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1. Úvod 

Vyhledávací studie byla zpracována v prosinci roku 2020. 

Mezitím vznikl problém s realizací úpravy ulice Vodárenské a účelové komunikace k VAS (propojka na 
Kosinkovu).  Napojení těchto ulic je bez vyprojektování celé tangenty problematické s ohledem na 
výškvé kóty tangenty a její sklonové poměry. 

Při majetkoprávním projednávání vyvstaly nepřekonatelné problémy se získáním některých 
pozemků.– viz obrázek (tabu pozemky žlutě podbarvené). 

 

 

V severní části kolem potoka Staviště se jedná se velkou parcelu č. 3251/1 a 3 malé parcely č. 
3262/2, 3284 a 3264 (vlastník Martin Drdla), přes které byla vedena trasa tangenty, jak ukazuje 
následující obrázek. 
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. 

V jižní části u Göttlerova rybníka se jedná o parcelu 4217 (vlastník Anna Kočendová), do které 
zasahovala okružní křižovatka a přes kterou vedla navrhovaná ulice Jamborova – viz obrázek: 

 

Proto byly navrženy úpravy, které se těmto parcelám vyhýbají. 

Zároveň byl řešen požadavek na optimalizaci napojení Vodárenské a účelové komunikace k areálu 
SVK (prodloužená ul. Kosinkova). 

Princip řešení a jeho zdůvodnění zůstávají v platnosti podle základní studie z roku 2020. 

V následujících kapitolách jsou popsány navrhované změny. 
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2. Hledání optimální varianty požadované změny  

2.1 Úsek Wonkova – Vodárenská a napojení Vodárenské a Kosinkovy  

Limitem pro návrh byla ochrana parcely č. 3251/1 a respektování vodárenských zařízení. Zkoumána 
byla trasa s komunikací na pravé straně vodoteče (potoka Staviště) s dopadem na napojení 
Vodárenské a Kosinkovy ulice – viz obrázek. 

 

Toto řešení navádí tangentu do Vodárenské a diskriminuje tangentu (ve směru na Wonkovu) a bylo 
proto shledáno jako málo vhodné. 
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Další variantou byl návrat ke schématu s komunikací jižně od potoka Staviště, tedy se zachováním 
rámcové polohy tohoto toku. 

 

I toto řešení diskriminuje tangentu a bylo shledáno jako nevhodné. 

Předchozí dvě řešení byla vedena snahou umožnit rekonstrukci ulice Vodárenské bez potřeby 
přesnějšího návrhu tangenty, která by byla řešena později. 

Vzhledem ke ztrátě plynulosti a optické preference tohoto tahu byly obě předchozí varianty vyřazeny. 

Hledáno tedy bylo řešení, které by zachovalo plynulost trasy tangenty a zároveň umožnilo stavební 
realizaci rekonstrukce ulice Vodárenské bez pozdější rozsáhlé přestavby křižovatek tangenty s ulicí 
Vodárenskou i s účelovou komunikací k areálu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (propojení na 
ulici Kosinkovu). 
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Bylo proto hledáno řešení s kontinuálním průběhem tangenty. Tím se stalo následující řešení. 
 

 
 

Návrh tohoto úseku trasy tangenty splňuje všechna kriteria a umožňuje úpravu ulice Vodárenské 
prakticky v definitivní podobě, která bude vyhovovat i budoucí tangentě. 

Příčné uspořádání i funkční zařazení je převzato z původní PD. Prodloužená ulice Kosinkova jako 
komunikace funkční skupiny D se smíšeným provozem je napojena na tangentu zvýšeným prahem. 

Problémem úseku tangenty v napojení na Wonkovu v souběhu s vodotečí Staviště byly další 2 
pozemky, které bylo nutno respektovat a stavbou do nich nezasahovat. Jedná se o 2 miniaturní 
parcely, ale pro vedení trasy byly výrazným limitem, tak jako jím zůstala některá vodárenská zařízení, 
která byla chráněna již v původním řešení z roku 2020. 
 

Vzhledem k prostorovým limitům byly do navrhování trasy vzaty obě možnosti vedení komunikace a 
potoka staviště, tedy komunikace na levém či pravém břehu. 

U variant 1 s komunikací na levém břehu Staviště se nabízelo několik možností, postupně 
označených jako 1A až 1F. Vybrána byla varianta 1F.  

Ve variantách 2, kde je komunikace na pravém břehu Staviště, byl problém s přidruženým chodníkem, 
který se dostával do tabuizované plochy. Ze zkoumaných variant byla vybrána varianta 2E. 

