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Beseda se zaměřila na dopravu
(Dokončení ze str. 1)

„Přecházíme z období, kdy měla automobilová dopra-
va prioritu, ke stavu, kdy se všichni účastníci dopravního 
provozu musí vejít do prostoru města,“ vyjádřil se Jan-
ča. Doplnil, že se ve všech kategoriích jedná o zvýše-
ní bezpečnosti.

Naznačit možnosti 
Za důležité považuje zmapovat současný stav a 

nastínit možnosti, aby se vše činilo v souladu s rozvo-
jem města. „Třebíč čeká světlá budoucnost v souvislosti 
s výstavbou pátého bloku u Jaderné elektrárny Dukova-
ny. Na druhou stranu vzniknou problémy s dopravou a 
město musí vědět, jak jim čelit,“ řekl Janča. 

Čtvrtý, na který chtěl upozornit, jsou dlouhodobé 
vize a plány. Následovala prezentace kroků, které se 
již učinily, a ty přiblížil Roman Dostál. Potěšila ho 
účast obyvatel v nelehké covidové době, kdy věřil, 
že se povede smysluplná diskuze. I on považuje za 
důležitou spolupráci s obyvateli i odborníky a také 
s komerční sférou. 

Plán má cíl říci, proč určitě problémy v dopravě 
vznikají. Sdělil, že musí nabídnout i vizi a strategii, 
aby se vyřešily či minimalizoval jejich dopad. Při-
pomněl, že v Třebíči se uskutečnila rozsáhlá sčítání 
dopravy. 

Ukázala, že přes centrum projede zhruba 23 tisíc 
vozidel, což ukazuje, že pro mnoho účastníků dopra-
vy je možnost přejet přes centrum možnost jediná. 
Přes šest tisíc vozidel přes Třebíč jen projíždí. Zhru-
ba čtyři a půl tisíc by využívalo obchvat. 

„Ten považuji za důležitý i z toho titulu, že propojí 
jižní část města se západní a bude se využívat i v rámci 
dopravy v Třebíči. A uskutečnily se také sociologické prů-
zkumy v domácnostech,“ pokračoval Dostál.

Doplnil, že ty měly za úkol zjistit, jaké dopravní 
prostředky domácnosti využívají a proč. Například 
dopravu bicykly považují obyvatelé za nebezpečnou 
a nevědí, kde se mohou v Třebíči pohybovat. 

Problém jízdních kol
To podle Dostála není jen problém Třebíče. „Lidé 

by kola využívali, ale nemají představu jak,“ mínil. 
Mile ho překvapil zájem obyvatel o průzkum, kdy 
měli možnost se vyjádřit. V Třebíči nezazněly jen 
kritiky, ale i pochvaly. 

Vyplynulo také, že pokud by lidé využívali hro-
madné prostředky, na ulicích by bylo prázdno. „To je 
samozřejmě utopie, ale z vlastní zkušenosti vím, že vět-
šinou v osobních automobilech sedí jeden člověk,“ pou-
kázal Dostál.

Zvednuté ruce ukázaly, že mnoho účastníků besedy 
také na ni přijelo autem, ale byla to méně než polovi-
na. „Musím bohužel říci, že ani postavení nových komu-
nikací často nic neřeší, protože podle zkušeností jen zvýší 
počet automobilů,“ netajil.

Doplnil, že řešit problém dopravy je velice náročný 
i pro regionální politiky, a nezáviděhodný. Obyvatelé 
Třebíče mají možnost se k dopravě vyjádřit na adrese 
doprava@trebic.cz a Dostál je vybídl, aby případně 
sdělili i možnost řešení. „Vy tady jezdíte, žijete, a máte 
na to svůj názor,“ dodal Dostál.

Vedoucí dopravy Kratina připomněl, že ke zlepše-
ní pohybu chodců město vybudovalo chodník v uli-
ci Velkomeziříčská s přechodem pro chodce a chystá 
další úpravy v různých částech. Chystá se propojení 
čtvrti Nehradov s Polankou a cyklostezka ve směru 
na Vladislav. 

„Společně s Jadernou elektrárnou Dukovany chceme 
vybudovat cyklostezku do Dukovan. Změny se dotknou 
i hromadné autobusové dopravy, například připravu-
jeme na přání obyvatel nový spoj do Poušova, rádi by-
chom vybudovali nové zastávky v ulici Rafaelova a U 
Obůrky. 

