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Dnes představujeme silniční 
most nad jezem u bývalé vodár-
ny Žďasu. Kusé informace o 
jeho původu se nám podařilo 
najít v archivech města i Státní-
ho okresního archivu u Malého 
lesa. 

Když před víc jak 60 lety rost-
lo sídliště zaměstnanců podniku 
Žďas, vyvstala i potřeba spojení 
Stalingradu, jak se sídlišti začalo 
říkat, s centrem města novou sil-
nicí.

Závod Žďas převzal v roce 1950 
od firmy Amylon dřevěný stavid-
lový jez, aby sám měl ve své správě 
zařízení k zajištění vzduté hladiny 
Sázavy pro odběr vody. Ten pro-
váděla čerpací stanice na Sázavě, 
v sousedství starého jezu. Vodu 
Žďas potřeboval zejména pro pro-
voz ocelárny a zbytek vody nad 
jezem vedl náhonem k závodu 
Amylon. 

Stav dřevěného jezu však byl vel-
mi špatný a kvůli častým záplavám 
hrozilo, že při větších stavech vody 
v Sázavě dojde k odplavení jezu. 

Počátkem roku 1952 podnik 
dřevěný jez opravil. Vzápětí však 
vzešla akutní potřeba vybudová-
ní definitivního jezu a jeho pře-
mostění kvůli plánované silnici 
na Stalingrad. Město se dohodlo 
s podnikem na spojené investi-
ci. K vybudování moderního jezu 
se zavázal Žďas, město se uja-
lo přemostění řeky a vybudování 
potřebné silnice.

Nový most vyprojektoval Sta-
voprojekt Jihlava a Komise pro 
výstavbu  doporučila jezové zaří-
zení přičlenit do polí mostu, stej-
ně jako že komunikací po mostě 
má být veden přívodní vodovodní 
řád do sídliště.

V dubnu 1952 byl projekt silnič-
ního mostu o třech polích hotov. 
Mezitím Žďas oslovil předního 
odborníka na jezové stavby, prof. 
Františka Jermáře. Z pěti před-
ložených variant nakonec komise 
vybrala automatickou soustavu, 
která nejlépe odpovídá kolísavým 
poměrům a změnám vodních sta-
vů na řece Sázavě.

V roce 1953 předložil Jermář stu-
dii úpravy pohyblivého hydrosta-
tického jezu. Kromě automatické 
soustavy má rezervní mechanický 
pohon pro stavy bez vody. Pohy-
bový mechanismus je elektrický, i 
s ruční rezervou. Je ukryt v jedné 
z bočních zdí. Součástí hydrosta-
tického jezu s osmi stavidly bylo 
i elektrické rozmrazovací zařízení. 
Prodloužením vývaru až za mos-
tové pilíře autor projektu vyzískal 
větší vodní plochu, vhodnou jako 
koupaliště.

Původní projekt počítal s klíčo-
vým nákladem cca 700 tisíc Kčs a 
tím, že segmentový jez s hydrosta-

tickou automatizací byl prototy-
pem, bylo podniku nabídnuto, aby 
stavbu přihlásil jako vývojovou, 
že by se na části nákladů podílel 
ÚSVH. Jenže stavba se nakonec 
vyšplhala na 1,7 mil. Kčs, které 
celé uhradil žďárský podnik.

Samotné město vyšla stavba 
nového mostu zhruba na 8 milió-
nů Kčs.

Silniční most o třech polích, z 
nichž střední pole je 18 m široké a 
obě krajní pole přemosťující zápla-
vové otvory mají šířku po 12 m.

Celková šířka mostu v příčném 
řezu je včetně oboustranných 
chodníků po 3 m, celkem 14 m. 

Odborná komise si vyžádala, že 
stoletá voda musí protéci středním 
polem mostu při šířce 18 m, obě 
krajní pole budou sloužit pouze k 
provedení větších vodních stavů, 
než uvažuje zmíněné maximum.

Hladina možné katastrofální 
vody nesmí dostoupiti výše jak 70 
cm pod spodek nosné konstrukce 
mostu.

Most nad Jermářovým jezem byl 
dokončen v roce 1958. Vedla přes 
něj nová silnice ze Stalingradu do 
Veselské ulice a dále na ulici Huso-
va. V té době již přes most jezdila 
MHD od vlakového nádraží a síd-
liště s Dagmarkami. 

Ve Veselské ulici byly kvůli mos-
tu zbourány tři domy (Procház-
kův, Wasserbauerův a Kadlecův). 
Donedávna byl nejdelší a nejširší 
ze všech žďárských mostů. Tepr-
ve před pár lety jej překonal most 
přes údolí řeky Sázavy, z Libušína 
na Klafar. Lenka Kopčáková
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Most spojil město se Stalingradem

STAVBA silničního mostu, který koncem 50. let min. stol. spojil Stalingrad s měs-
tem.

MAPA části Žďáru nad Sázavou v roce 1953. Po mostě a silnici na Stalingrad není ještě ani stopy. Na snímku patrný náhon 
kolem ulice Barákova byl později zasypán. Nová byla tehdy silnice Strojírenská vedoucí od podniku k sídlišti Žďasáků.

 Zdroj: MěÚ Žďár n. S.

POZNÁTE muže na snímku?

Seriál
Žďárské mosty 5.


