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Místní komunikace a obchvat měs-
ta, chybějící přejezdová místa pro 
cyklisty, propojení cyklostezek, více 
zelených ploch k parkování či parko-
vací domy, modernizace MHD... to 
jsou jen některé z témat budoucího 
generelu dopravy. 

Doprava byla i tématem tříhodi-
nové diskuze radnice a odborníků  s 
občany ve čtvrtek 6. dubna. Otázka 
pro zastupitele zněla: 

Co váš politický klub považu-
je za nejpalčivější problém Žďá-
ru v oblasti dopravy a městské 
mobility - a myslíte, že má řešení v 
dohledné době?

Nepamatujeme na cyklisty

Dlouhodobým problémem Žďá-
ru je narůst místní automobilové 
dopravy. Následkem toho jsou stále 
horší podmínky pro pohyb cyklis-
tů. Pohyb na kole po Žďáře, vyjma 
cyklostezky, není bezpečný. Vzájem-
né propojení páteřní cyklostezky 
vedoucí kolem řeky není dokonče-
no. 

Napojení sídlišť, škol, většiny pod-
niků, nádraží zatím chybí. Ve měs-
tě není jediný přejezd či semafor 
sloužící cyklistům. Pohyb na kole po 
nově upraveném náměstí není řešen. 
Při rekonstrukcích stávajících komu-
nikací a chodníků není na možný 
pohyb na kole pamatováno. Rekon-
strukce přechodů a parkování auto-
mobilů na silnicích první třídy ve 
městě situaci projíždějícího cyklisty 
také dosti zhoršilo. Dlouhodobě se 
nedařilo připravit smysluplný kon-
cept rozvoje a jasný plán dobudová-
ní cyklistické infrastruktury. 

Tvrdým oříškem je značná prová-
zanost s problémy ostatní dopravy 
a pohybem chodců ve městě.  Pro-
tože je tento problém pro nás prio-
ritou, snažíme se jej v rámci skupi-
ny pro nemotorovou dopravu řešit 
a v připravovaném dopravním gene-
relu pohyb cyklistů jasně defi novat 
a preferovat. Následně pak chceme 
připravené trasy postupně realizovat 
přes jejich prostorovou a fi nanční 
náročnost. Za bezpečný pohyb nejen 
našich dětí to přece stojí.  

Zklidnit dopravu ve městě

Generel dopravy vítáme. Ales-
poň nám osvěží možnosti mobili-

ty ve městě. Je to ale jen teoretic-
ké řešení velkých problémů, které 
Žďár má. Máme dlouhodobě pro-
blémy především s dopravou stře-
dem města. Potřebujeme dopravu 
ve městě zklidnit. Proto nesmíme 
vzdávat jednání o obchvatu vč. 
výkupu pozemků. Podporujeme 
také další jednání o ekonomické 
výhodnosti současného návrhu 
obchvatu. Vybudování propoje-
ní ulic Jihlavská a Brněnská ule-
ví dopravě z nádraží, ale zatížení 
středu města nepomůže. Neustá-
lé diskuze nic nevyřeší. Možná by 
stálo za to neupínat stále úsilí na 
různé průtahy a propojky ze 70. 
let. Ničit klidové městské čtvrti a 
oblasti na úkor občanů není nut-
né. Cyklodoprava musí navazovat. 
Namalovat cyklistu na silnici urči-
tě nestačí. Možná to slouží jenom 
pro odškrtnutí slibů, ale nikoli pro 
řešení logického propojení dopra-
vy a cyklodopravy ve městě. Dou-
fáme, že vše nebudeme komuni-
kovat jako místní komunikace a 
osvětlení na Vodojemu. Veřejné 
osvětlení padá, komunikace se 
budou dělat mnoho let. Zkusme se 
také zamyslet nad zaváděním eko-
busů, elektromobility, řešením par-
kovacích míst nebo nad alternativ-
ním řešením dopravy.

Prioritně propojka
Brněnská–Jihlavská

V oblasti dopravy a mobility náš 
klub spatřuje následující problémy 
a příležitosti ke zlepšení:

1)Tranzitní doprava: Rostou-
cí intenzita dopravy se projevuje i 
v dopravě tranzitní, která projíždí 
naším městem. Řešením je celko-
vý obchvat Žďáru. To je ale hudba 
budoucnosti – několikamiliardo-
vá investice zatím není z pohledu 
vlastníka a realizátora - ŘSD a 
Ministerstva dopravy, v dohled-
né době pravděpodobná. Žďár dle 
jejich statistik netrpí až tak neú-
měrnou dopravou. Díky aktivitě 
města při jednání s ŘSD by však v 
horizontu dvou až tří let mohl být 
realizován další díl obchvatu, pro-
pojka Brněnská–Jihlavská. Jedná 
se o jednu z našich priorit pro dal-
ší volební období.

2)Kritické křižovatky: Za kri-
tické křižovatky považujeme Neu-
mannova - Novoměstská, Chel-
čického - Jihlavská, Studentská 
- Wonkova a Revoluční - Brod-
ská. V případě prvních tří jsme již 
zahájili jednání s vlastníky, kterými 
jsou ŘSD, případně Kraj Vysočina.

