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Víc než sto lidí přišlo  6. dub-
na na diskuzi o generelu dopra-
vy a plánu udržitelné městské 
mobility. Odborníci na dopra-
vu přednášeli a diskutovali  
s občany.  

 Lenka Kopčáková

Hlavní slovo měl  doc. Pavel Drdla 
z Dopravní fakulty Jana Pernera Uni-
verzity Pardubice, který městu pomá-
há vytvářet koncepci MHD. 

Lidem přiblížil  vše podstatné kolem  
generelu dopravy a plánu udržitelné 
městské mobility. Podstatné infor-
mace uvádíme ve článku zvlášť. Ing. 
Václav Starý zase popisoval metodiku 
dopravního průzkumu z roku 2014 a 
výstupy z něj. 

Na velký problém 
platí malá propojka

Ředitelka Ředitelství silnic a dál-
nic ČR z Jihlavy Ing. Marie Tesařová 
informovala o aktuálním stavu oče-
kávané propojky ulic Brněnská-Jih-
lavská. Odborníci současně počítají  
ekonomickou výhodnost a efektivitu 
stavby, následuje zpracování projek-
tu. Vlastní stavba by se při optimál-
ním vývoji mohla rozjet do tří let. 

Jak Ing. Tesařová konstatovala, Žďár 
nejvíce pálí ucpaný výjezd z ul. Chel-
čického na Jihlavskou a pak směrem 
ke kruhové křižovatce u Enpeky. Měs-
to intenzivně jedná s ŘSD i  Krajem 
Vysočina, aby prioritu dostala právě 
propojka ulic Brněnská a Jihlavská, 
kterou vede krajská silnice II/353. 

„Jak vyplývá z dopravních modelů, 
spousta aut směřuje od Jihlavy k Nové-
mu Městu, takže stavbou propojky by se 
uvolnilo centrum u Enpeky. 

Doufám, že ekonomické propočty nám 
vyjdou v požadovaných parametrech a 

budeme moci pokračovat s projektovou 
přípravou, abychom se zase o kus posu-
nuli,“ uvádí ředitelka ŘSD.

„Věřím, že v dohledné době se podaří 
ekonomickou výhodnost obhájit. Pro-
tože stávající mělkovická spojka  bude 
mít svoji skutečnou logiku,  teprve až se 
propojí na Jihlavskou a auta od krajské-
ho města směřující na N. Město, Jimra-
mov či Bystřici, pak Žďár těsně minou,“ 
míní starosta Zdeněk Navrátil.

Strnad: Nespojujme místní 
a tranzitní dopravu!

Dalším diskutujícím  byl Ing. Milan 
Strnad s jeho kontroverzním  návr-
hem východního obchvatu přes 
Stržanov. Vzbudil velkou nevůli lidí ze 
Stržanova, kteří se na setkání dostavili 
v hojném počtu a byli připraveni pro-
testovat.

Na současném návrhu obchvatu 
přes Klafar vadí Strnadovi nejvíce 
propojení  místní  a tranzitní dopravy, 
což také bývá nejčastějším důvodem 
nehodovosti. „Je velký počet řidiček, 
které odváží děti do školy a zpět. Budou 

se zde tedy potkávat s kamiony,“ pou-
kazuje. Aby doprava škodila co nej-
méně, navrhuje odklonit ji od sídliště. 
„Jeden kamion z hlediska hluku a emisí 
vydá za  osm osobních vozů.  A člověk 
je důležitější jak příroda,“ míří na argu-
menty k ochraně pramenišť  nádrže 
Strž. 

Pořadatelé setkání chtěli, aby si lidé  
návrh Ing. Strnada vyslechli, ale záro-
veň ubezpečují, že město i nadále 
pokračuje v původním trasování tzv. 
západního obchvatu. Tedy  od Toko-
zu, kolem Klafaru, pak v sousedství 
viaduktu směrem  k nádraží a na Jih-
lavskou ulici.  

Cyklisté se cítí ohroženi
Problémy cyklistů ve Žďáře  vylíčil  

Ing. Miloš Sláma, předseda pracovní 
skupiny Nemotorová doprava.

Jak říká,  pravidla silničního provo-
zu jsou historicky postavena tak, aby 
vyhovovala motorovým vozidlům, 
ostatní doprava v Česku obtížně  
bojuje za zrovnoprávnění. 

Sláma navrhuje spojit jednotlivé 

fragmenty po Žďáře vybudovaných 
cyklostezek v jednu páteřní cyklotra-
su.

Na vozovkách chybí přejezdová  
místa pro cyklisty. Asi rok existuje 
nová dopravní značka „přechod pro 
chodce sdružený s přejezdem cyklis-
ty“.  

„Máme po Žďáře vytipováno víc tako-
vých problematických míst, kterým se 
věnujeme a rádi bychom spolupracovali 
s veřejností,“ říká Sláma. 

Příští zasedání Komise rozvoje 
města tedy bude výjezdní na kolech. 
Pozváni budou radní, zastupitelé i 
veřejnost. M. Sláma prý na kole po 
Žďáře jezdí přes 50 let a zdejší pro-
blémy dobře zná. Ve Žďáře je prý 
spousta cyklistů, kteří nemají řidičské 
oprávnění a bojí se pustit do husté-
ho provozu, také rodiny s dětmi řeší, 
kudy a jak se dostat za město a jak 
přejet Žďár napříč. 

Ochránit srdce města
Městský architekt Zbyněk Ryš-

ka přiblížil problém i z historické-
ho pohledu.  „Za posledních sto let se 
počet z původních pěti tisíc obyvatel 
Žďáru zvýšil pětkrát a doprava vzrost-
la až dvacetkrát. Jen městská struktu-
ra i organizace dopravy zůstaly stejné,“ 
poukazuje. Městský architekt navr-
huje obchvat doplnit okružní měst-
skou třídou s radiálami. Inteligent-
ní dopravní síť by dle něho  zklidnila 
centrum a přitom obsloužila město. 

