořili důchodci.  

Průměrné vzdálenosti přepravy v MHD  

Informace byla poptávána u příslušného odboru Magistrátu města Přerova, který sdělil, že ji 
neeviduje.  

DOPORUČENÍ K  LINKOVÉMU VEDENÍ AUTOBUSŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA  

Po provedené základní analýze je nutno vyslovit tato dílčí doporučení:  

Dílčí doporučení  

1. Obsluhu místních částí Lověšice a Újezdec rozdělit do dvou samostatných linek, protože 
pěti- až desetiminutová polookružní zajížďka do druhé obce výrazně snižuje atraktivitu 
linky. Rozdělení by nemělo znamenat zvýšení provozních nákladů, neboť už nyní linka 4 
neproduktivně (s minimem cestujících) zajíždí na obratiště ČSAD-STS. Přes Újezdec je 
třeba vést linku polookružně tak, aby obsloužila i novou zástavbu v ulicích Luční, 
U svodnice, Přerovská a Nová čtvrť.  

2. Rozdělit také obsluhu částí Svépomoc a Kopaniny. I zde polookružní zajížďka, vzhledem 
k malé vzdálenosti od centra města, výrazně snižuje atraktivitu linky.  

3. Zrušit zajíždění linek směr Předmostí ke Kauflandu  a nahradit je některými spoji svazku 
ad F) viz níže, které u Kauflandu skončí jízdu. Nynější zajíždění snižuje atraktivitu linek 
2 a 6.  

Koncepční doporučení  

1. Městské i příměstské linky logicky a zapamatovatelně očíslovat v rámci jednotného 
číslování IDSOK. Za vzor si vzít IDS Jihomoravského kraje.  

2. Všechny příměstské linky a linky MHD z okrajových venkovských místních částí 
vést na území města takto:  

i. okolo vlakového nádraží,  

ii.  přes zastávky MHD, které jsou v blízkosti významných cílů jejich cestujících.  

To představuje následující linkování ve svazcích:  

A) Všechny linky ze směru Předmostí vést přes zastávky Velká Dlážka – Palackého / 
náměstí TGM – Pivovar – Kojetínská – Nádraží – Autobusové nádraží.  

B) Všechny linky ze směru  Prosenice vést přes zastávky Zemědělská škola – 
Kopaniny – Krytý bazén – Palackého / náměstí TGM – Pivovar – Kojetínská – 
Nádraží – Autobusové nádraží.  
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Mapa 31: Vedení linek v případě provedení výše nastíněné variantě reorganizace příměstské 
a vnitroměstské autobusové dopravy 

 

Mapový podklad: www.prerov.eu  
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C) Všechny linky ze směru Kozlovice vést přes zastávky Nemocnice – Porodnice – 
U tenisu – Bayerova – Šířava – Pivovar – Kojetínská – Nádraží – Autobusové 
nádraží.  

D) Všechny linky ze směru Želátovice vést přes zastávky Želátovská – Hřbitov – 
Svisle – Šířava – Pivovar – Kojetínská – Nádraží – Autobusové nádraží.  

E) Všechny linky ze směrů Henčlov a Bochoř vést přes zastávky Nádraží – Čechova 
(nová zastávka jižně u náměstí Svobody) – Prior – Svisle – Hřbitov – Želátovská – 
Kabelíkova / gen. Janouška – Nemocnice.  

F) Všechny linky ze směrů Horní Moštěnice, Lověšice a Újezdec vést přes zastávky 
Jižní čtvrť – Autobusové nádraží – Nádraží – Kojetínská – Pivovar – náměstí TGM / 
Palackého a dále buď Velká dlážka – Kaufland nebo Krytý bazén – Kopaniny – 
Zemědělská škola.  

Svazky ad A, B a F mohou být zčásti tvořeny průběžnými spoji propojujícími obě ramena.  

3. Příměstské spoje takto mohou do značné míry zajišťovat i funkce MHD. Předpoklady 
toho jsou:  

� spoje na linkách musí jezdit v taktu, navázaném na takt vlaků v žst. Přerov,  

� provoz ve svazcích, označených písmenem nebo číslem na autobusech i zastávkách,  

� musí být vyvěšeny souhrnné jízdní řády svazků,  

� přípoje do významných směrů, kam linka (svazek) nejede a kam nelze dojít pěšky, 
musí jet do 5 minut a musí být uvedeny v jízdních řádech linek, na něž tyto spoje 
navazují,  

� v časových polohách taktu, kdy příměstské spoje nejedou, a v časech zvýšené 
přepravní poptávky doplnit takt svazku příměstských linek o vnitroměstské spoje,  

� již existující tarifní integrace s přestupními jízdenkami.  

Takto navržená síť musí být doplněna o vnitrom ěstské linky, které zajistí přímé spojení 
mezi západem, východem a jihem města mimo nádraží. Postačí dvě nebo tři linky, a to na 
bázi stávajících linek 1, 4 a 5, resp. o víkendech 1, 6 a 7, které se však musí oprostit od 
dlouhých polookružních úseků a závleků, které cestující kritizují a které snižují 
atraktivitu linek. Aby pokryly co největší část města a co nejpříměji, trasy těchto linek by 
měly být asi tyto (lze si představit více variant, toto je příklad), intervaly prvních dvou 
níže uvedených linek by byly proložené.  

