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Shrnutí pro vedoucí pracovníky 

Analytická část Generelu dopravy navazuje na předchozí dokument Dopravní průzkumy a sběr 

dat. Vlivem epidemie nemoci COVID-19 byl se zpožděním dokončen průzkum dopravního 

chování, představený v první kapitole. Z něj čerpá především matematický dopravní model, 

který je v této analytické části využit pro analýzy současné dopravní poptávky a charakteru 

dopravy v oblastech města a vybraných ulicích. Dalšího využití se pak dopravní model dočká 

v návrhové části, kde bude rovněž zapojen výhledový časový horizont. 

Kapitoly věnované automobilové, veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravě sledují 

společnou snahu shromáždit všechny dostupné informace ke stavu infrastruktury, způsobu 

organizace a případné regulace dopravy na území města. Nechybí ani přesahová témata 

bezpečnosti dopravy, dostupnosti a bezbariérovosti městské infrastruktury, integrovaného 

dopravního systému, multimodálních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy.  

Nejdůležitější výstupy analytické části pak formuluje souhrnná problémová analýza v kapitole 8, 

která tvoří předobraz návrhové části Generelu dopravy. Tento dokument je doprovázen 

množstvím grafických a mapových příloh, které jsou uvedeny v jeho závěrečné části. 

Tabulka 1.1: Výtah problémové analýzy z kapitoly 8  

Mód Infrastruktura Provoz Využití 

 Stav infrastruktury,  

vedení komunikací, 

šířkové uspořádání 

Plynulost, bezpečnost, 

organizace provozu  

Dopravní poptávka,  

vzorce chování 

 

IAD Úzká kapacitní hrdla na páteřní 

komunikační síti, která jsou 

zároveň bariérami pro pohyb 

chodců a cyklistů 

 

Vedení tranzitní a rovněž cílové 

automobilové dopravy přes 

rezidenční oblasti města s 

dopadem na životní prostředí a 

vnitroměstskou mobilitu 

 

Chybějící vnitřní komunikační 

propojení pro vytvoření 

alternativních tras vnitroměstské 

a cílové dopravy 

Rezervy v uspořádání a 

přehlednosti některých 

křižovatek, z toho plynoucí riziko 

zvýšené nehodovosti  

 

Nevyužitý potenciál pro zklidnění 

dopravy v rezidenčních lokalitách  

 

Přetížení veřejného prostoru 

parkováním  

 

Liberální přístup k parkování u 

významných cílů ve městě 

motivuje k využití automobilu i 

pro krátké cesty 

 

Absence parkování P+R u 

železniční stanice 

Vysoký podíl cílové dopravy na 

dopravním zatížení města, ve 

které dominuje automobilová 

doprava 

 

Vysoký podíl automobilové 

dopravy na dělbě přepravní 

práce u vnitroměstských cest 

 

 

VHD Nevyhovující provedení a špatný 

technický stav zastávek VHD 

mimo centrum města 

 

Nejednotný přístup ke společným 

/ odděleným zastávkám MHD a 

VLD  

 

Problematická přímá dopravní 

obslužnost centrální části města 

linkami VLD 

 

Slabá integrace MHD, 

autobusových spojů a vlaků 

 

Systém vedení linek MHD a 

nízká frekvence spojů 

Růst stupně automobilizace v 

regionu společně se ztrátou 

dělby přepravní práce veřejné 

dopravy 



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

2 

Mód Infrastruktura Provoz Využití 

 Stav infrastruktury,  

vedení komunikací, 

šířkové uspořádání 

Plynulost, bezpečnost, 

organizace provozu  

Dopravní poptávka,  

vzorce chování 

 

Komplikovaný průjezd vozidel 

MHD v odlehlejších částech 

města 

 

Chybějící autobusové smyčky a 

nedostatečné prostory pro 

otáčení vozidel MHD na 

terminálních zastávkách 

Cyklo Oblasti se špatnou návazností na 

stávající cyklotrasy/cyklostezky 

 

Vedení cyklotras po dopravně 

zatížených komunikacích 

 

Chybějící návaznosti cyklostezek 

na ostatní infrastrukturu 

Nízká míra využití cykloopatření 

a integrace cyklistů 

 

Bezpečnost cyklistů 

Nízký počet cest na jízdním kole 

Pěší Špatná dostupnost jihovýchodní 

oblasti města 

 

Chybějící pěší propojení  

 

Nejednotně provedené 

bezbariérové úpravy 

Bezpečnost provozu před 

školami 

Bezpečnost chodců 

Pohyb v prostoru náměstí a v 

jeho okolí 
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1 Průzkum dopravního chování 

Cílem průzkumu bylo zjistit dělbu přepravní práce a další dopravně-inženýrské charakteristiky 

k dopravnímu chování obyvatel a návštěvníků města na základě mapování řetězce cest 

(pomocí tzv. cestovního deníku) v konkrétním pracovním dnu na základě znalosti druhů 

dopravy, zdroje a cíle cest a míry využití. 

Průzkum proběhl na reprezentativním vzorku obyvatel území vymezeného pro dopravní model, 

jehož obyvatelé se v rozhodném dni průzkumu pohybovali po městě Žďár nad Sázavou nebo z/do 

něj cestovali. 

