
Železobetonová lávka, která nyní 
přemosťuje řeku Sázavu z Farských 
humen, je součástí složitého městské-
ho projektu na rozvoj cyklodopravy ve 
Žďáře. Celkem pět staveb realizuje čes-
kobudějovická společnost PORR a. s.

Kovovou mostní konstrukci mezi 
Farskými humny a Žižkovou ulicí 
pokládal nedávno silný jeřáb, který 
s přehledem zvládne tíhu 220 tun. Pat-
náctitunová lávka tedy pro stroj nebyla 
problém. Mezi stromořadím ze strany 
Žižkovy ulice však měl jeřáb poměrně 
malý manipulační prostor, od osmi do 
deseti metrů. 

Na celou akci dohlížel stavbyvedou-
cí Ondřej Košťál, který odpovídá na 
otázky ŽN.

 
Co bylo v této fázi nejobtížnější?
Prostoru pro manipulaci nebylo sku-

tečně nazmar, navíc bylo žádoucí, aby 
vzrostlé stromy zůstaly zachovány. 
Nicméně v některých místech bylo 
nutné, aby stromolezci řízeně prořeza-
li větve. Bez tohoto zásahu by se kon-
strukci, která měla 25 m na délku a 3 
m na šířku, nepodařilo dovézt a úspěš-
ně usadit na své místo.

Poznáte v momentě položení 
základní konstrukce, že je vše 
v pořádku, nebo nastal nějaký pro-
blém?

Jakékoli problémy poznáme okamži-
tě. V našem případě vše proběhlo dle 
očekávání dobře.

Kolik bude celá lávka vážit? 
Na železobetonovou konstrukci, jež 

váží 15 tun, teprve namontujeme bed-
nění, umístíme armaturu a následně 
zabetonujeme. Celková hmotnost po 
betonáži bude cca 25 tun, tudíž přida-
ná ocelo-betonová zátěž bude přibliž-
ně 10 tun.

Jak bude řešena bezbariérovost, a 
bude mít lávka ještě nějaký konečný 
povrch?

Lávka je kompletně bezbariéro-
vá a finálním povrchem bude beton. 
Budou na ní umístěny vodící prvky a 
madla budou svítit.

Bude další lávka u silničního mos-
tu na Klafar podobná, nebo situace 
vyžaduje jiný tip přemostění?

Na Klafar povede železobetono-
vá lávka. Bude vypadat podobně jako 
sousední silniční most.

Co z celého žďárského projektu 
Rozvoje cyklistických stezek poklá-
dáte profesně za nejnáročnější 
úsek? A byl tu moment, který Vám 
dal tzv. zabrat?

Nejnáročnějším úsekem stavby 
bylo jednoznačně zhotovení podjez-
du komunikace I/37 u Stržanova, kde 
jsme se při výstavbě museli vypořádat 
se spodní vodou.

Kdy odhadujete, že nové cyklos-
tezky dostanou konečné povrchy, 
aby na ně mohla veřejnost? 

Stržanovskou cyklostezku bych chtěl 
otevřít pro veřejnost na letní prázdni-
ny, stejně tak cyklostezku na 1. máje. 
Lávky na Klafar a Farská humna ote-
vřeme nejpozději ve druhé polovině 
prázdnin.  -lko-

STRANA 2 Aktuality ŽN - ČERVEN 2020

Po desetiletích zmizela z náměstí 
Republiky řada betonových nádob, 
které lemovaly východní stranu 
náměstí a vytvářely tak přirozenou 
bariéru mezi prostorem chodců a 
průtahovou silnicí.

Ve dnech 11. a 12. května měli lidé 
neobvyklou podívanou. Nakladač 
postupně nabíral na vidlici těžké 
osazené nádoby a ty opatrně skládal 
vedle sebe na nákladní vůz. 

„Betonové nádoby byly už dávno 
přežitkem. Ale to, že je odstraníme, 
neznamená, že nemohou nalézt své 
další využití. Stejně tak byla samo-
zřejmostí záchrana vzrostlých keřů a 
stromků,“ říká místostarostka Lud-
mila Řezníčková.

Dřeviny mají po letech růs-
tu v malém prostoru spíš podobu 
bonsa jí. O některé se již přihlási-

li zájemci a ostatní životaschopné 
budou vysázeny po městě, např. 
v průmyslové zóně.

„Nejde o první záchranu zeleně. Za 
městským úřadem např. odnedávna 
roste strom, který musel být ze svého 
původního místa odstraněn,“ uvádí 
místostarostka.