Ve spolupráci s Krajem Vysočina připravujeme zastáv-
ky na silnici ve směru do Stříteže u obchodního centra. 
Dále chystáme instalaci nových digitálních označníků 
na většině zastávek a vnímáme problematiku přestupů 
na železniční stanici. 

Tam by pomohly dvě nové autobusové linky, což je pro-
blém nákladů. Ohledně automobilové dopravy se chystá 
záchytné parkoviště v ulici Hrotovická, nový parkovací 

dům v nemocnici a plánujeme nové další parkovací plo-
chy. Budeme opravovat další povrchy vozovek a s Ředi-
telstvím silnic dálnic připravujeme obchvat města. 

Chystá se i obchvat Okříšek.  U bezpečnosti dopravy 
se osadí některé křižovatky kamerami, které zmapují 
třeba průjezd na červenou. Chceme instalovat informač-
ní radary a zlepšit stav u základních škol,“ informoval 
Kratina.

Potřeby všech
Pokračoval, že v Třebíči byly vyznačeny trasy pro 

cyklisty a připravuje se rekonstrukce signalizačních 
zařízení na křižovatkách. Doplnil, že Třebíč se snaží 
pokrýt potřeby všech vrstev obyvatel ohledně pře-
pravy ať už do zaměstnání či za lékařem a podobně. 

První příspěvek z řad publika upozornil na pro-
blematiku přechodu od železniční stanice do Jung-
mannovy ulice. Nesvítí tam signalizace, když cho-
dec zmáčkne tlačítko. Diskutující poukázal i na to, že 
mnoho chodců neví, že má tlačítko zmáčknout a pak 
v místě zbytečně čekají. 

Zazněla i problematika koloběžek, kterých se 
po Třebíči pohybuje velké množství a jejich počet 
narůstá. Debatující se přimlouval i za pozdější vypí-
nání semaforů na křižovatkách. V odpovědi zazně-
lo, že dopravní řešení ve městě počítá i se zařazením 
těchto nových dopravních prostředků.

Další dotaz upozornil, že některé spoje na náhrad-
ní zastávce místo Karlova náměstí nenavazují a řidiči 
často přestupujícím ujedou. Další dotaz směřoval k 
tomu, zda by u autobusů hromadné dopravy nemoh-
la být zřízená zastávka i u obchodních center po pra-
vé straně vozovky na Střítež. 

Kratina připustil, že posunutí zastávky na západ od 
Karlova náměstí někdy snižuje koordinaci autobusů 
při příjezdech a odjezdech. „Máme dohodu, že auto-
busy případně čekají zejména ve večerních hodinách tři 
minuty na zpožděný spoj, ale mnohdy to nestačí,“ při-
znal Kratina.   

Věří, že po dokončení Karlova náměstí se situace 
zlepší. Pokud jde o zastávku na parkovišti u super-
marketů, nejsou to veřejné komunikace a jejich zří-
zení je komplikované, protože provozovatelé nemají 
na zřízení i z finančních důvodů zájem. 

Nové zastávky
Zlepšit stav by měly již zmiňované nové zastávky 

na silnici ve směru na Střítež, platnost jedné jízdenky 
pro celý region a dopravu zlepší i odbočovací nový 
pruh ve směru na ulici Spojovací. 

Jiný dotaz opět směřoval k přestupům a další pří-
tomný upozornil, že některá vyznačení pro cyk-
listy jsou pro řidiče motorových vozidel i cyklisty 
nebezpečná. Poukázal, že protijedoucí auta, pokud 
dodržují vymezený prostor, se nemohou vyhnout. 
Poukázal i na nebezpečí v Libušině údolí, kdy žádná 
značka neupozorňuje na cyklostezku. 

Kratina odpověděl, že cykloopatření navrhl projek-
tant, který z Třebíče pochází a schválil je Dopravní 
inspektorát Policie České republiky. „Nebráníme se 
na toto téma diskuzi, konkrétní místa nám zašlete a my 
na ně budeme reagovat,“ řekl Kratina. 

Další příspěvek konstatoval, že jihovýchodní řeše-
ní mělo existovat již dávno a navrhl jako řešení zkva-
litnění komunikace přes Poušov, kterou řidiči hojně 
využívají. Zejména jednosměrný most přes řeku Jih-

lavu se podle něj měl dávno přebudovat na dvou-
směrný. 

Zastával názor, že přes rekonstrukci mohlo zůstat 
Karlovo náměstí průjezdné. Dostál zareagoval, že u 
jihovýchodního propojení, tedy obchvatu, má měs-
to velmi malou sílu při rozhodování a musí čekat na 
rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic. 