1.1 Metodika 

Výzkum s ohledem na probíhající epidemii nemoci COVID-19 proveden kombinací online 

dotazování a vyplňovaných tištených dotazníků.   

Byl proveden výběr vzorku, se zaměřením na osoby ve věku 15+ s trvalým nebo přechodným 

bydlištěm na území Žďáru nad Sázavou a sousedících obcí. Do vzorku spadají rovněž osoby 

s přechodným bydlištěm (např. studenti škol), přestože jejich trvalé bydliště se nachází mimo 

řešené území. Dále jsou do vzorku zařazeni i obyvatelé okolních obcí, kteří se v rozhodný den 

průzkumu nacházeli ve Žďáru nad Sázavou (typicky například zaměstnanci firem, kteří dojíždějí 

denně do zaměstnání ve Žďáře). Podmínkou pro zařazení respondenta do průzkumu je 

realizace alespoň jedné cesty vázané na město Žďár nad Sázavou v rozhodném dni 

průzkumu. 

Velikost výběrového souboru – do konečného zpracování bylo zařazeno celkově 477 

respondentů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 513 respondentů. 36 respondentů však bylo 

z dalšího zpracování vyloučeno, a to s ohledem na jejich minimální vyplněnost a pro absenci 

základních statistických údajů. Do deníku jízd bylo vzhledem ke kompletnosti dat zařazeno 

373 respondentů, kteří provedli celkově 973 jízd. 

K zisku odpovídajícího vzorku respondentů byly použity dvě základní formy sběru dat:  

1. online sběr pomocí specializovaného elektronického formuláře. Dodavatel tohoto průzkumu 

zajistil odpovídající platformu (Survey Monkey) a vytvořil elektronický formulář. Tento 

elektronický formulář byl aktivní ve dnech: 5. 10. 2020 – 17. 1. 2021. Dodavatel pak 

distribuoval odkaz na elektronický formulář (webový link: 

https://www.surveymonkey.com/r/pruzkum-mobility) a rovněž QR kód pro jednoduchou 

navigaci na tentýž formulář. Odkazy byly distribuovány pomocí zadavatele k potenciálním 

cílovým skupinám obyvatel; 

2. papírová forma dotazníku – potenciálním cílovým skupinám byly rovněž zadavatelem 

distribuovány papírové formy formulářů se stejným obsahem. Respondent si tudíž mohl 

vybrat mezi papírovou a elektronickou verzí formuláře.  

K oběma verzím sběru dat byla rovněž zřízena hot line telefonní linka jako podpora při vyplňování 

formuláře. Za celou dobu vyplňování této služby využili celkem 4 osoby. 

A. Dělení dat: 

● data domácností s různými parametry, týkajícími se domácností a vlastnictví motorových 

vozidel, jízdních kol, 
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● osobní údaje se sociodemografickými a pro dopravu a mobilitu relevantními 

charakteristikami dotazovaných osob, včetně vlastnictví platné platební karty městské 

hromadné dopravy pro zakupovaní časových jízdenek nebo sloužících jako elektronická 

peněženka či vlastnictví karty nebo dokladu pro bezplatnou přepravu MHD, 

● údaje o cestách, zahrnujících všechny druhy dopravy (individuální automobilová doprava + 

cyklistická doprava + pěší doprava + druhy hromadné dopravy či jejich kombinace). 

B. Další požadavky: 

● evidovány všechny cesty všech osob příslušného respondenta ve stanoveném rozhodném 

dni průzkumu, 

● průzkum se řídil dotazníkem a časovým harmonogramem, který schválil zadavatel, 

● zadavatel zajistil tisk a distribuci dotazníků v místním zpravodaji a na veřejných místech ve 

městě, stejně jako sběr a předání vyplněných tištěných dotazníků realizátorovi, který je 

následně vyhodnotil, 

● realizátor zajistil vyhotovení, sběr a vyhodnocení online dotazování na webových stránkách. 

1.2 Zpracování dat 

Zpracování dat zajistil realizátor za pomocí profesionálního software. Postup začínal u zpracování 

a čištění primárních dat, následovaly kontrola logických vazeb, labelování a tabelace dat. Analýza 

výsledků byla zpracována podle členění uvedeného v kapitole 1.3. 

Při zpracování dat bylo dále nutné dodržet: 

● Databáze výsledků umožňující libovolné vyhledávání a tvorbu datových sestav; 

● Tabulka matice přepravních vztahů; 

● Grafy dělby přepravní práce (modal split) a ostatních charakteristik dopravního chování, 

sestavené spolu s metodikou výzkumu v prezentaci pro zástupce města a veřejnosti; 

● Průvodní textová zpráva k přípravě, realizaci a výsledkům průzkumu. 

Vyhodnocení reprezentativnosti výběrového souboru vůči základnímu souboru 

Vzhledem k metodice sběru dat je dle očekávání, že data nejsou plně reprezentativní. 