Újezdec, střed > Ke Tmeni (nová zastávka) > Nová čtvrť (nová zastávka) > Přerovská 
(nová zastávka) > Jižní čtvrť > Hřbitov > Svisle > Šířava > nám. TGM > Velká dlážka > 
Předmostí, u podjezdu > Teličkova > Tyršova (nová zastávka) > Předmostí, škola > 
Předmostí, Dům služeb > Velká dlážka > Palackého > Šířava > Svisle > Hřbitov > Jižní 
čtvrť > Přerovská (nová zastávka) > Nová čtvrť (nová zastávka) > Ke Tmeni (nová 
zastávka) > Újezdec, střed  

Lověšice, točna > Lověšice, podjezd > Lověšice, autoservis >ČSAD-STS > Jižní čtvrť > 
Hřbitov > Svisle > Šířava > nám. TGM > Velká dlážka > Předmostí, u podjezdu > 
Teličkova > Tyršova (nová zastávka) > Předmostí, škola > Předmostí, Dům služeb > 
Velká dlážka > Palackého > Šířava > Svisle > Hřbitov > Jižní čtvrť > ČSAD-STS > 
Lověšice, autoservis > Lověšice, podjezd > Lověšice, točna  

Autobusové nádraží > Nádraží > Kojetínská > Tržní (nová zastávka) > Polní (nová 
zastávka) > Dluhonská (nová zastávka) > Hotel Strojař > Palackého > Šířava > 
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Bayerova > U tenisu > Porodnice > generála Janouška > Kabelíkova > Meopta > 
Nemocnice > Porodnice > U tenisu > Bayerova > Šířava > nám. TGM > Hotel Strojař > 
Dluhonská (nová zastávka) > Polní (nová zastávka) > Tržní (nová zastávka) > Kojetínská 
> Nádraží > Autobusové nádraží  

Filozofie takto navržené sítě je:  

� Příměstské svazky linek primárně zajišťují síťovou taktovou dopravu navázanou na 
takt vlaků v žst. Přerov, a to i uvnitř města. Předpokládá se, že při průjezdu centrem se 
vozidla uvolní od příměstských cestujících a bude místo pro vnitroměstské cestující.  

� Posilové spoje příměstských linek jedou mimo takt v časových polohách zvýšené 
přepravní poptávky.  

� Městské linky obsluhují silné vnitroměstské vazby mezi obytnými částmi a centrem 
města a nevytvářejí přitom žádné závleky, které snižují atraktivitu cestování MHD.  

Prostorovou a časovou integrací příměstských a městských linek lze:  

� významně zvýšit provozní využití vozidel příměstských autobusů,  

� minimalizovat plochy nutné pro odstavení autobusů při provozních přestávkách,  

� ušetřit počet autobusů MHD, vyřadit z provozu stará, neekonomická a neekologická 
vozidla,  

� příměstským cestujícím odstranit většinu přestupů na MHD a zkrátit docházkové 
vzdálenosti k zastávkám,  

� vnitroměstským cestujícím zvýšit nabídku spojů,  

� zajistit časovou provázanost vlaků a autobusů,  

� snížit provozní nákladů dopravců i náklady objednatelů veřejné dopravy, jakož 
samozřejmě i spotřebu pohonných hmot a emise škodlivin a skleníkových plynů. 

Navržená opatření vyžadují drobná stavební opatření pro zajištění bezpečného a rychlého 
přecházení na přestupních zastávkách, např. na zastávkách Pivovar a Šířava.  

CENTRÁLNÍ TERMINÁL VE ŘEJNÉ DOPRAVY  
Centrální terminál veřejné dopravy tvoří sousedící vlakové a autobusové nádraží s 
plochami pro parkování automobilů a bicyklů.  

Vlakové nádraží v době zpracování této studie prochází kompletní rekonstrukcí v rámci 
modernizace celého železničního uzlu Přerov. Součástí velké přestavby je mj. náhrada 
dosavadních ostrovních a kusých jazykových nástupišť novými nástupišti, přičemž polohy 
některých ostrovních nástupišť a staničních kolejí se posouvají oproti současnosti. Nově bude 
ve stanici 7 průběžných nástupních hran a 2 hrany kusé, orientované směrem na Otrokovice – 
Břeclav. Dobrým počinem nejen pro kulturu a bezpečnost cestování, ale zejména pro integraci 
dopravy, je nový bezbariérový podchod v jižní polovině nástupišť. Dosavadní severní 
podchod, který vede do vestibulu, je již po rekonstrukci. Výtahy jsou prosklené a tedy 
bezpečné.  

Uliční prostranství před vlakovým nádražím bylo rekonstruováno v 90. letech včetně 
veškerých povrchů, mobiliáře (doplňovaného postupně), zeleně i celého prostorového 
uspořádání, a díky kvalitnímu provedení dodnes působí dobrým dojmem. Autobusové 
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nádraží je po velké rekonstrukci z roku 2009 nákladem 138 mil. Kč s dotací ERDF 123 mil. 
Kč..  

Zatímco nové řešení vlakového nádraží je pro uživatele prakticky vzorné, řešení 
autobusového nádraží a uličního prostoru je z koncepčního hlediska příkladem 
nepromyšleného a tedy neefektivního vynaložení veřejných prostředků, na kterém lze 
pochválit snad jen lokalizaci několika stovek stojanů na jízdní kola přímo před staniční 
budovou a bezpečnostní prvky pro chodce.  

V době, kdy moderním trendem v rámci tarifní a prostorové integrace druhů veřejné dopravy 
je minimalizace přestupních vzdáleností systémem „hrana – hrana“ a upřednostňování veřejné 
(a nemotorové) dopravy před dopravou individuální automobilovou, v Přerově je prostor 
přímo před nádražím zabrán pouhými několika desítkami parkujících automobilů 
(a stovkami bicyklů, což je ovšem navýsost správně) a autobusové zastávky jsou odstrčeny 
v docházkové vzdálenosti nástupišť až 280 metrů od vstupních dveří budovy železničního 
nádraží.  

