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Od letošního července řídí žďár-
skou dopravu na křižovatkách 
moderní semafory a signalizace na 
světelných přechodech. 

Do konce letošního září běží zku-
šební provoz nového systému, který 
pak město s dopravními inženýry a 
policisty vyhodnotí.

Již nyní je patrné, že napomáhá 
plynulejšímu průjezdu zejména po 
silnici I. třídy centrem. 

Ještě před prázdninami, kdy fungo-
valo kvůli výměně provizorní řízení 
křižovatek schválené Policií ČR, se 
Žďár po 14 dní ucpával. Od křižo-
vatky u pojišťovny se tvořily fronty 
aut až na Stalingrad. Nyní již ze Žiž-
kovy ulice tuto křižovatku projede-
me do pár minut.

Jak vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková, radnice začala 
modernizaci semaforů připravovat 
v roce 2018. „Věděli jsme, že musíme 
vytvořit městskou telematiku, která by 
reagovala na zaváděný koncept Smart 
City (strategické řízení města s využi-
tím moderních technologií). Tedy, aby-
chom měli preferenci vozidel MHD a 
časem i Integrovaného záchranného 
systému,“ uvádí místostarostka. 

Kompletní modernizace křižova-
tek potřebovala investici kolem 13 
miliónů Kč a městu se na ni podařilo 
získat dotaci 9,4 mil. Kč. 

Kompletní výměna semaforů včet-
ně podzemních signalizačních zaří-
zení v křižovatkách a na přechodech 
musela proběhnout velmi rychle. 

Začalo se kopat začátkem června a 
koncem července již byly všechny 
moderní semafory osazeny. 

Jsou nastaveny na dynamický pro-
voz. Moderní systém kamer a smy-
ček vidí, který směr se ucpává a je 
potřeba jej pustit dříve. Semafory 
tak dokáží pružně reagovat na změ-
ny v provozu. 

Ještě chybí zelená vlna
„Uvědomujeme si, že zatím 

nemůžeme mít zelenou vlnu, protože 
ještě čtyři přechody v centru nemáme 
řízeny světelnou signalizací. S ohledem 
na průjezdnost budeme muset na těch-
to přechodech instalovat semafory,“ 
informuje Řezníčková.

Odbor komunálních služeb již při-
pravuje projektovou dokumentaci 
na tyto neosazené přechody. Jakmi-
le se zde objeví světelná signalizace, 
bude možné odstranit středové ost-

Výměna semaforů stála kolem 13 miliónů
růvky a vozovku rozšířit.

Jak připomíná místostarosta Josef 
Klement (KDU-ČSL), při dřívějším 
individuálním způsobu řízení měl 
každý semafor svého dodavatele a 
servis byl prováděn jinou metodou, 
takže na problém musel vždy při-
jet konkrétní servisní technik. „Po 
komplexní výměně světelných sema-
forů a signalizací ve Žďáře již mohou 
být spravovány dálkově,“ kvituje mís-
tostarosta podstatnou výhodu.

Starosta Martin Mrkos (Žďár-ŽM) 
vysvětluje, že po výměně také ma-
jí semafory softwarově i hardwaro-
vě mnohem vyspělejší technologii. 
Dopravní generel pracuje se součas-

nými vstupy a na základě toho vytvá-
ří a navrhuje budoucnost. 

„Žďár je současně plný, protože 
dopravní situaci komplikují tři stav-
by: uzavírka Studentské ulice, stavba 
obchvatu Nového Veselí a uzavírka sil-
nice I/19 v úseku Simtany směrem na 
Havlíčkův Brod,“ konstatuje starosta. 

Dle informace jeho kolegyně Řez-
níčkové je uzavírka Studentské ulice 
povolena do 31. 12 2020. Prodle-
vu způsobil výpadek materiálu na 
výrobu obrubníků a Svaz vodovodů 
a kanalizací soutěžil dodavatele na 
výměnu podzemních sítí. „Budeme 
se snažit uzavírku co nejvíce zkrátit,“ 
slibuje místostarostka.  -lko- 

OSAZENÍ nových semaforů si vyžáda-
lo i zemní práce. 
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