Z následující tabulky je vidět, ve kterých segmentech je reprezentativnost ovlivněna: 

Tabulka 1.2.1: Účel cesty dle pohlaví  

Demografický ukazatel Základní soubor Výběrový soubor 

muž 49 % 47 % 

žena 51 % 53 % 

   

15-29 let 18 % 14 % 

30-39 let 17 % 28 % 

40-49 let 19 % 27 % 

50-59 let 15 % 24 % 

60+ 31 % 7 % 
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Z tabulky je evidentní, že sběr dat zvolenou metodikou (kombinace elektronického online a 

dotazníku distribuce papírových forem dotazníku) nedokázala postihnout všechny demografické 

skupiny respondentů. Údaje získané v rámci sběru těchto dat jsou tak relevantní: 

a. z pohledu pohlaví, 

b. z pohledu věku – pouze u věkových kategorií 15-59 let. 

Dále je třeba jasně vymezit, že předmětem výzkumu byli především ekonomicky produktivní 

respondenti. Z pohledu sociálního statusu je proto třeba mít opět na paměti, že údaje získané 

v rámci sběru těchto dat jsou relevantní pro zaměstnance. Naopak tato data nejsou 

reprezentativní především pro skupiny žáků a studentů, dále pro skupiny důchodců a pro 

skupiny OSVČ. 

1.3 Výstupy průzkumu 

1.3.1 Struktura výběrového souboru 

V následující podkapitole je popsán výběrový soubor, tzn. struktura respondentů, kteří se 

zúčastnili průzkumu. Celkově se průzkumu zúčastnilo (do finálního zpracování bylo zařazeno) 

celkem 477 respondentů.  

Kompletní databáze průzkumu je k dispozici v příloze H.1, přehled všech vykonaných cest a jejich 

parametrů pak obsahuje příloha H.2. 

Graf č. 1.3.1 Struktura respondentů dle pohlaví a 1.3.2 Struktura respondentů dle věku 

 

Z grafů č. 1.3.1 a č. 1.3.2. je zřejmé, že se průzkumu zúčastnilo 221 mužů a 249 žen. 7 

respondentů neuvedlo své pohlaví. Z pohledu věkového složení se nejvíce respondentů 

rekrutovalo ze středních věkových kategorií – 128 respondentů bylo ve věku 30-39 let a 126 

respondentů ve věku 40-49 let. 111 respondentů pak přináleží do věkové kategorie 50-59 let. 30 

respondentů bylo z řad obyvatel s věkem nad 60 let, naopak nejmladších respondentů ve věku 

do 30 let bylo 65. 17 respondentů neuvedlo svůj věk. 
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Graf č. 1.3.3 Struktura respondentů podle jejich bydliště 

 

Z pohledu místa bydliště v souboru respondentů dominují ti, kteří bydlí přímo ve Žďáru nad 
Sázavou. Přímo z tohoto města jich bylo v souboru 362, což je více než tři čtvrtiny všech 
respondentů. Zbylá necelá čtvrtina respondentů pak jako místo svého bydliště uvedlo jiné místo. 
Nejčastěji jsou to například Hamry nad Sázavou (15), Nové Veselí (7) nebo Polnička (7). Celkově 
respondenti udali více než 50 měst či obcí mimo Žďár nad Sázavou. 

Graf č. 1.3.4 a Graf č. 1.3.5 Struktura respondentů podle počtu nezletilých a dospělých 

členů domácností 

 

Většina respondentů žije v domácnosti bez nezletilých spolubydlících. Konkrétně se jedná o 254 
respondentů (53 %). Domácnosti s nezletilými mají nejčastěji 2 nezletilé osoby – 98 domácností 
(21 %). Zajímavý je rovněž pohled na počet dospělých jedinců v domácnostech respondentů. Dle 
očekávání je nejčastěji v průzkumu zastoupena domácnost se dvěma dospělými osobami – 
těchto je 252 (53 %). Zajímavý je však počet domácností s 3 (77 domácností, 16 %), či dokonce 
4 dospělými osobami (58, 12 %). Jednočlenných domácností bylo ve vzorku celkem 52 (11 %). 
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Graf č. 1.3.6 Struktura respondentů podle ekonomického zařazení 

 

Nejpočetněji zastoupenou skupinou respondentů v průzkumu byli dle očekávání 
zaměstnanci, kterých bylo 442, což představuje 89 % ze všech respondentů. Z toho je 
rovněž zřejmé, že ostatní skupiny respondentů se příliš na průzkumu neúčastnili – především u 
žáků a studentů je třeba tuto skutečnost zohlednit. Tato cílová skupina respondentů byla 
předmětem separátního doplňkového průzkumu se zaměřením na základní a střední školy. 

Graf č. 1.3.7 a Graf č. 1.3.8 Struktura respondentů podle vlastnictví automobilu a jízdního 

kola 

 

Respondenti byli dále tříděni i podle toho, jsou-li vlastníky či uživateli osobního automobilu či 

jízdního kola. 71,1 % (341) respondentů vlastní a používá své osobní auto. 10 % respondentů 

(49) sice automobil nevlastní, ale může si ho půjčit a používat. Pouze 16 % respondentů (75) pak 

automobil nevlastní, ani neřídí. 