O stovku betonových nádob se při-
hlásili zájemci, asi dvacet nejpoško-
zenějších bylo zlikvidováno. Býva-
lé lavičky mezi nádobami dočasně 
nahradily klasické městské lavičky 
s odpadkovými koši. Vyčištěnou plo-
chu nyní dělí od vozovky jen zelený 
pás trávníku, a rodiče musí být na 
pohyb svých ratolestí více obezřetní. 
V takové podobě zůstane východní 
část žďárského náměstí do doby, než 
nastane její celková revitalizace.

 -lko-
OSAZENÉ nádoby z východní strany náměstí po desetiletích zmizely. Nakladač 
při akci. Foto: Lenka Kopčáková

Bariéra osázených nádob je pryč

Žďár nad Sázavou podobně jako 
další města Vysočiny čelí ekono-
mickým dopadům krize vyvolané 
pandemií COVID –19. 

Jak naše město reaguje na ztrátu 
daňových příjmů, které do měst-
ského rozpočtu prostě nepřichází, 
a jak se hospodaření města vyvíjí, 
informuje místostarosta Josef Kle-
ment, který má hospodaření ve své 
gesci.

Vysvětluje, že žďárský rozpočet 
města byl doposud sestavován jako 
konzervativní. A to se nyní ukazuje 
jako výhoda. 

„To 16 - 20 % krácení, co navrhují 
MFČR a Národní rozpočtová rada, 
my již částečně máme. Už při schva-
lování rozpočtu jsme nastavili roz-
počtové určení daní na nižší úroveň,“ 
uvádí Klement. Škrty sice v přípa-

dě Žďáru nebudou o tak velkých 
procentech, ale situace není nikte-
rak růžová. 

V dubnu zasedali zastupitelé měs-
ta, aby schválili první rozpočto-
vé opatření ve výši 11 %. „Hledali 
jsme úsporu ve výši 33 miliónů korun 
a rozpočet se nám podařilo vyrov-
nat. Úspory spočívaly především 
v odložení některých akcí, např. 
rekonstrukce lokality Tvrz, některých 
investic na školách, odložení akce na 
Farských humnech a v nebytových 
prostorech v rámci investic města do 
svého majetku,“ vysvětluje Josef 
Klement. 

Radnice také sleduje aktuální 
situaci ohledně otevírání a uzaví-
rání provozů a plánuje reagovat ve 
věci úlev v podnikatelské sféře. To 
ale zatím není ještě dopracováno. 

Nyní v červnu dostanou zastu-
pitelé města na stůl návrh dalšího 
krácení ve výši 10 miliónů korun, 
to v rámci druhého rozpočtového 
opatření.

Dle místostarosty již půjde o krá-
cení provozu, které je procentuál-
ně vypočítáno po půldruhém měsí-
ci útlumu, kdy rada a orgány města 
pracovaly v omezeném režimu. 

Devítiprocentní krácení postih-
ne věcné výdaje školám, stejně tak 
městským organizacím jako je Měst-
ská policie, Regionální muzeum a 
Knihovna M. J. Sychry.

„Desetiprocentní krácení navrhujeme 
u věcných výdajů uvolněným a neuvol-
něným zastupitelům a místní správě 
MěÚ,“ uvádí místostarota. Zároveň 
vysvětluje, že nejde o osobní výda-
je jako mzdy a odměny stanovené 

zákonem, ale věcné výdaje jsou ně-
co jiného. „Na uvolněné zastupitele 
jde z rozpočtu města 240 tisíc, u neu-
volněných 20 tis. Kč. U věcných výdajů 
městského úřadu se jedná o dost domi-
nantní částku 1 miliónu korun,“ uvádí. 
Z toho všeho by mělo jít 10 % dolů.

„V případě, že obce v ČR postihne 
kompenzační balíček, ten je pro naše 
město vypočítán zhruba na 17 mil. Kč. 
Pak bychom jej řešili ve druhé polovině 
roku,“ naznačuje Josef Klement. 

V rámci prvních změn rozpočtu 
města bylo s ohledem na pandemii 
posíleno krizové řízení města část-
kou 1,5 mil. Kč. Díky tomu mohly 
být vybaveny všechny příspěvkové 
organizace ochrannými pomůcka-
mi, dezinfekcí, štíty, respirátory či 
rouškami. -lko-

Jak Žďár n. S. čelí ekonomické krizi

STAVBYVEDOUCÍ Ondřej Košťál 
manipulaci s konstrukcí na lanech bedli-
vě sledoval.  Foto: Lenka Kopčáková

Nová lávka bude mít i svítící madla


