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Ve Žďáře vzniká odborný dokument s názvem Generel dopravy, který má 
řešit a modelovat dopravu, dopravní stavby a urbanismus ve městě pro příští 
desítky let. Digitální model umožní posoudit změny zatížení komunikací ješ-
tě předtím, než budou provedeny. 

Otázka pro zastupitelské kluby na září:
� Která oblast žďárské dopravy je dle zkušeností vašeho politického 

klubu nejvíce problematická a co by mohlo pomoci ke zlepšení situace? 

Chybí vnitřní městský okruh
Z hlediska automobilové dopravy je 

zásadním nedostatkem absence vnitř-
ního městského okruhu (Ford-Novo-
městská-Jamská-OC Brněnská). Ten by 
odvedením části místní dopravy pomohl 
situaci na náměstí a u polikliniky ( Jam-
ská-OC Brněnská již před realizací, dále by 
měla následovat část Wonkova-Neuman-
nova). Kritickým místem je i úzký most na 

silnici I. třídy v Zámku a absence možné objízdné trasy. Řešením je vybu-
dování alespoň části obchvatu města: Tokoz – výpadovka Brodská. Také 
vybudování části obchvatu Brněnská - Jihlavská s okružní křižovatkou jistě 
přinese zlepšení. Cyklistům chybí propojení většiny sídlišť cyklochodníky s 
centrem. Závěrem lze konstatovat - mnohé se již podařilo, ale velké investice 
nás ještě čekají.

Zmatky a kolony nezmizely
Generel je důležitý, ale stále jenom ana-

lytický a koncepční materiál možného 
řešení dopravy města. Praktické problé-
my s automobilovou, cyklistickou a hro-
madnou dopravou nebo dopravou pěších 
neřeší. Je to jen nástroj, který nám může 
při řešení různé mobility ve městě pomo-
ci. 

Jsme rádi za jeho postupný vznik a 
podpořili jsme ho. Neměl by se ale stát 

pouhou výmluvou pro vlastní řešení nebo často i neřešení dopravy v praxi. 
Podobně jako to bylo s úpravou řízení dopravy nyní. Ta se zatím nepovedla. 
Komplikuje všem řidičům průjezd městem, vznikají kritické situace, zmatky 
a kolony nezmizely. Starosta slibuje plynulejší provoz a vyhodnocení dat do 
konce září. Nezbývá tedy než doufat, že investované peníze přispějí k lepší 
mobilitě a vše se bude postupně znovu korigovat a zlepšovat. Určitě se bude-
me na zastupitelstvu ptát na analýzu dopravy a konkrétní opatření pro zlep-
šení používaného nového systému řízení.

Metoda „zkusmo“ mění léta zažité
Doprava byla jedním z prioritních cílů 

prakticky všech politických stran a hnu-
tí kandidujících v komunálních volbách. 
Jsme v polovině volebního období, a tak 
si můžeme zrekapitulovat, jaká je skuteč-
nost. 

Někteří slibovali obchvat, ačkoliv na 
jeho výstavbu nemají vliv ani peníze. Za 
šest let nevznikla ve městě jediná nová 

komunikace, která by „naředila“ stále rostoucí dopravu. Další slibovali nová 
parkovací místa, a místo toho při rekonstrukci Nádražní ulice jejich počet 
snížili. Tři hlavní křižovatky vybavili „chytrými semafory“, a po 50 letech 
změnili režim i zvyky ježdění na těchto křižovatkách, aniž by měli hotovou 
analýzu dopravní zátěže (generel dopravy). Takže metodou tzv. zkusmo 
budou měnit léta zažité a pro pohyb po městě zásadní nastavení. Pro zlepše-
ní dopravy ve městě je třeba, aby vedení radnice začalo koncepčně plnit své 
předvolební sliby a místo sbírání dalších politických funkcí se věnovali plně 
městu.

Obchvat není až tak nereálný
Nejdůležitějším krátkodobým cílem 

v oblasti dopravy je řešení parkování. 
Nejenom v sídlištích, ale i v expono-
vaných místech, kterými jsou náměstí, 
sportoviště, prostě místa, kde se sjíždí 
mnoho vozidel. 

Generel dopravy by mohl na toto čás-
tečně odpovědět, i když i bez něj víme, 
že nejlepším řešením by byly na těchto 

místech parkovací domy. Je to ale zároveň řešením nejdražším. Dalším z krát-
kodobých cílů je dokončení části obchvatu propojením silnic Brněnská a Jih-
lavská. Stavba by měla proběhnout v roce 2021 – 2022. Diskutovaný obchvat 

kolem Starého dvora, který by mohl vyřešit zejména nákladní dopravu, není 
zase až tak nereálný. V současné době probíhá posuzování vlivu na životní 
prostředí tohoto záměru a podle jeho výsledků budeme usilovat o to, aby se 
obchvat realizoval a z našeho města se stala klidnější zóna s pohodlným byd-
lením. 

