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Kolem Orlovny 
neprojedete

Úplná uzavírka křižovatky ulic 
Revoluční, Komenského, Libická a 
Okružní platí současně na hranici 
sídlišť Stalingrad a Klafar.

Řidiči se musí vydat oklikou přes 
ulice Okružní, Uhlířská a Sázavská. 

Důvodem dopravní komplikace je 
dle informací odboru komunálních 
služeb přeložka vodovodního řa-
du a výstavba dvou nových zastávek 
MHD, s názvy Libická a Sázavská, 
v budovaném sídlišti. To s sebou při-
neslo i omezení linek MHD č 1, 4 a 
8.

Stavba běží  od 24. 7.  a potrvá  do 
31. 8.  Je rozdělena do čtyř etap. Sou-
časně již do 5. 8. běží třetí etapa, s 
úplnou uzávěrou křižovatky a ulic 
Libická a Komenského. Dokončo-
vací práce poslední etapy budou bez 
omezení provozu. -lko-

Až opět pojedete přes kamen-
ný most se sochami, nebo po 
jeho postranních lávkách zamí-
říte směrem k zámku, či na Pi-
lák, rozhlédněte se. Právě se 
nacházíte v území vítězné Stav-
by roku Kraje Vysočina za rok 
2016.

O vítězství  žďárské stavby rozhod-
la před prázdninami odborná komise 
architektů, která v soutěži hodnotila 
patnáct nominovaných staveb, rozdě-
lených do čtyř kategorií.

Stavbu s názvem „Pěší trasy podél 
barokního mostu Žďár nad Sázavou“ 
vybrala porota jako nejlepší v oddí-
le Dopravní stavby. To za estetické a 
konstrukční řešení lávek, které zohled-
nilo dominantní vzhled historického 
kamenného mostu.

Už roky předtím lidé na tomto frek-

ventovaném místě u zámku volali po 
bezpečných pěších trasách. Je tu velká 
návštěvnost zámku, baziliky, a místní 
děti navštěvují první stupeň ZŠ v zám-
ku. Turisté z  parkoviště míří také k 
poutnímu kostelu na Zelené hoře, řa-
da Žďáráků se tudy vydává na Pilák. 

Na barokní most je pěším vstup 
zakázán. Bezpečnost frekventovaného 
pohybu chodců v jeho těsné blízkosti 
bylo třeba vyřešit jiným přemostěním 
Stržského potoka. Také chyběl zruše-
ný přechod pro chodce, který již nevy-
hovoval bezpečnostním parametrům, 
rozšířit  bylo třeba  i parkoviště před 
zámkem. 

Stavbu na objednávku radnice vypro-
jektovala brněnská společnost PK Os-
sendorf. Dílo za víc jak 13 miliónů rea-
lizovala od září 2015 do konce června 
2016 velkomeziříčská fi rma Gremis. 

Ta také při červnovém vyhláše-
ní Stavby Vysočiny 2016 obdržela za 

provedení, kromě zmíněného titulu, i 
Cenu České komory autorizovaných 
inženýrů a techniků. 

Jak doplňuje místostarosta Josef Kle-
ment, do Žďáru šel ještě jeden titul: 
Stavba Vysočiny za rok 2016. „V kate-
gorii Rekonstrukce staveb občanské vyba-
venosti ji získalo Muzeum nové generace 
Zámek Žďár,“ informuje. To za harmo-
nické spojení budovy bývalého zámec-
kého pivovaru a moderní expozice.

 „V území jsme začali asi před osmi 
lety naučnou stezkou kolem Zelené hory, 
pokračovali jsme lávkami kolem barokní-
ho mostu a letos na jaře jsme pro Kinské 
dokončili úpravu prostoru před Muze-
em nové generace,“ ohlíží se stavař Ing. 
Miroslav Štola. 

Jak potvrzuje starosta Zdeněk Navrá-
til, příprava, prosazení a vlastní realiza-
ce stavby ve veřejném prostoru  není 
nikdy jednoduchá. Jak říká, musely 
se sladit zájmy několika vlastníků, ať 

Kinských, majitelů Táferny, Povodí, 
v památkově chráněném území bylo 
nutné zohledňovat názory Památkové-
ho ústavu. 

„Těch institucí, které do stavby obou 
lávek a parkoviště vstupovaly, bylo neuvě-
řitelně mnoho. Díky fi rmě Gremis, která 
vše dodavatelsky realizovala, se podařilo 
stavbu, i přes mnoho vlivů, dotáhnout do 
konce,“ ohlíží se šéf radnice.

Na otázku ŽN, co bylo na stavbě nej-
náročnější, Ing. Štola uvádí, že právě 
sladit zájmy všech zúčastněných.  „Jsem 
rád, že jsme se dokázali dohodnout na 
druhé západní lávce (u Táferny). Ta byla 
zpočátku z původního projektu vyňata, a 
pak byla zase navrácena,“ říká.

 Na začátku prý byly také velké pro-
blémy s únosností půdy na parkovišti, 
protože se nachází v lokalitě bývalého 
rybníka. „Samotná stavba lávek nebyla 
až tak složitá, ale pro nás velice zajíma-
vá,“ dodává za stavaře Štola. -lko-

TRA SY PRO PĚŠÍ, lávky a parkoviště u zámku získaly titul i cenu. Foto: Lenka Kopčáková

Lávky a chodníky jsou Stavbou Vysočiny
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