Překvapivě podobné jsou i výsledky vlastnictví jízdního kola. 70 % (336) respondentů uvedlo, 

že jízdní kolo vlastní a běžně používají. 2 % (8) respondentů si kolo může půjčit. Možná až 

překvapivě 22 % (105) respondentů na kole nejezdí. 
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Graf č. 1.3.9 Struktura respondentů podle vlastnictví čipové karty MHD 

 

Poslední třídící otázkou bylo vlastnictví čipové karty MHD. Naprostá většina respondentů 

čipovou kartu MHD nevlastní (75 %, 358). 15 % (73) respondentů platí kartou jednotlivé jízdné 

a pouze 3 % (15) má naopak vícedenní jízdenku. 2 % (10) respondentů uvádí, že cestuje MHD 

bezplatně. 

Výsledky průzkumu v této oblasti dále potvrzují i analýzy z deníku cest respondentů – zde (viz 

dále) se potvrzuje, že lidé ve Žďáře nad Sázavou využívají služeb MHD v malé míře. 

1.3.2 Počet cest během rozhodného dne  

373 respondentů (se záznamem jízdy) ve svůj rozhodný den provedlo celkem 973 jízd. Při 

zprůměrování tedy hovoříme průměrně o 2,61 cestách na jednoho člověka.  

Graf č. 1.3.10 Počet cest denně na 1 osobu 

 

Průměrný počet cest denně se sice pohybuje na úrovni 2,61 cest, ale neznamená to automaticky, 
že všichni respondenti provedli právě dvě nebo tři cesty. 34 % respondentů hovoří pouze o jedné 
provedené cestě. Velmi podobné procento (34 %) respondentů pak hovoří právě o typických dvou 
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cestách denně (typická cesta z domů do práce a pak zpět). 3 cesty vykazuje 13 % respondentů 
(typicky se před cestou z práce domů vloží cesta k nákupu). 4 a více cest denně pak vykazuje 
20 % respondentů.  

Celkově mohli respondenti zaznamenat kompletních 6 cest během rozhodného dne a další 
případně dopsat v poznámce. Ze zkušenosti s obdobnými průzkumy se však vždy jedná o 
zanedbatelné procento respondentů. 6 a více cest během rozhodného dne v tomto průzkumu 
deklaruje okolo 5 % respondentů. 

1.3.3 Vnější versus vnitřní cesty 

Pro statistické účely můžeme všechny cesty během dne rozlišit na tzv. vnitřní cesty a na vnější 

cesty. Za vnitřní cesty jsou považovány ty cesty, které jsou provedeny uvnitř města Žďár nad 

Sázavou. Za vnější cesty jsou pak pochopitelně vnímány ty cesty, které sice začínaly ve Žďáře, 

ale končily v jiném místě, případně začínaly v jiném místě a končily ve Žďáře nad Sázavou. 

Zároveň je třeba poznamenat, že mezi respondenty vůbec nefigurují ti, kteří by Žďárem 

pouze projížděli (tzv. tranzit) – tito respondenti do žádných výpočtů nevstupují. 

Graf č. 1.3.10 Počet cest denně na 1 osobu 

 

Z pohledu rozlišení na vnější a vnitřní jízdy můžeme hovořit o dominanci vnitřních cest, 

kterých bylo provedeno 74 % ze všech zaznamenaných cest. 26 % cest tak bylo logicky 

hodnocených jako jízdy vnější.  

1.3.4 Rozhodný den 

Respondenti si měli (v souladu s upravenou metodikou průzkumu kvůli probíhající pandemii) 

vybrat sami tzv. rozhodný den jejich cesty, který měl být charakteristickým dnem, na který se 

nijakým způsobem neprojevovala opatření vlády v souvislosti s probíhající pandemií 

COVID-19.  

Tento požadavek je zásadní pro co nejvyšší výtěžnost závěrů z pořízených dat. I přesto je třeba 

tuto metodickou podmínku mít neustále v podvědomí při analýze výsledků, protože se nejedná o 

rozhodný den u běžných dopravních průzkumů, kde se pracuje s „včerejším“ datem. Proto může 

dojít k mírnému zkreslení. Navíc celý průzkum probíhal (ač v dlouhém časovém období) z velké 

části v podmínkách přísných vládních opatření a omezení (například uzavřená obchodní centra, 

vnější cesta
26%

vnitřní cesta
74%

vnitřní / vnější cesty



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

10 

sportovní centra, minimální konání kulturních a sportovních akcí, nemožnost stýkání se ve větších 

počtech apod. 

Respondenti zaznamenali své cesty ve velmi širokém spektru dat – první rozhodný den byl 

zaznamenán již 1. 9. 2020 a poslední pak 15. 1. 2021. Nejčastěji byl za rozhodný den zvolen den 

13. 10. 2020, který si zvolilo celkem 34 respondentů.  

 Graf č. 1.3.11 a Graf č. 1.3.12 Rozhodný den – měsíc a den 

 

Nejvíce respondentů zaznamenalo svůj rozhodný den v měsíci říjnu – konkrétně to bylo 32 % 

respondentů. Celkově se sběr dat roztáhl do relativně dlouhého období (a to v závislosti na 

aktuálních omezeních).  