Věřím, že generel vyhodnotí také naše cyklotrasy a nabídne jejich další roz-
voj. Slibuji si i vyhodnocení zvýšení bezpečnosti v našem městě např. návr-
hem nových odbočovacích pruhů, doporučení vybudování nových chodníků 
či dokončení a navázání těch starých. Věřím, že Generel dopravy doporučí 
zpracování pasportu bezbariérových tras pro naše potřebné spoluobčany.

Pomůže kombinace přístupů
Je to jednoznačně tzv. doprava v kli-

du, tedy parkování. Dnes problém 
všech měst v Česku. Od sametové 
revoluce v roce 1989 se zvýšil počet 
aut na 2,5násobek. V roce 2019 bylo u 
nás 5,9 milionu aut, před 30 lety o 3,5 
milionu méně. V domácnostech jsou 
dnes mnohdy dvě nebo více aut. Co s 
tím? Na to má právě odpovědět gene-

rel dopravy. Pravděpodobných řešením bude kombinace více přístupů. Zave-
dení rezidenčních karet, kdy Žďáráci budou zvýhodněni před nerezidenty, 
zónování a zpoplatnění, výstavba dílčích parkovacích ploch, v exponovaných 
lokalitách ideálně parkovací dům. Tam ale záleží, jak by taková stavba vychá-
zela ekonomicky, vyžadovala by nejspíš zapojení soukromého kapitálu. Pro-
blém parkování vlastně tkví v tom, že ideální parkovací místo je přesně před 
vchodem do čehokoliv, kde během dne potřebujeme být, je rezervované jen 
pro nás a je úplně zadarmo.

Cyklistům chybí bezpečný průjezd 
Z hlediska dopravy ve městě je beze-

sporu nejdůležitější oblastí páteřní prů-
jezdní komunikace přes náměstí a ve 
směru na Jihlavu ulice Jihlavská, kde 
stále víc chybí řešení křižovatky s ulicí 
Chelčického. V linii průjezdu náměstím 
(a centrem města obecně) je stále neře-
šena otázka přepravy cyklistů, dostat se 
na kole, navíc třeba s rodinou s malý-

mi dětmi ze Žďáru 7 na cyklostezku směrem na N. Veselí, je do značné míry 
horor. Současný pokus o řešení situace průjezdu městem rekonstrukcí tří 
světelných křižovatek je zatím v oblasti počátečních zkoušek a podle účastní-
ků provozu nikterak zatím ke zrychlení dopravy nepřispěl.

Usilujeme o místní propojky
Doprava je v našem městě skloňová-

na ve všech pádech. Proto chceme zlep-
šit dopravní situaci např. i zpracováním 
dopravního generelu, který bude pomocí 
důkladné analýzy podkladem pro navržení 
komplexního systémového řešení. 

Samozřejmě nejlepším a radikálním řeše-
ním by bylo vybudování obchvatu měs-
ta, se kterým dlouhodobě počítá územní 

plán. Neustále pokračujeme v tlaku na Ředitelství silnic a snažíme se pře-
svědčit tuto státní organizaci o výstavbě. Vlastními silami se snažíme doprav-
ní situaci co nejvíce zlepšit a zpracováváme projekty na větší propojení míst-
ních komunikací uvnitř města, např. propojením ulic Novoměstská a Jamská 
(průmyslová zóna), Jamská a Brněnská a oprava Vodárenské ulice pro spoje-
ní s ulicí Wonkova. Věřím, že během pár měsíců bude mít město koncepční 
materiál s návrhem odborného řešení, který bude řešit všechny typy dopra-
vy a který bude zpracován na podkladě získaných informací z mnoha zdrojů, 
mj. i z názorové mapy.

Generel mohl ukázat jiné možnosti
Je jistě dobře, že město zpracovává 

generel dopravy a zajímá se o názory 
občanů. Uniká mi však logika toho, že 
prvním krokem byla výrazná investi-
ce do nových semaforů. Až z genere-
lu by se mohlo ukázat, že možná bude 
vhodnější světelné křižovatky nahradit 
okružními. Bohužel ještě mají přibýt 
další tři semafory na přechodech přes 

hlavní dopravní tepnu, kvůli kterým bude ještě více omezena pěší mobilita. 
Co v našem městě stále chybí, jsou další propojky, které odvedou auta z cen-

tra města (Brněnská-Jihlavská, Brněnská-Jamská, Neumannova-Wonkova 
apod.). Je potřeba ale také myslet na nemotorovou dopravu, tedy pěší a cyklis-
ty. -lko-
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