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V historii Žďáru je to zcela 
poprvé, co mezi ulicí Žižkovou 
a Farskými humny překročíme 
řeku. To díky modernímu pře-
mostění pro pěší i cyklisty.
� Lenka Kopčáková

Brzy si tudy podstatně zkrátíme ces-
tu mezi centrem a sídlištěm Stalingrad 
a naopak. Nová železobetonová lávka 
mezi Farskými humny a Žižkovou uli-
cí stála 4,8 mil. Kč.

Položení lávky bylo ve středu 21. 
května zajímavou stavebně technic-

kou podívanou. Přilákalo hloučky náv-
štěvníků parku, kteří trpělivě čekali, až 
bude akce technicky připravena a sil-
ný jeřáb vymanipuluje patnáctituno-
vou konstrukci na lanech. Jeřáb ope-
roval z pravého břehu řeky a vzhledem 
k délce budoucí lávky o 25 metrech 
se musel trefit do vykáceného prosto-
ru mezi stromy. Pak konstrukci zavě-
sil nad řeku a machři z druhého břehu 
instruovali pohyb nákladu. Nakonec 
pomocí závěsného lana konstrukci při-
táhli a usadili s centimetrovou přesnos-
tí. Za to si od přihlížejících vysloužili 
potlesk.  

Nejen cyklisty potěší nový úsek cyk-
lostezky v ulici 1. máje. Ta právě dostá-
vá finální povrchy a částečně vede kvů-
li bezpečí cyklistů i mimoúrovňově 
pod mostem Jermářova jezu. 

Ze stejného důvodu vzniklo i pře-
mostění řeky poblíž silničního klafar-
ského mostu. Lávka převede bezpeč-
ně cyklisty do nového sídliště. I zde již 
byla koncem května kovová konstruk-
ce lávky připravena k nalití betonu. 

Lávky i cyklostezky jsou součástí 
pětifázového projektu města za téměř 
31 mil. Kč s názvem Rozvoj cyklistic-
kých stezek ve Žďáře nad S. a okolí.  

Realizátorem stavby je dle městské-
ho projektu českobudějovická společ-
nost PORR a. s. Akce odstartovala loni  
náročnou stavbou podjezdu pod silni-
cí I/37 u Stržanova a napojením nové 
cyklostezky na páteřní trasu do Žďáru.

Následovala stavba cyklostezky podél 
řeky v ulici 1. máje, která se napojuje 
na starší úseky cyklostezky.

Projekt celkem pěti akcí má být 
dokončen letos v srpnu. V konečné fá-
zi budou cyklistické koridory po měs-
tě osazeny piktogramy.

Všechny stavby budou hotové do 
konce prázdnin.

USAZENÍ nové lávky přes řeku Sázavu bylo podívanou. Lidé to budou mít do parku na Farských mnohem blíž.  Foto: Lenka Kopčáková
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