Z pohledu konkrétních dnů v týdnu se stalo statisticky nejčastějším rozhodným dnem pondělí, 

který si zvolilo 23 % respondentů. Pozitivní (metodicky) přitom je, že si respondenti nevybírali 

jako rozhodný den víkendový den – sobotu a neděli zvolilo pouze 3 % respondentů. 

1.3.5 Účel cesty 

Důležitou součástí sledování cest bylo určení účelu těchto cest. Pro tyto účely byl respondentům 

nabídnut výběr možností – cesta na pracoviště, služebně / obchodně, do školy / vzdělání, 

doprovod osob, na nákup, na návštěvu, volný čas, lékař, cesta zpět domů, či jiný důvody cesty. 

Dle očekávání souboru dominovaly dva základní účely cest – cesta na pracoviště a cesta 

zpět domů. Konkrétně – z 973 zaznamenaných cest je 36 % cest s cílem dojezd na pracoviště. 

34 % cest pak bylo zaznamenáno jako cesta domů. Tyto dva účely cest tak představují 

dominujících 70 % ze všech zaznamenaných cest během běžného dne respondenta. 

Připomenout je však třeba, že v souboru respondentů byli zachyceni pouze v minimální míře žáci 

a studenti (řešeno separátně). Dá se očekávat, že by počet těchto cest mohl být vyšší. Takto se 

třetím nejčastějším účelem cest stává cesta na nákup. Cestu na nákup vykazuje celkem 

22,6 % respondentů a ze všech uskutečněných cest představuje toto číslo přibližně 11 % případů.   

Z detailní analýzy jednotlivých odpovědí jsou běžné tři typické přístupy respondentů k nákupu: 

1. skupina respondentů provádí nákup během pracovní doby v době polední pauzy. Mnohdy 

deklarují a přiznávají, že je tato doba nákupu delší, než polední přestávka (30 minut); 
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2. skupina respondentů využívá cesty ze zaměstnání k tomu, aby nakoupili. Tito lidé tak vlastně 

rozdělí svou cestu zpět domů na dvě části – v první části na cestu na nákup a ve druhé části 

k návratu domů; 

3. skupina respondentů se ze zaměstnání vrací domů a na nákup odchází v pozdějších 

odpoledních hodinách. 

Graf č. 1.3.13 Účely cest 

 

 

Čtvrtým nejčastějším důvodem k cestě je trávení volného času. Jedná se přitom o všechny 

generace (častěji ale mladší), které tráví volný čas aktivně. Vzhledem k probíhající pandemii lze 

předpokládat i zde, že jsou výsledky touto pandemií výrazně postiženy. Většina volnočasových 

aktivit jsou v zimním období provozovány v „krytých“ halách, tělocvičnách, klubovnách apod. a 

tyto byly ve velké části rozhodného období uzavřeny. I proto se často u volnočasových aktivit 

objevují cesty na tyto aktivity pěšky či na kole – jako součást samotné volnočasové aktivity. 

Tabulka 1.3.1: Účel cesty dle zvolené dopravní formy 
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Pracoviště 36 % 31 % 26 % 35 % 34 % 42 % 41 % 39 % 36 % 

Služebně / obchodně 3 % 1 % 0 % 5 % 3 % 2 % 0 % 0 % 4 % 

Škola / vzdělání 1 % 2 % 11 % 1 % 3 % 3 % 2 % 0 % 1 % 

Doprovod osob 2 % 5 % 11 % 5 % 3 % 7 % 4 % 11 % 4 % 

Nákup 11 % 7 % 11 % 12 % 8 % 7 % 4 % 11 % 11 % 

Návštěva 3 % 6 % 5 % 4 % 2 % 3 % 2 % 6 % 4 % 

Volný čas 7 % 16 % 11 % 5 % 9 % 3 % 6 % 11 % 7 % 

Pracoviště
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Lékař 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Zpět domů 35 % 32 % 26 % 31 % 37 % 33 % 39 % 22 % 33 % 

Jiný (uveďte níže) 1 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 % 2 % 0 % 1 % 

Tabulka 1.3.1: Účel cesty dle zvolené dopravní formy ukazuje, jak jsou jednotlivé formy dopravy 

využívány k jednotlivým cílům cest. Z tabulky je evidentní, že nelze jednoznačně prohlásit, že by 

se využívaly konkrétní formy dopravního prostředku pouze k jednotlivému účelu. Menší výjimkou 

může být použití MHD - 42 % lidí, kteří MHD využívají, hovoří o cestách do zaměstnání (a 

návazně zpět domů 39 %). 

Z tabulky ovšem jasně vyplývá, že zvolení dopravního prostředku není příliš závislé na tom, 

jaký je cíl či účel cesty. Pokud 36 % cest tvoří cesta na pracoviště, pak jednotlivé formy cest 

oscilují právě kolem této hodnoty (menší výjimka u motocyklu či skútru je zatížena statistickou – 

lidí využívající tento typ dopravního prostředku je velmi málo). Stejně tak tomu je u cest domů. 