 

2.1.1 Varianta 1F 

V této variantě je chodník veden klasicky v souběhu se silnicí s oddělením zatravněným pruhem. 
Úpravy vodního toku jsou patrny z výkresu, kde nová poloha koryta je značena tmavě modrými 
puntíky, stávající koryty pak světle modře. 

Prostor kolem komínu v areálu SATT je široký 7,0 m a splňuje požadavky na průjezd do jižně 
položených prostor. 

Na pravém břehu potoka Staviště ale zůstávají plochy, které se nedají organicky zapojit do kultivace a 
zpřístupnění celého území. 
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Detaily kolem areálu SATT a okružní křižovatka jsou patrny z následujícího obrázku. Úpravy vodoteče 
jsou vyznačeny tmavě modrými puntíky, stávající koryto má puntíky světlomodré. 
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2.1.2 Varianta 2E 

V této variantě by komunikace pro pěší a cyklisty přiléhající ke komunikaci zasahovala do tabuizované 
plochy v místě křížení s vodotečí. Proto byl chodník/cyklostezka od vozovky oddělen a veden 
samostatně po levém břehu potoka Staviště. Vozovku a chodník tedy dělí vodoteč. Z hlediska 
krajinářského i z hlediska bezpečnosti je ale toto řešení optimální. 
 

 
 

Pěší/cyklistická trasa je příjemně položena v krajině bez kontaktu se silničním provozem. Kolem 
komunu areálu SATT je poměrně široký volný koridor.  

Koryto potoka (opět tmavou modrou je vyznačen úsek, který vyžaduje úpravy či přeložení a 
světlomodrou stávající koryto) bezprostředně navazuje na chodník a je možné je rekreačně využívat. 
V km 1,0 a 1,2 staničení komunikace může být koryto potoka široké s povlovným břehem s přístupem 
k vodní hladině (vyznačeno šipkami od chodníku). Příklad takového řešení je v následujících 
obrázcích. 

Úprava koryta se jeví proti předchozí variantě delší, ale jde pouze o koryto ve volném terénu bez 
mostů či propustů. Využívá se stávající objekt při křížení s ulicí Studentskou, ve zdech je zde pouze 
krátký úsek jižně od okružní křižovatky, kde je navržena jednoduchá dřevěná lávka pro pěší. (viz násl. 
obrázky) 

Obě tabuizované miniparcely jsou mimo stavební úpravy jak vozovky, tak chodníku. 

Následující obrázek ukazuje kromě této úpravy i detail řešení kolem komínu areálu SATT, kde je 
navržena také jednoduchá dřevěná lávka pro pěší. 
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Následující obrázek je s vedením inženýrských sítí. 
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V následujících obrázcích je námět na provedení lávky a úpravy řečiště: 
 

 

 

 

 

 

2.1.3 Srovnání variant 1F a 2E 

Varianta 1F zachovává klasické vedení trasy pro pěší a cyklisty v těsném souběhu s vozovkou. 
Celkově ale tato varianta zabírá větší plochu a zmenšuje rozvojové možnosti SATTu.  

Varianta 2E se samostatným vedením trasy pro pěší a cyklisty na druhém břehu potoka, než je 
vozovka, je prostorově úspornější a umožňuje začlenit potok do pobytově rekreační úpravy veřejného 
prostranství. 

 

2.1.4 Výsledná varianta 

Pro definitivní návrh byla pro úsek Wonkova – Vodárenská vybrána varianta 2E.  

Ve finálním výkrese je označena pouze jako „vyhledávací studie – úprava“. 

Ve výsledném výkrese je zapracováno i umístění areálu kynologie PČR.¨ 



ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – VÝCHODNÍ TANGENTA 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

12 

 

2.2 Křižovatka Neumannova x tangenta x Jamborova 

Pro rekapitulaci uvádíme původní řešení z roku 2020: 

 
 

2.2.1 Varianta s velkou okružní křižovatkou 

Žlutě vyznačená tabu plocha zmenšila prostor pro umístění křižovatky. Okružní křižovatka byla proto 
z prostorových důvodů proti původní studii zmenšena na D=36 m a odsunuta jižním směrem. 

 

Deformace větví křižovatky proti původnímu řešení, poměrně velký zásah do Göttlerova rybníka a 
přiblížení k obytným domům ukazují toto řešení jako málo vhodné. 
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2.2.2 Varianty s malou okružní křižovatkou 

Malé okružní křižovatky mají možnost (a také potřebu) pojíždění středu křižovatky pro rozměrnější 
vozidla (i autobusy). Zkoumáno bylo několik variant, dvě jsou následně prezentovány. 