„Máte výhodu, že se plánuje dostavba Dukovan a 
obchvat je podmínkou pro tuto akci. Těch obcí, kte-
ré potřebují obchvat, je mnoho a peněz málo, takže má 
Třebíč prioritu,“ poukázal Dostál. Upozornil, že Tře-
bíč má členitý terén a bude to velice drahá stavba. 

Připomněl, že i když se vybuduje víc silnic, efekt 
je krátkodobý. Tak by se to stalo i případě Poušo-
va. „Lépe je řidiče motivovat, aby využívali jiné formy 
dopravy,“ mínil Dostál.       

Přeplněné autobusy
Další příspěvek upozornil, že autobusy městské 

hromadné dopravy jsou ráno přeplněné školáky, což 
mnohé lidi demotivuje pro jejich využití. Diskutující 
by přivítal i iniciativu škol, aby školáci měli možnost 
někam uložit kola, či koloběžky i skateboardy. 

Upozornil, že v Třebíči je mnoho nesmyslných 
jednosměrek. Stačil by mu obousměrný provoz pro 
cyklisty. Vadí mu i značka na chodníku od Podkláš-
terského mostu, která upozorňuje na uzavření Karlo-
va náměstí a brání chodcům v pohybu. 

Kratina ohledně značky poděkoval za podnět a ujis-
til, že město se bude stavem zabývat. Další besedující 
se optal, zda by nešlo čtvrť Borovina a Horka-Dom-
ky propojit běžnou silnicí do výstavby obchvatu. 

Místostarosta Pavel Janata informoval, že obchvat 
města by měl být v provozu za osm let. „Věřme, že to 
tak bude. Stavět nějakou jinou komunikaci je ekonomic-
ky nepřijatelné,“ konstatoval. Další diskutující se vrá-
til k problematice semaforů a možnosti prodloužení 
jejich chodu. 

Pozastavil se opět nad značením pro cyklisty, 
zejména ve směru na Vladislav, upozornil v místech 
na úzkou silnici a nelíbilo se mu ani některé vodo-
rovné značení. Zeptal se i na placení na parkovištích, 
zda to bude možné jen takzvanými chytrými telefo-
ny. 

Odpovědi se ujal starosta Pavel Pacal. Pokud se jed-
ná o semafory, po rekonstrukci poběží 24 hodin a 
v nočních hodinách spustí zelenou v případě, pokud 
se k místu bude blížit jediný automobil. Značení pro 
cyklisty bude navazovat na cyklotrasu na Vladislav a 
byl to požadavek státní policie. 

Po dokončení obchvatu Třebíče se počítá s rozší-
řením silnice na Vladislav i s obchvatem této obce. 
„Veškeré formy placení za parkování zůstávají zacho-
vané. Platba mobilem je služba navíc. Řešením by byly 
závory, ale ty nám nedovolí instalovat památková péče,“ 
informoval Pacal.   

Problém vjezdu
Další diskutující se zeptal, zda se bude řešit vjezd 

a parkování do Židovské čtvrti. Mínil, že žádné 
cizí vozidlo by se nemělo do čtvrti dostat. Starosta 
Pacal sdělil, že do této čtvrti není od počátku letoš-
ního roku umožněn vjezd lidem, kteří tam nevlastní 
nemovitost.  

Netajil, že se to mnoha obyvatelům nelíbí, chtějí, 
aby za nimi mohly přijet třeba návštěvy. „Od příští-
ho roku tam bude zavedený při vjezdu kamerový sys-
tém, který zaznamená poznávací značku a pokud tam 
někdo nemovitost nevlastní, zaplatí pokutu,“ zdůraznil 
Pacal. Nemyslí si, že by bylo vhodné v místě lesopar-
ku na Hrádku zřídit záchytné parkoviště.  

Další diskutující se pozastavil nad obslužností okra-
jových částí městskou hromadnou dopravou, jízdní-
mi řády a otázkou, proč ji v Třebíči využívá třináct 
procent obyvatel, když v Praze se jedná o více než 50 
procent.  

Dostál odpověděl, že plán počítá s optimalizací tras 
městské hromadné dopravy. Ta bude směrodatná i 
při výběrovém řízení nového dopravce. Janča dopl-
nil, že srovnávat Třebíč s Prahou je naprosto nefér a 
srovnatelná města jako Třebíč jsou na tom podobně 
či dokonce hůře.