Tabulka 1.3.2: Účel cesty pro vnější/vnitřní jízdy 

Účel cesty Vnější cesta Vnitřní cesta Celkem 

Pracoviště 42 % 34 % 36 % 

Služebně / obchodně 5 % 4 % 4 % 

Škola / vzdělání 1 % 0 % 1 % 

Doprovod osob 2 % 4 % 3 % 

Nákup 2 % 14 % 11 % 

Návštěva 3 % 3 % 3 % 

Volný čas 7 % 5 % 6 % 

Lékař 0 % 1 % 1 % 

Zpět domů 38 % 33 % 34 % 

Jiný (uveďte níže) 1 % 1 %  1 %  

Při cestování z nebo do Žďáru nad Sázavou (vnější cesty) je častěji cílem cesta do práce a zpět. 

Tyto dvě cesty představují 80 % všech vnějších cest. Ostatní účely cest jsou v tomto případě 

logicky zastoupeny méně často – lidé vně Žďáru mohou například nakupovat v místě svého 

bydliště, stejně jako mohou trávit svůj volný čas v místě svého bydliště. 

Při vnitřních cestách se kromě těchto dvou obecně nejčastějších cílů výrazněji prosazuje jako cíl 

nákup. Ten tvoří 14 % ze všech vnitřních cest. Zdá se tedy. Že výrazným rozdílem jsou právě 

nákupy. Za tímto účelem cestují lidé při vnitřních cestách daleko častěji, než lidé při vnějších 

cestách (častěji ti, kteří bydlí mimo Žďár nad Sázavou, tzn. příjezdové cesty z vnější). 
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Tabulka 1.3.3: Účel cesty dle věku respondenta 

Účel cesty 15-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60+ Celkem 

Pracoviště 34 % 33 % 34 % 40 % 41 % 36 % 

Služebně / obchodně 2 % 5 % 5 % 4 % 0 % 4 % 

Škola / vzdělání 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Doprovod osob 2 % 4 % 6 % 1 % 0 % 3 % 

Nákup 9 % 13 % 10 % 13 % 9 % 11 % 

Návštěva 7 % 3 % 4 % 3 % 0 % 3 % 

Volný čas 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 6 % 

Lékař 0 % 0 % 0 % 0 % 4 % 1 % 

Zpět domů 32 % 35 % 34 % 33 % 38 % 34 % 

Jiný (uveďte níže) 3 % 1 % 1 % 0 % 4 % 1 % 

V tabulce účelu cest dle věku respondentů lze nalézt relativně vyrovnané odpovědi jednotlivých 

skupin respondentů. K zajímavostem patří to, že nejstarší respondenti se velmi často omezují 

pouze na dvě cesty během rozhodného dne – cesta do práce a zpět domů. Tyto dvě cesty u této 

věkové kategorie tvoří skoro 80 % jejich cest. Jedním z vysvětlení může být opět období vládních 

nařízení a z toho pramenící obavy starších spoluobčanů trávit čas mimo své domovy. 

Tabulka 1.3.4: Účel cesty dle pohlaví  

Účel cesty Muž Žena Celkem 

Pracoviště 33 % 38 % 36 % 

Služebně / obchodně 6 % 2 % 4 % 

Škola / vzdělání 0 % 1 % 1 % 

Doprovod osob 2 % 5 % 3 % 

Nákup 13 % 10 % 11 % 

Návštěva 3 %  4 % 3 % 

Volný čas 8 % 4 % 6 % 

Lékař 0 % 1 % 1 % 

Zpět domů 33 % 35 % 34 % 

Jiný (uveďte níže) 2 % 1 % 1 % 

Z tabulky lze vyčíst, že muži vykazují mírně větší počet účelů svých cest (větší variabilita). U žen 

dominují cesty na pracoviště a zpět domů (dohromady 73 %). U mužů stejné dvě cesty představují 

pouze 63 % cest.  

Trochu překvapivě u mužů tyto dvě cesty doplňují častější cesty na nákup (13 %), cesty při trávení 

volného času a služební či obchodní cesty. U žen se k nákupům přidává častěji jako účel cesty 

doprovod osob (matky dětí).  

1.3.6 Použitý typ dopravních prostředků 

Nedílnou součástí cestovního deníku bylo zaznamenání i použitého dopravního prostředku. 

Respondentům byl opět nabídnut výběr možností: cesta pěšky, použité jízdní kolo, motocykl / 
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skútr, auto – jako řidič, auto – jako spolujezdec, MHD (všechny druhy), autobus (mimo MHD), 

vlak, či jiný prostředek. 

Graf č. 1.3.14 Formy dopravy 

 

Během jedné cesty mohli (a často i využili) respondenti více forem dopravy. Opět typickým 

příkladem je využití pěší chůze v kombinaci s využitím MHD. I proto bylo při 973 cestách 

zaznamenáno celkem 1185 různých forem dopravy. V přepočtu na průměr se jedná o cca 1,2 

formy dopravy na jednu cestu.  

Průměrná osoba pak kromě toho, že provede denně v průměru 2,61 cest, k tomu využije 

cca 3,18 různých forem dopravy. Všechno jsou to pochopitelně pouze pomocné statistiky, které 

slouží pouze analytickému pohledu na typické chování zákazníků v této oblasti. 