Tabulka 9: Obsazenost nástupišť na autobusovém nádraží Přerov 

Linky 
Počet nástupišť 
vyhrazených pro 

daný segment 

Počet spojů  
v pracovní 

dny 

Průměrná doba 
obsazení nástupiště 

autobusem* 

Průměrný počet 
spojů na 

1 nástupiště a den 

MHD 7 297 16,5 minuty 42,4 

příměstské 18,5 527 28,5 minuty 28,5 

dálkové 1,5 3 9 hodin 2,0 

* výpočtové období od 5 do 23 hodin, tj. 18 hodin 

Zdroj: http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=7&mi=4&tt=4743,0,69&sv=&ttnm=P%f8erov  

Tabulka 10: Ztráta kroužením autobusů průjezdných linek MHD okolo autobusového 
nádraží 
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CNG 41 29 13 645 7 505 2 627 70 657 
Husova 

nafta 
550 m 

 16 1 760 968 484 16 795 
32 dnů 

CNG 41 29 13 645 3 138 1 098 29 548 
Nádražní 

nafta 
230 m 

 16 1 760 405 202 7 023 
21 dnů 

CELKEM  124 023 53 dnů 

* při spotřebě nafty 50 l/100 km a ceně nafty 34,70 Kč/l resp. CNG 35 kg/100 km a ceně 26,90 Kč/kg 

# celkové odhadované prodloužení jízdní doby autobusů (a jejich řidičů); pro zjištění ztráty 
času cestujících by bylo nutné vynásobit jejich průměrným počtem ve vozidle 
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Foto 1, 2: Autobusové nádraží v Přerově od severozápadu (vjezd) a od jihovýchodu (výjezd)  
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Z tabulky 9 je zřejmé, že autobusové nádraží neslouží jako terminál pro okamžité odbavení 
autobusů – nástup a výstup, ale ve skutečnosti slouží jako parkoviště autobusů, na kterém 
každý jeden autobus končícího a začínajícího příměstského spoje má své vlastní parkovací 
stání, které je často současně krytým nástupištěm pro cestující. Další parkovací stání na volné 
ploše mají autobusy MHD. Jde tedy o mimořádné plýtvání drahocenným prostorem ve 
městě, tím více, že autobusové nádraží bylo v roce 2009 kompletně přestavěno a mohlo tedy 
být, včetně přednádražního prostoru ulice Husovy, vyřešeno zcela jinak, podle soudobých 
poznatků o prostorové organizaci veřejné i ostatní dopravy a možná i za méně peněz.  

Energeticky a ekonomicky velmi neefektivní je jednosměrný pr ůjezd nekončících linek 
MHD 1, 6 a 7 přes autobusové nádraží: každé vozidlo najede kroužením okolo 
autobusového nádraží navíc cca 550 metrů při jízdě směr Husova a cca 230 metrů navíc při 
jízdě směr Nádražní. Ztráty jsou vyčísleny v tabulce 10. Ve finančním vyjádření jde o necelé 
0,5 % rozpočtové dotace města na provoz MHD pouze za pohonné hmoty, o čase řidičů a 
opotřebení vozidel nemluvě.  

 

Doporučení pro úpravu přednádražního prostoru v duchu moderních trendů zní: 

1. Před východem z vestibulu vlakového nádraží zřídit pr ůběžnou zastávku „Nádraží“  
všech městských i příměstských linek autobusů. Pro stávající frekvenci autobusů postačí 
3 stání v každém směru .  

Optimální poloha zastávky by byla mezi výstupy ze dvou podchodů železniční stanice, to 
by si však vyžádalo nákladnou rekonstrukci a stavebně i bezpečnostně náročné řešení 
vzhledem k poloze v zatáčce ulice Husovy. V závislosti na stavebně-technickém stavu by 
mohly postačit i stávající zálivy vlevo před východem z vestibulu nádraží. Případné 
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stavební úpravy samozřejmě musí navrhnout projektant, a to v koordinaci s budoucím 
řešením „průpichu“. Úpravy jsou načrtnuty v mapě na následující straně.  

2. Všechny autobusové spoje končící na autobusovém nádraží vést přes ulici Kojetínskou, 
aby do prostoru přijely přes novou zastávku Nádraží. Též viz níže připomínky k linkování. 

3. Na parkoviště taxi vpravo před východem z vestibulu umožnit vjezd všech osobní vozidel 
a 5minutové zastavení Kiss&Ride pro vystoupení a nastoupení spolucestujících, kteří 
zbytek cesty absolvují vlakem popř. autobusem.  

4. Zastávky a odstavná stání autobusů končících na autobusovém nádraží koncentrovat do 
jednoho pásu nástupišť u odbavovací budovy. Zastávka průběžných linek se umístí na 
jižním konci autobusového nádraží, též jako obsluha přilehlého supermarketu. V opačném 
směru může být zastávka průběžných linek umístěna na průběžné komunikaci.  

5. Ostatní plochy autobusového nádraží lze využít jako parkoviště osobních automobilů, 
případně zčásti jako stavební pozemek po uplynutí závazné doby užívání dle podmínek 
dotace z prostředků ERDF. Přístřešky lze využít jako parkoviště bicyklů, tržnici aj. ...  