3)Parkování: Cílem města by 
mělo být i řešení dopravy v klidu, 
tzn. i parkování. Obecně nejsem 
příznivcem nalévání asfaltu do kra-

jiny. Žďáru by slušelo nějaké chyt-
ré řešení v podobě parkovacích 
domů či inteligentních systémů 
navádění na volná parkovací místa. 
Řešením je také vybudování P+R a 
K+R parkovišť. 

4)Využívání MHD a nemoto-
rových prostředků: Nechat auto 
doma, jít pěšky, jet na kole nebo 
MHD, je o osobním postoji k věci 
každého z nás. Řešením je kombi-
nace vzdělávání občanů, zpoplat-
nění parkování či vjezdu do cent-
ra a dostatečná nabídka služeb pro 
veřejnou a nemotorovou dopra-
vu. Od července 2017 dojde k 
zásadním kvalitativním změnám a 
modernizaci MHD. Věříme, že tak 
osloví i řadu dnešních neuživatelů, 
přesně dle hesla “Úspěšné je tako-
vé město, kde bohatí jezdí MHD.”

Vyvést dopravu
z centra a sídlišť

Rapidně houstne automobilová 
doprava, ale pokud se podíváte do 
historických map, zjistíte, že stáva-
jící silniční síť se od dob forman-
ských povozů nezměnila. Všechny 
cesty ze širokého okolí přitékají do 
Žďáru, kde se vlévají do jednoho 
silničního řečiště. Jakákoliv uzavír-
ka této hlavní komunikace zname-
ná dopravní kolaps nejenom pro 
Žďár, ale i pro široké okolí. Navíc 
všechny tyto dopravní tepny vedou 
přes nejhustěji obydlené části 
města, včetně náměstí. Pokud se 
nedobuduje přes 50 let plánovaný 
obchvat města, který zároveň řeší i 
vnitřní městkou dopravu, stane se 
situace v budoucnu pro Žďáráky 
nesnesitelnou. Bohužel za minu-
lých 20 let se v této věci nic moc 
neudělalo. V současnosti však pro-
bíhá intenzivní komunikace mezi 
městem, Ministerstvem dopravy a 
ŘSD, která nese již první konkrétní 
výsledky. Jakmile vyvedeme dopra-
vu z centra a sídlišť, můžeme dale-
ko lépe řešit cyklodopravu, parko-
vání, ale třeba i bezpečnější pohyb 
chodců.     

Adrenalin cyklistů:
průjezd centrem 

Sled otázek i jejich obsahová 
náplň téměř přesně vystihuje sou-
časné problémy Žďáru. Dluh měs-
ta vůči svým obyvatelům stále více 

narůstá.
V rámci našeho klubu přemýš-

líme, zdali např. revitalizace ul. 
Nádražní je to nejdůležitější, co 
teď občané potřebují a žádají. Pře-
sto se vyčlenilo z rozpočtu jen na 
architektonickou soutěž půl mili-
onu a dle dílčích výsledků, které 
byly publikovány, půjde vlastně 
hlavně o předláždění prostoru a 
doplnění mobiliáře.

Na řešení nemotorové dopra-
vy má sice město vlastní komisi, 
ale realizace jejích závěrů je zcela 
v nedohlednu. Možná důsledkem 
toho je průjezd centrem pro cyk-
listy adrenalinovou záležitostí.

O MHD ve smyslu moderniza-
ce se také nedá hovořit, připravo-
vané změny se sice snaží vyjít ces-
tujícím vstříc drobnými úpravami 
jízdních řádů a barevným (proč?) 
rozlišením nového označení sta-
rých linek, ale nic převratného to 
nepřináší. Snad jen požadavek (asi 
oprávněný?) dopravce na zvýšení 
dotací o více než milion Kč ročně.

Řešení všech uvedených pro-
blémů, které stále více vystupu-
jí do popředí, v dohledné době 
těžko můžeme očekávat, rozhod-
ně k zásadnímu obratu nedojde do 
konce tohoto volebního období. 
V příštím se možná vymění vlád-
noucí garnitura, budeme zase pře-
devším slyšet, co bylo v minulosti 
špatně a co nebylo uděláno, a že to 
teď bude úplně něco jiného.

Etapa východního 
obchvatu

Největším problémem je urči-
tě silně dopravně zatížená páteřní 
státní komunikace č.37, která  pro-
chází celým městem včetně jeho 
středu. 

Určitě by tomuto zahuštění ulevil 
občany trvale zmiňovaný západní 
obchvat města, který by znamenal 
propojení této Ždírecké komuni-
kace se státní komunikací č.19 Jih-
lavskou. Jeho výstavba je finančně 
velmi náročná a poslední prove-
dené měření hustoty dopravy, co 
do počtu tranzitních vozidel, ten-
to záměr nepodporuje. Nicméně 
stále tuto trasu budeme prosazo-
vat. Aktuálně usilujeme o dokon-
čení poslední etapy tzv. východní-
ho obchvatu města, které znamená 
propojení Novoměstské, Brněnské 
a Jihlavské komunikace. Tenhle 
záměr je reálný a je možné jej zre-
alizovat v dohledné době, tj. do tří 
let.

Klub TOP 09 svoji odpověď do 
uzávěrky ŽN nedodal.  -lko-
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