Z 1185 zaznamenaných dílčích cest v rámci 973 cílených cest bylo nejčastěji využito k cestování 

osobního auta. Celkově takto proběhlo 50 % všech dílčích cest. Ve 44 % případů se přitom 

jednalo přímo o řízení osobního vozidla, v dalších 6 % případů se pak jednalo o formu spolujízdy 

(tzn. jízda jako spolujezdec a nikoliv řidič). 

Využití osobního vozidla jako primárního prostředku je sice věc běžná, ale v tomto množství i 

mírně nadprůměrná. Pochopitelně je třeba vzít v úvahu dostupnost MHD, rozvinutost, 

propustnost silnic ve městě, možnosti parkování v místě pracoviště apod. 

Zajímavé je, že až 30 % všech cest je dle respondentů prováděno pěšky. Samozřejmě se 

jedná často o spíše krátké vzdálenosti, ale jak ukáže i další analýza, nejedná se výlučně o ty 

nejkratší úseky. Je však opět k diskusi, do jaké míry jsou výsledky ovlivněny sběrem dat 

v pandemickém období (ačkoliv metodika hovoří o co nejmenším zkreslení a výběru rozhodného 

dne bez vlivu pandemie). Celkově tak přeprava osobním automobilem v kombinaci pěšími 

cestami představují celých 80 % všech dílčích cest respondentů. 

Nejbližší formou k pěší je jízda na kole. Tato představuje až 7 % všech dílčích cest. Jízdní kolo 

je přitom využíváno k různým cílům. Nejčastěji dle obecných zásad k cestám do práce a na 

nákupy. Mnoho respondentů rovněž cestu na jízdním kole vnímá jako volnočasovou aktivitu po 

zaměstnání (a nikoliv dopravní prostředek). 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé (a trochu zaráží) i nízké využití hromadných prostředků. 

MHD bylo použito pouze k 5 % dílčích cest. Samozřejmě je neustále nutné mít na paměti, že se 

pěšky
30%

jízdní kolo
7%

motocykl/skútr
2%

auto-řidič
44%

auto-spolujezdec
6%
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5%
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jedná o Žďár nad Sázavou, kde vzdálenosti nepředstavují vždy nutnost použít MHD (cesty pěšky, 

případně na kole).  Navíc pouze část cest (cca 26 %) lze považovat za vnější cesty (mimo hranice 

katastru města). I u těchto však jednoznačně dominují cesty osobními automobily. Také ve 

veřejné hromadné dopravě se mohl projevit vliv pandemie koronaviru, byť respondenti měli 

odpovídat na své běžné dopravní chování.  

Tabulka 1.3.5 Použité dopravní prostředky podle účelu cest 

Dopravní prostředky 
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pěšky 30 % 24 % 16 % 18 % 31 % 22 % 28 % 80 % 32 % 30 % 

jízdní kolo 6 % 2 % 8 % 7 % 6 % 10 % 16 % 0 % 7 % 7 % 

motocykl/skútr 1 % 0 % 8 % 0 % 2 % 2 % 3 % 0 % 1 % 2 % 

auto-řidič 44 % 66 % 44 % 68 % 50 % 49 % 31 % 20 % 41 % 44 % 

auto-spolujezdec 5 % 5 % 8 % 0 % 4 % 2 % 8 % 0 % 6 % 5 % 

MHD 6 % 0 % 12 % 7 % 3 % 5 % 3 % 0 % 5 % 5 % 

autobus (mimo mhd) 5 % 0 % 4 % 0 % 2 % 2 % 4 % 0 % 5 % 4 % 

vlak 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 2 % 3 % 0 % 1 % 1 % 

čekání 2 % 2 % 0 % 0 % 2 % 5 % 4 % 0 % 1 % 2 % 

Při analýze použitých dopravních prostředků podle účelu cest je potvrzená velmi vysoká úloha 

osobního automobilů, a to především v kombinaci přímo s řízením automobilu (a ne spolujízdou).  

Nejčastější jízdy na pracoviště jsou realizovány ve 49 % osobním automobilem – z toho ve 44 % 

přímo jako řidič a v dalších 5 % jako spolujezdec. Velmi zajímavá je skladba na dalších místech. 

30 % cest na pracoviště je pěších. Na dalších místech pak překvapí velmi vyrovnané použití 

dalších prostředků a forem dopravy – okolo 5-6 % respondentů pro přepravu na pracoviště 

používá jízdní kolo, MHD, autobus (mimo MHD).  

Logicky velmi podobná skladba použití dopravních prostředků je u cest zpět domů. U služebních 

cest či u doprovodu osob je úloha osobního automobilu ještě významnější a tuto formu využívají 

dvě třetiny cestujících. 

Třetím nejčastějším účelem cest jsou nákupy. U tohoto účelu se polovina cestujících opět spoléhá 

na osobní automobil (jako řidiči). Možná překvapivě přes 30 % cestujících deklaruje cesty na 

nákupy pěšky. 

Za zmínku stojí i cesty za trávením volného času. Kromě využívání osobního automobilu (skoro 

40 %) je evidentní nárůst použití pěší formy a jízdy na kole. Respondenti ovšem často přímo jízdu 

na kole či procházku považují jako volnočasovou aktivitu (cesta je cíl). 