6. Placená parkovací stání mezi odbavovací budovou autobusového nádraží a kolejištěm 
železniční stanice převést do režimu Park&Ride  pro zákazníky železničních dopravců 
a část vyhradit pro vyhrazená parkovací stání, zabraná výše popsaným přesunem 
autobusových zastávek před nádražní budovu.  

7. Zvýšit počet cyklostojanů, pokud možno krytých, při zachování jejich bezplatnosti.  

Mapa 32: Námět na reorganizaci přednádražního prostoru podle moderních zásad utváření 
přestupních uzlů veřejné dopravy – lokální řešení bez ovlivnění „průpichem“  
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Mapový podklad: www.prerov.eu  

VOZOVÝ PARK MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY 

Vozový park MHD sestává z nových nízkopodlažních vozidel poháněných stlačeným zemním 
plynem (CNG) a ze starších dieselových vozidel. Přestavba a nákup vozidel nastal zásluhou 
iniciativy odboru životního prostředí.  

Cestujícím na linkách MHD Přerov slouží nyní 13 nízkopodlažních ekologických autobusů 
s pohonem na CNG. Jejich popis je převzat z webové prezentace dopravce:32 

Irisbus Citelis 12M CNG (v počtu 4 ks) o délce 12 m na 
zemní plyn je poháněn motorem Iveco Cursor 8 CNG (EEV) 
s automatickou převodovkou splňující emisní normy EURO 5 
EEV. Jde o plně nízkopodlažní autobus pro 29 sedících a 69 
stojících cestujících s nástupní výškou u předních dveří 320 
mm a u středních a zadních dveří 330 mm. Foto: web 
dopravce. 

Irisbus Citelis 18M CNG (v počtu 1 ks) o délce 18 m má 
stejný pohon a převodovku a pojme 41 sedících a 101 
stojících cestujících. Foto: autor. 

 

 

 

                                                
32 http://www.mhdprerov.cz/vozovy_park.htm 
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SOR City NBG 12 (v počtu 7 ks) je dvounápravový čtyřdveřový autobus délky 12 180 mm 
s plynovým pohonem, který je určen pro hromadnou přepravu osob městském 
provozu. Standardně je vybaven automatickou převodovkou Allison s integrovaným 
retardérem. Foto: web dopravce.  

 

SOR BNG 12 (v počtu 1 ks) je dvounápravový třídveřový 
autobus délky 11 790 mm, určený pro hromadnou přepravu 
osob na kratší vzdálenosti v městském provozu., Tomu 
odpovídá rozmístění sedadel s prostorem pro dětský kočárek 
a invalidní vozík pro přepravu tělesně postižených osob. Foto: 
web dopravce.  

 

Kromě nových vozidel na zemní plyn zůstávají provozu 
zejména ve špičkách starší dieselové autobusy Karosa B952, 
B932(E) a B732 (7 ks). Foto: web dopravce.  

 

 

Na konec kapitoly o vozovém parku MHD nezbývá než doporučit pokračovat v obnově 
vozidel MHD formou nákupu nových vozidel s pohonem na CNG, po rozvinutí technologií 
ukládání elektrické energie pak formou nákupu elektrobusů. V současné době je podíl 
autobusů na CNG 60 %.  
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KAMPANĚ A AKCE ZA UDRŽITELNOU DOPRAVU  
Bylo zjištěno, že na podzim 2012 se v Přerově v rámci Evropského týdne mobility konaly 
cyklojízdy, promítání filmu Auto*mat a beseda o cyklistické dopravě s národním 
cyklokoordinátorem Jaroslavem Martínkem, Který pracuje v Centru dopravního výzkumu, 
v. v. i., Olomouc. Koordinátorem všech těchto aktivit byli studenti Gymnázia Jakuba Škody, 
kteří už druhým rokem realizují projekt Cyklocity, který má za cíl propagaci cyklistiky ve 
městě. Vedoucí týmu Cyklocity je učitelka gymnázia Helena Netopilová. Aktivně se na něm 
podílí zhruba pět studentů, ale například na organizaci cyklojízd kolem třinácti. Studenti 
chtějí poukázat na to, že se ve městě lze dopravovat i jinak než autem. 33  

Foto 30: Z projektu Cyklocity  

 

Zdroj: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.242680019093113.77497.242626522431796 

                                                
33 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-z-projektu-cyklocity-zvou-na-film-auto-mat-20120918.html, 
http://www.regiony24.cz/11-162526-evropsky-tyden-mobility-zacne-v-prerove-jizdou-na-kole   
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VYUŽÍVÁNÍ FOND Ů EVROPSKÉ UNIE  
V oblasti dopravy jsou v programovacím období 2007–2013 předmětem podpory z fondů EU 
dva projekty: 

REKONSTRUKCE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V PŘEROVĚ34 

Projekt byl realizován v období 1. 12. 2008 – 31. 8. 2010 nákladem 138,5 mil. Kč, z čehož 
Regionální operační program Střední Morava (naplněný z prostředků ERDF) uhradil 
123,3 mil. Kč. Příjemcem bylo Statutární město Přerov.  

V rámci projektu došlo k rekonstrukci a celkové stavební úpravě autobusového nádraží 
v Přerově nacházejícího se na velmi exponovaném území s docházkovou vzdáleností do 
centra města a s těsnou vazbou na železnici, na které je třeba nahlížet jako na intermodální 
přestupní uzel (je na něj svedeno 90 % linek MHD a všechny spoje linkové autobusové 
dopravy, stejně tak jsou tu relativně kapacitní plochy pro parkování individuální 
automobilové dopravy. Projekt komplexně vyřešil celý nádražní prostor, kde byla 
vybudována zcela nová odbavovací budova s komfortním zázemím pro cestující a řidiče apod. 
Dále byly vybudovány 4 zastřešené nástupní perony (místo stávajících 17 otevřených) 
vybavené mobiliářem, informačním systémem a jeden společný výjezd pro autobusy. Byla 
vysazena nová zeleň. Výsledkem řešení je nové dopravní uspořádání celého prostoru 
s důsledným oddělením průjezdné dopravy a autobusového provozu, které vyhovuje i osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Názor zpracovatele této studie na funkční kvalitu 
provedeného řešení je uveden výše.  

REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1. STAVBA35 

Projekt probíhá od 10. 9. 2010 a má být dokončen 31. 1. 2014. Předpokládané investiční 
náklady jsou 4 920,7 mil. Kč, z toho schálený příspěvek z Operačního programu Doprava 
(naplněný z prostředků Fondu soudržnosti) je 2 935,2 mil. Kč. Z této částky bylo 
k 16. 12. 2012 proplaceno příjemci 1 834,0 mil. Kč. Příjemcem je Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace zřizovaná Ministerstvem dopravy. Příspěvek na projekt 
schválila Evropská komise 13. 12. 2011. Národní spolufinancování zajišťuje Státní fond 
dopravní infrastruktury.  

Obsahem rekonstrukce kolejiště žst. Přerov v rámci 1. stavby je dvoukolejný průtah uzlem 
včetně řešení obvodu osobního nádraží. Traťová rychlost v úseku přednádraží bude po 
rekonstrukci 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany 80 km/h. Bude provedena 
rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku vč. nového odvodnění 
a rekonstrukce mostních objektů, nové energetické technologie a zabezpečovací zařízení.  

Průtahové koridorové koleje nákladní dopravy budou vedeny mimo nástupištní hrany mezi 
stávajícím 1. a 2. nástupištěm, které se ruší a navrhuje v odsunuté poloze. Tím polohu mění 
i nástupiště č. 3 a 4. Bezbariérový mimoúrovňový přístup cestujících k nástupištím bude 
zajištěn novým jižním podchodem, doplněným výtahy a rekonstruovaným stávajícím 
podchodem.  

Na základě rozhodnutí investora byla celá stavba Rekonstrukce žst. Přerov rozdělena na dvě 
části resp. stavby. Druhá část, tj. „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba “, bude následovat. 
Jejím obsahem bude rekonstrukce navazujuících úseků železničních tratí II. a III. koridoru 
směr Dluhonice a Prosenice, které po roce 1989 dosud nebyly modernizovány.  

                                                
34 www.mujprojekt.eu – informace o projektech ROP Střední Morava  
35 www.opd.cz – informace o projektech Operačního programu Doprava  
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STRATEGICKÉ DOKUMENTY , ADMINISTRATIVNÍ APARÁT 
A ZÚČASTNĚNÉ SUBJEKTY  

STRATEGICKÉ DOKUMENTY  
Mezi strategickými dokumenty zveřejněnými na webových stránkách města Přerov byl 
nalezen jeden týkající se dopravy. Jde o dokument Strategie dopravní obslužnosti města 
Přerov z roku 2007 z dílny konzultantské společnosti Mott MacDonald a Regionální 
rozvojové agentury Střední Moravy. Tento dokument odkazuje také na další dokumenty:  

� Návrh sítě cyklostezek, Printes-atelier, 2002,  

� Generel dopravy – Přerov, UDI Morava, 2004,  

� Soldán, P. Model dopravy města Přerov. Brno: ATELIER DPK, s. r. o., 2005,  

� ATELIER DPK, s. r. o.: Model dopravy města Přerov. Brno: ATELIER DPK, s. r. o., 
2004,  

� Strategický plán ekonomického a územního rozvoje SM Přerova pro období 2007-2013,  

� Katalog komunikací,  

� Katalog místních komunikací,  

� IDS ve městě Přerově 2003/2004, UDI Morava, 2001, obsahuje: Audit MHD ve městě 
Přerově, IDS Přerov – vyhodnocení 2003, Sčítání frekvence cestujících na linkách MHD 
ve městě Přerově,  

� Projekt IDS ve městě Přerově, UDI Morava, listopad 2002,  

� Rekonstrukce autobusového nádraží v Přerově, únor 2005,  

� Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov, duben 2006,  

� Strategický plán ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 2007-
2013, 

� Územní plán sídelního útvaru Přerov.  

Kromě toho vzniklo o Přerově několik akademických prací:  

� Zbyněk Dobiáš, Organizace dopravy v Přerově, diplomová práce, 2010, Univerzita 
Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 

� Denisa Urbanová, Dopravně-geografická analýza plánovaných úseků dálnice D1 Říkovice 
– Přerov a Přerov – Lipník nad Bečvou, bakalářská práce, 2012, Univerzita Palackého 
v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 

� Jan Heisig, Analýza propojenosti jádrových částí města Přerova ve vztahu k životímu 
prostředí, Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká 
fakulta. 

SAMOSPRÁVA M ĚSTA  
Rada města je složena z 11 členů ze 4 politických stran. Primátorem je Ing. Jiří Lajtoch 
(ČSSD).  
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Doprava je svěřena členovi Rady města Přerova Ing. Jaroslavu Čermákovi (ODS), který je 
předsedou Komise dopravy, bezpečnosti a prevence kriminality Rady městské části. 
Komise má 11 členů, mezi nimi dalšího člena Rady města Mgr. Radovana Rašťáka (ČSSD). 
V probíhajícím volebním období se komise sešla třináctkrát, přičemž podle zápisů36 je obsah 
její činnosti zaměřen především na preveci kriminality. V oblasti dopravy projednávala žádost 
o příspěvek na výchovu mladých cyklistů, zjednosměrňování ulic a dopravně-bezpečnostní 
situaci s důrazem na typicky nehodové lokality.  