Varianta MOK 1 

 

 

Varianta MOK 2 

 

Obě varianty jsou nevzhledné, do intravilánu města nepatřičné a provozně málo vyhovující. 

Okružní křižovatky dosahují nejvyšší kapacity při vyrovnaných zátěžích vjezdů, naopak 
nejvýraznější pokles kapacity je při nesymetrických zátěžích vjezdů, což je náš případ.  
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2.2.3 Varianta se dvěma křižovatkami tvaru T 

 

Nejfrekventovanější levé odbočení bude vykazovat ulice Neumannova od jihu k průmyslovce. Proto je 
zde navržen odbočovací pruh. 

Přechody přes křižovatku dodržují požadavek normy na překonávání pouze dvou jízdních pruhů. 
Využit je ostrůvek vymezující řadící pruhy. Pěší trasy vyhovují optimálnímu pohybu pěších ke svým 
cílům. 

Generel dopravy pro výhledové období uvádí následující zátěže na křižovatce u hráze (zprůměrováno 
pro jednotlivé alternativy přeložky silnice I/37): 

Směr Wonkova 7 000 voz/24 hod 

Směr k průmyslovce 4 000 voz/24 hod 

Směr Novoměstská 10 000 voz/24 hod 

Směr vodojem 1 000 voz/24 hod 

Kapacita průsečné křižovatky je pro provoz bez zdržení cca 700 voz/hod, což návrh plně splňuje. 

2.2.4 Výsledná varianta. 

Pokud tedy nelze uplatnit původní řešení s okružní křižovatkou v přirozených osách jednotlivých 
paprsků komunikací, je nejvhodnějším řešením uspořádání dvou křižovatek tvaru T. 

Toto řešení je začleněno do finálního výkresu, který je samostatnou přílohou této zprávy. 

 

3. Celkové řešení 

Ve výsledném řešení je zobrazena optimální řešení úeku Wonkova – Vodárenská a Vodárenská – 
Neumannova. Je v něm zapracováno i umístění areálu kynologie PČR a záměry kolem Škodova 
rybníka. 

Okružní křižovatka se silnicí II/353 (ulice Wonkova a Vysocká) je navržena dle původního návrhu 
z roku 2020 o průměru 40 m. Návrh umožňuje zachovat současné koryto potoka Staviště v křížení 
s ulicí Studentskou. Navíc okružní křižovatku lze zmenšit na průměr 36 m a propust pod ulicí 
Studentskou by stavbou nebyl vůbec  dotčen. To ale vyžaduje podrobnější projektové řešení. 
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Celková délka tangenty mezi ulicemi Wonkova a Neumannova činí 465 m, upravovaný úsek 
Neumannovy západním směrem činí 75 m a jižním směrem 50 m- Délka prodloužené Jamborovy je 
170 m, celkem je tedy navrženo 760 m vozovky o šířce 6,0 m. 
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4. Příčné uspořádání komunikace 

V základní studii byl dohodnut příčný profil tangenty s vozovkou šířky 6,0 m a oddělenou společnou 
komunikací pro pěší a cyklisty šířky 3,0 m. Toto řešení je zachováno a doporučuje se je aplikovat i do 
souběhu s ulicí Neumannovou (převést cyklisty na rozšířený chodník).  

Řezy 1-1 a 2-2 jsou na tangentě v nivě u potoka Staviště.  

 

 

Řez 3-3 je na tangentě u garáží.  

 

Řez 4-4 je na hrázi Göttlerova rybníka a je ve dvou alternativách – s cyklistickým provozem po 
vozovce a s cyklistickým provozem na chodníku (tak jako na tangentě).. 
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5. Soulad s územním plánem 

Celá trasa tangenty i napojení ulic Vodárenské a Kosinkovy na severním konci je umístěno 
v návrhových plochách dopravy silniční. 

Prodloužená ulice Jamborova je z části v plochách dopravy, zčásti v plochách veřejných prostranství, 
kde jsou místní komunikace funkcí přípustnou, ale také ve vodní ploše, což bude vyžadovat změnu 
územního plánu. 
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6. Závěr 

Vyhledávací studie je podkladem technického charakteru, i když na začlenění do krajiny a na 
urbanistické aspekty byl kladen velký důraz. 

Přesto by bylo vhodné doplnit ji o krajinářské řešení, zejména v údolní nivě podél potoka Staviště. 
Krajinářské řešení vyžaduje i oblast Göttlerova rybníka (přepadová hrana a trasa pro migraci 
obojživelníků na hrázi rybníka).  

Pak teprve plně vyzní volba polohy trasy tangenty a detaily jejího vedení. 

 

 

Ing. Rostislav Košťál, listopad 2021 