Samotné centrum města Ryška při-
rovnává k srdci, které je třeba ochrá-
nit. Parky ve městě také navrhuje pro-
pojit do jediného okružního parku 
a tam v přechodu do okolní krajiny 
vytvořit síť cyklotras. Prostor měs-
ta navrhuje Ryška řešit komplexně, 
nejen z pohledu automobilové dopra-
vy.

DISKUTOVAT o budoucím generelu dopravy města přišly stovky lidí. Mnohé 
zajímal hlavně kontroverzní obchvat na Stržanov.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďáráci diskutovali o nesnázích dopravy

Žďár hledá efektivní dopravní 
řešení, které by ulehčilo stávající 
infrastruktuře, zkvalitnilo veřej-
ný prostor a podpořilo udržitelné 
druhy dopravy. 

Stav věci při nedávném setkání s 
občany srozumitelně laickým poslu-
chačům vysvětlil doc. Ing. Pavel Drd-
la, Ph.D., pracovník Dopravní fakulty 
Jana Pernera Univerzity Pardubice. 
Původem Žďárák s městem v tomto 
směru úzce spolupracuje. 

ŽN dnes přináší několik zajímavostí 
z besedy.

Generel dopravy města
GDM je základním dopravně-

inženýrským dokumentem v oblasti 
rozvoje dopravy města. Identifi kuje 
hlavní problémy a potřeby obyvatel 
města z hlediska dopravy a přepravy 
a snaží se navrhnout opatření k řeše-
ní těchto problémů a naplnění cílů 
Dopravní politiky města. 

Základem GDM je  Koncepce 
komunikační sítě. 

Dokumentem podobným s GDM 
je Plán udržitelné mobility. Jde o vel-
mi fi nančně a časově náročný mate-
riál, v ČR je povinností jen měst  nad 

40 tisíc obyvatel.
Žďáru dle doc. Drdly postačí 

vypracovat GDM. Výchozími pod-
klady jsou např. územní plán měs-
ta, dopravní průzkumy města (rok 
2014), koncepce cyklistických stezek 
a tras (rok 2013),  výstupy z pracov-
ní skupiny „Nemotorová doprava“, 
přehled o dopravě v klidu  a  studie 
změny linkového vedení MHD. Žďá-
ru však chybí dopravně-sociologický 
průzkum. 

Význam pěší dopravy roste 
Ve Žďáře má největší zastoupení v 

rámci přemisťování. Při tvorbě GDM  
je třeba vytipovat problémové úse-
ky a stanovit pořadí opatření. Platí 
pravidlo tzv. „první a poslední míle“ 
– pěší doprava je součástí všech cest 
„z domu do domu“. Vyřešit dle doc. 
Drdly potřebuje silnice směrem na 
Jámy, po které si lidé zkracují cestu do 
zaměstnání. Od okružní křižovatky 
na Brněnské chybí chodník  do prů-
myslové zóny. 

Vyřešit a zlepšit potřebují i někte-
ré bezbariérové trasy pro lidi s han-
dicapem a  maminky s kočárky... Pří-
kladem chybného provedení je dle 

Drdly přechod na Nerudově ulici, 
za OC Convent. Ten je přímo slep-
cům nebezpečný kvůli nesprávnému 
zakončení vroubkovaných dlaždic.

Individuální motorismus
K posouzení má město  tzv. profi -

lové sčítání (kolik vozidel projede 
daným místem) a data o křižovat-
kových pohybech (směr průjezdu). 
Chybí však informace, odkud a kam 
auta jedou. Z dostupných výsledků 
dokáží odborníci vypočítat odhad 
vývoje motorismu do roku 2050. Za 
40 let by mohl objem osobní dopravy 
narůst až o 89 %, nákladní doprava o 
25 %. Doprava celkově asi o 87 %.

Z grafu let 2010-2016 vyplývá ná-
růst žďárské dopravy o 12 %. Hlavně 
na Stalingradě a v úseku od kruhové-
ho objezdu po Enpeku. 

Obchvat města jen západní 
Obchvat města západním směrem 

pokryje dopravu tranzitní, tak i čás-
tečně dopravu místní a cílovou.

Historická varianta obchvatu 
východně od Žďáru naráží na ochran-
né pásmo vodní nádrže Staviště, 
ochranné pásmo Zelené hory (UNE-

SCO) i na studii EIA. Krom toho 
by obchvat za Stržanovem vyžado-
val překonávání výškových rozdílů 
pomocí umělých staveb a nepokryl 
by  místní a cílovou dopravu.  

Cyklistická doprava 
Problémem Žďáru je jízda cyklistů 

po chodnících, což MP řeší pokuta-
mi. Zejména starší cyklisté oponují, 
že na komunikaci se necítí bezpeč-
ně a raději tedy za jízdu po chodníku 
občas zaplatí.  

Veřejná doprava
Veřejná doprava má dnes ve velko-

městech zelenou. Hromadné doprav-
ní prostředky převezou stovky osob 
v jedné soupravě a potřebují jedno 
nástupiště. Kdežto parkování vozů 
nárokuje rozlehlé plochy a v  autě vět-
šinou sedí řidič sám.

Odborníci vysledovali směry, do 
kterých Žďáráci nejčastěji cestují za 
prací, rozhodující jsou dva směry, na 
Nové Město a Brno.

Ve směru na Brno je šancí integrace 
do IDS Jihomoravského kraje a posí-
lení cestování ze Žďáru do JM kraje.
 -lko-

Platí pravidlo první a poslední míle...