Dopravy se týká i činnost dvou dalších komisí. Jsou to 11členná Komise rozvojová a 
investiční pod vedením Jana Jüttnera, jíž je předseda komise dopravy členem, a 9členná 
Komise životního prostředí pod vedením Jiřího Šafránka.  

ÚŘAD MĚSTA  
Administrativní aparát města v oblasti dopravy zahrnuje tyto útvary a pracovníky (uvedeny 
pouze pozice týkající se obsahu studie):  

� Oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu  

o vedoucí oddělení,  

o dopravní značení,  

o silniční správní úřad  

o taxi, MHD, stanice měření emisí  

� Oddělení koncepce a rozvoje města Odboru koncepce a strategického rozvoje 

o vedoucí oddělení,  

o městský architekt, urbanismus.  

PROVOZOVATELÉ A SPRÁVCI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  
Správu místních komunikací ve vlastnictví města, včetně zajištění placeného parkování 
a větelné signalizace, zajišťují Technické služby města Přerova, s. r. o., ve 100% vlastnictví 
Statutárního města Přerov. Ředitelem je Ing. Radek Koněvalík.37  

Silnice II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého kraje spravuje jeho příspěvková organizace 
Správa silnic Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Ředitelem je Ing. Drahomír 
Babnič.38  

Silnice I. tříd a v budoucnu dálnici D1 a rychlostní silnici R55 spravuje příspěvková 
organizace Ministerstva dopravy Ředitelství silnic a dálnic, Správa Olomouc. Ředitelem je 
Ing. Martin Smolka, MBA.39  

Železniční tratě v majetku státu spravuje Ministerstvem dopravy řízená státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa Olomouc. Ředitelem je Dr. Ing. Václav 
John.40  

                                                
36 http://www.prerov.eu/cs/samosprava/rada-mesta-rm/zapisy-komisi-rm/komise-dopravy-bezpecnosti-a-
prevence-kriminality/  
37 www.tsmpr.cz  
38 www.kr-olomoucky.cz  
39 www.rsd.cz  
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Železniční vlečky jsou ve vlastnictví právnických osob – průmyslových podniků.  

Terminál kombinované dopravy v Horních Moštěnicích je ve vlastnictví ČSKD-INTRANS, 
s. r. o.41  

OBJEDNATELÉ A PROVOZOVATELÉ VE ŘEJNÉ DOPRAVY  
Dálkovou železniční dopravu objednává Odbor veřejné dopravy Ministerstva dopravy. 
Ředitelem je JUDr. Ondřej Michalčík.42  

Příměstskou železniční a autobusovou dopravu objednává Krajský úřad Olomouckého kraje 
prostřednictvím své příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního 
systému Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Ředitelem je Mgr. Jaroslav Tomík.43  

Městskou hromadnou dopravu objednává a výše uvedené příměstské autobusové linky 
spoluobjednává Oddělení dopravně správních agend Odboru evidenčních správních služeb 
a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Přerova.44  

Provozovatelem vlaků dálkové a příměstské dopravy, které zastavvují v železniční stanici 
Přerov, je a. s. České dráhy ve 100% vlastnictví státu.45 Po dluhonické spojce mimo žst. 
Přerov projíždějí, ale nezastavují, také vlaky soukromých dopravců RegioJet, člena skupiny 
Student Agency, s. r. o.46, a Leo Express, a. s.47, obě na lince Praha – Ostrava.  

Provozovateli dálkových a mezinárodních autobusových linek jsou:48  

� Anton Klimčík, Zákamenné, Slovensko,  

� ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., provozovna Rychnov nad Kněžnou,  

� ČSAD Vsetín, a. s., provozovny Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm.  

Provozovateli příměstských autobusových linek jsou:49  

� KRODOS BUS, a. s., Kroměříž,  

� FTL – First Transport Lines, a. s., Prostějov,  

� ČSAD Vsetín a. s., Vsetín, provozovna Zlín,  

� u linek vypravovaných z Přerova, kterých je naprostá většina, Veolia Transport Morava, 
a. s., Ostrava, provozovna Přerov, spoje vypravované odjinud také provozovny Olomouc, 
Jeseník a Ostrava.  

Provozovatelem městské dopravy je Dopravní a logistická společnost, s. r. o., Přerov.50  

                                                                                                                                                   
40 www.szdc.cz  
41 www.intrans.cz  
42 http://www.mdcr.cz/cs/verejna-doprava/Odbor-verejne-dopravy/  
43 www.kr-olomoucky.cz  
44 www.prerov.eu  
45 www.cd.cz  
46 www.regiojet.cz  
47 www.le.cz  
48 http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=4&mi=4&tt=4743,0,69&sv=P%F8erov&ttnm=P%F8erov&p=1  
49 http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=4&mi=4&tt=4743,0,69&sv=P%F8erov&ttnm=P%F8erov&p=1  
50 http://www.portal.jizdnirady.cz/Search.aspx?c=4&mi=4&tt=4743,0,69&sv=P%F8erov&ttnm=P%F8erov&p=1 
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INSTITUCE DOPRAVNÍHO VÝZKUMU  
V Přerově se nenacházejí vysloveně výzkumné instituce v oblasti dopravy. Ve městě však 
sídlí soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu Vysoká škola logistiky, o. p. s., 
která zajišťuje bakalářské studium v oborech Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační 
management, Logistika cestovního ruchu a Logistika letecké dopravy, v navazujícím 
magisterském oboru a v doktorském oboru Logistika.51  

Nejbližší vysloveně výzkumnou institucí v oboru dopravy je olomoucká pobočka v. v. i. 
Centrum dopravního výzkumu, která se zabývá především cyklodopravou a je též národním 
koordinátorem cyklodopravy v ČR.  

M ÍSTNÍ DOPRAVNĚ-PROJEKTANTSKÉ INSTITUCE  
V Přerově působí firmy Eprojekt, s. r. o., Printes-Atelier, s. r. o. a Ing. Michal Majer.52  

DALŠÍ AKTÉ ŘI EKOLOGICKÉ MOBILITY  
� Gymnázium J. Škody (Helena Netopilová, Ivana Wisińska aj.) – projekt Cyklocity,53  

� Strana zelených, ZO Přerov – mj. propaguje výstavbu dvou nových železničních zastávek,  

� klub koloběžkářů „Klub hanáckých kolobkářů“,54  

� Aleš Procházka, majitel velkého cyklistického obchodu v Přerově – pořádá sportovní 
cyklistické akce Author Šela Marathon, která je jednou z největších svého druhu v ČR.55  

                                                
51 www.vslg.cz  
52 www.firmy.cz  
53 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/studenti-z-projektu-cyklocity-zvou-na-film-auto-mat-20120918.html, 
http://www.regiony24.cz/11-162526-evropsky-tyden-mobility-zacne-v-prerove-jizdou-na-kole   
54 www.kolobezkyprerov.estranky.cz/  
55 http://www.selasport.cz/cz/  
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SHRNUTÍ  
Řešení dopravy na území města Přerov vykazuje znaky toho, že městský úřad se o řešení 
otázek dopravy a veřejných prostranství aktivně stará a snaží se nenechávat věci neřešeny 
či nedořešeny. Významnou překážkou na této cestě městských zodpovědných činitelů je 
poloha na tranzitních silničních tazích a přetrvávající absence dálnice D1, která má plnit 
funkci obchvatu města. Tím více je nutné práci města pozitivně ocenit.  

Kromě oblastí zadaných objednatelem je třeba dodat, že město se pozitivně snaží řešit i 
bezpečnost dopravy na křížení pěších tras s hlavními trasami automobilové dopravy, a to 
výstavbou ochranných ostrůvků a lokálních zúžení vozovky na přechodech pro chodce, pro 
které město mj. získalo příspěvky z příspěvkového programu zvyšování bezpečnosti provozu 
Státního fondu dopravní infrastruktury.  

Přesto se však na území města nacházejí dílčí prvky a situace v kompetenci města, které by 
bylo možné změnit nebo zlepšit. Jde konkrétně o: 

1. Zatím malý rozsah zón 30 km/h ve městě.  

2. Příměstské autobusové linky vedou mimo významné cíle příměstských cestujících.  

3. Nejednotné vedení linek MHD v pracovní dny a o víkendech je velmi nepřehledné a 
obtížně pochopitelné.  

4. Velké závleky obousměrných i polookružních linek MHD snižují atraktivitu cestování.  

5. V neintervalovém provozu některých linek jsou odjezdy nezapamatovatelné a neposkytují 
pravidelně se opakující propojení s vlakovou dopravou, již provozovanou v taktu.  

6. Prostor vlakového a autobusového nádraží není uzpůsoben podle moderních trendů 
vytváření přestupních terminálů veřejné dopravy. Velké přestupní vzdálenosti snižují 
atraktivitu používání navazující autobusové dopravy. Asi 5-10x předimenzované a 
nevhodně uspořádané autobusové nádraží ročně způsobuje statisícové ztráty na spotřebě 
pohonných hmot a je neefektivním využitím cenného městského prostoru.  

7. V prostoru nádraží chybí místo pro zastavení Kiss&Ride, parkoviště Park&Ride a 
nejcennější prostor před nádražím je zabrán parkujícími automobily.  

8. Na území města chybí 2 železniční zastávky v atraktivních místech s velkou spádovou 
oblastí. Obě lze s výhodou dobudovat velmi brzy v rámci 2. stavby modernizace 
železničního uzlu Přerov.  

9. Cyklostezky jsou koncipovány na chodníku, většinou obousměrně na jedné straně 
vozovky, což je pro cyklisty neatraktivní (pomalé) a pro všechny účastníky silničního 
provozu nebezpečné.  

10. Přednosti cyklistů v jízdě na kříženích s automobilními komunikacemi buď nejsou 
upraveny, nebo jsou upraveny zmatečně, případně jsou použity absurdní značky „cyklisto, 
sesedni z kola“.  

Desatero uvedených nedostatků může být podnětem k zahájení jejich systematického 
odstraňování.  
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PŘEHLEDNÉ HODNOCENÍ DOPRAVY V  PŘEROVĚ V ROCE 2012  
Hodnocení se týká území města jako celku a výsledků činnosti všech aktérů v něm podle 
jejich příslušných kompetencí.  

Oblast Hodnocení 

Železniční doprava   

Funkčnost uspořádání železniční stanice pro cestující 1 

Železniční zastávky v místech přepravní poptávky mimo vnitřní město  5 

Silniční doprava   

Řešení tranzitní dopravy v rámci kompetencí města  1 

Zvyšování bezpečnosti a zklidňování provozu stavebními opatřeními  1 

Zvyšování bezpečnosti a zklidňování provozu organizačními opatřeními  2 

Regulace dopravy v klidu zpoplatněním parkování ve vnitřním městě  1 

Regulace parkování nákladních vozidel na území města  1 

Parkování Park&Ride a zastavení Kiss&Ride u vlakového nádraží  4 

Cyklodoprava   

Včasnost aktivit města k řešení cyklistické dopravy  1 

Dopravně-inženýrské řešení cyklostezek v intravilánu města  4 

Dopravně-inženýrské řešení cyklostezek v extravilánu města 1 

Městské cyklostojany – používaný typ, lokalizace a počet  1– 

Pěší doprava   

Opatření pro bezpečné překonávání vozovek (ostrůvky, zúžení vozovky atp.)  2 

Přímost vedení pěších tras v otevřeném prostoru  2 

Bezbariérovost překonávání vozovek  1 

Pěší zóna v centru města  1 

Postupná rekonstrukce uličního prostoru podle moderních trendů  1 

Veřejná doprava – vlaky, příměstské autobusy i MHD   

Ceny jízdného  1 

Tarifní integrace všech druhů veřejné dopravy  3 

Hustota pokrytí území města sítí autobusových linek  2 

Srozumitelnost sítě a atraktivita poloh zastávek autobusových linek  3 

Funkčnost stavebního uspořádání přestupního terminálu vlak-bus 4 

Obměna vozového parku MHD – emisní a hlukové parametry  1 
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DOPORUČENÍ PRO MĚSTO PŘEROV  
Níže jsou uvedena doporučení, která může provést město Přerov buď samo anebo ve 
spolupráci s Olomouckým krajem. Nejsou uvedeny velké infrastrukturní investice státu 
a kraje.  

Tabulka 11: Doporučení pro město Přerov v oblasti dopravy  

Popis doporučení Priorita Horizont 

Dopravní politika města    

Reálnou dopravní politikou v uličním prostoru nadále motivovat 
obyvatele i návštěvníky města k přednostnímu používání veřejné 
a nemotorové dopravy.  

vysoká průběžně 

Všechny druhy dopravy řešit komplexně jako jeden provázaný 
systém v duchu „všechny druhy dopravy jsou si rovny“.  

vysoká průběžně 

Pokračovat v obnově povrchů uličních prostranství a křižovatek 
s moderním rozdělením uličního prostoru pro jednotlivé skupiny 
uživatelů.  

střední 5-15 let 

Železniční doprava    

Prosadit výstavbu železniční zastávky Přerov-Předmostí v rámci 
2. stavby modernizace železničního uzlu Přerov.  

vysoká 5-15 let 

Prosadit výstavbu železniční zastávky Přerov-Dluhonice v rámci 
2. stavby modernizace železničního uzlu Přerov.  

střední 5-15 let 

Silniční doprava    

Podporovat vybudování obchvatu města dálnicí D1.  vysoká 3-5 let 

Převzít investorství „průpichu“ městem nebo krajem a žádat na jeho 
realizaci prostředky z regionálních fondů EU.  

střední 3-5 let 

Dokončit drobná stavební opatření a dopravního značení na zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu, zejména v místech přecházení.  

vysoká 3-5 let 

Rozšířit zóny 30 km/h do všech obytných čtvrtí města, resp. do 
všech ulic, jejichž stavební uspořádání umožňuje rychlou jízdu.  

střední 3-5 let 

Cyklodoprava    

Zajistit přednost cyklistů na kříženích cyklotras s automobilními 
komunikacemi dopravním značením, špatné značení změnit. 

vysoká 1-2 roky 

Změnit koncepci cyklodopravy ze segregační na integrační, nové 
cyklopruhy umísťovat na úrovni vozovky.  

vysoká 1-2 roky 

Umožnit průjezd cyklistů obousměrně jednosměrnými obytnými 
ulicemi, popř. pěší zónou.  

střední 3-5 let 

Pokračovat v instalaci vysokých cyklostojanů, k nimž lze opřít 
a zamknout rám bicyklu. Zejména u nádraží by měly být kryté.  

střední 3-5 let 

Pěší doprava    

Pokračovat v přestavbách vstupů z chodníků do vozovek v místech vysoká 3-5 let 
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přecházení na bezbariérové řešení, opatřené bezpečnostními prvky.  

Veřejná hromadná doprava    

Prosadit u Olomouckého kraje, u Koordinátora IDSOK úplnou 
tarifní integraci vlaků do IDSOK.  

vysoká 1-2 roky 

Prosadit u Koordinátora IDSOK časovou a prostorovou integraci 
příměstských a městských autobusových linek do svazků jedoucích 
hlavním cílům dojížďky a k nádraží, kde budou časově 
koordinovány s taktem vlaků. Síť doplnit o linky MHD ve 
frekventovaných vnitroměstských směrech v pracovní dny. Linky 
trasovat co nejpříměji bez zajížděk a bez dlouhých polookruhů.  

vysoká 1-2 roky 

Přeřešit přednádražní prostor tak, že zastávky autobusů budou 
koncentrovány před východem z nádraží, parkoviště před 
východem bude sloužit i pro zastavení Kiss&Ride a parkoviště 
u nového podchodu bude sloužit pro Park&Ride.  

vysoká 1-2 roky 

Zobousměrnit zastávky Šířava, Hřbitov, Želátovská a Krytý bazén 
a zřídit nové zastávky na Čechově jižně u náměstí Svobody 
a v Újezdci u nové vilové čtvrtě.  

vysoká 1-2 roky 

Dokončit obnovu vozového parku MHD autobusy na CNG, 
výhledově se orientovat na elektrobusy.  

nízká 5-15 let 
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