Tabulka 1.3.6: Použité dopravní prostředky pro cesty vnitřní a vnější 

Dopravní prostředek Vnější cesta Vnitřní cesta Celkem 

Pěšky 11 % 38 % 30 % 

jízdní kolo 5 % 8 % 7 % 
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Dopravní prostředek Vnější cesta Vnitřní cesta Celkem 

motocykl/skútr 2 % 1 % 2 % 

auto-řidič 54 % 40 % 44 % 

auto-spolujezdec 10 % 4 % 5 % 

MHD 2 %  6 % 5 % 

autobus (mimo mhd) 12 % 1 % 4 % 

Vlak 3 % 1 % 2 % 

Z tabulky použité dopravní prostředky pro cesty vnitřní a vnější je právě vidět výrazný rozdíl 

v použití pěších forem u vnitřních cest (38 %) versus u vnějších cest (11 %). U vnějších cest je 

pak pěší forma dopravy spíše doplňkem k následnému využití hromadných prostředků (typicky 

cesta k autobusu, cesta k vlaku apod.). Je to logický výsledek, který je dán pochopitelně větší 

vzdáleností při absolvování vnějších cest. 

Naopak vlak či autobus se využívá logicky u vnějších cest. Zajímavé je, že ke sdílení osobního 

automobilu dochází častěji v případě vnějších cest. U vnitřních cest se sice automobilová 

přeprava využívá méně, ale spolujízda je v poměru využitá ještě méně často. 

Tabulka 1.3.7: Použité dopravní prostředky podle věku cestujících 

Dopravní prostředek 15-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60+ Celkem 

pěšky 23 % 29 % 28 % 33 % 44 % 30 % 

jízdní kolo 7 % 8 % 8 % 6 % 6 % 7 % 

motocykl/skútr 2 % 3 % 0 % 1 % 0 % 2 % 

auto-řidič 48 % 41 % 54 % 40 % 32 % 44 % 

auto-spolujezdec 13 % 5 % 3 % 6 % 5 % 5 % 

MHD 3 % 5 % 2 % 10 % 6 % 5 % 

autobus (mimo mhd) 4 % 5 % 4 % 3 % 6 % 4 % 

Vlak 0 % 3 % 0 % 1 % 0 % 2 % 

Z tabulky použité dopravní prostředky podle věku cestujících je ovšem vidět, že se využití 

jednotlivých forem u jednotlivých věkových kategorií respondentů příliš neliší. Zajímavý je trend 

vyššího využití pěších cest v závislosti na věku. S rostoucím věkem roste i četnost pěší chůze, 

což je překvapivé. Opět je nutné připomenout pouze minimální zastoupení nejmladších 

respondentů z řad školáků či studentů středních škol (řešeno separátně). Právě u této skupiny 

respondentů by se přitom dala očekávat vyšší frekvence využití pěší formy dopravy do školy či 

za vzděláním obecně (s ohledem na formu distribuce školských zařízení na území města). 

MHD je spíše volena středními věkovými skupinami respondentů. Využití automobilu jako řidič je 

nejčastější u středních věkových kategorií respondentů a je častější u mladších než u starších 

obyvatel. 

Tabulka 1.3.8: Použité dopravní prostředky dle pohlaví 

Dopravní prostředek Muž Žena Celkem 

pěšky 26 % 34 % 30 % 

jízdní kolo 10 % 5 % 7 % 
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Dopravní prostředek Muž Žena Celkem 

motocykl/skútr 2 % 2 % 2 % 

auto-řidič 51 % 38 % 44 % 

auto-spolujezdec 4 % 7 % 5 % 

MHD 3 % 7 % 5 % 

autobus (mimo mhd) 2 % 6 % 4 % 

vlak 1 % 2 % 2 % 

Dalším zajímavým srovnáním je volba dopravního prostředku dle pohlaví. Z výsledků v tabulce 

výše je evidentní, že ženy pro své cesty využívají častěji pěší chůzi. U mužů zase převládají při 

cestách řízení automobilu, ženy jsou častěji spolujezdcem u těchto cest. 

Muži, častěji než ženy, rovněž využívají například jízdní kolo. Ženy pak cestují častěji hromadnými 

prostředky (MHD, autobus, vlak – dohromady 15 % žen proti 6 % mužů).  

1.3.7 Vzdálenosti 

Respondenti (373) při svých cestách v rozhodný den najezdili cca 4.670 km.  

Tabulka 1.3.9: Průměrný počet kilometrů dle typu cesty 

Účel cesty 
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suma minut 5252 1131 37 6723 839 521 748 15311 

počet cest 361 85 19 526 65 60 51 1185 

průměrný čas / cestu 14,5 13,3 1,9 12,8 12,9 8,7 14,7 12,9 
         

podíl na celkovém čase 34 % 7 % 0 % 44 % 5 % 3 % 5 % 100 % 

podíl na celkových cestách 30 % 7 % 2 % 44 % 5 % 5 % 4 % 100 % 
          

počet dílčích cest na osobu 0,97 0,23 0,05 1,41 0,18 0,17 0,14 3,26 

průměrný čas na osobu 14,4 3,0 1,2 19,6 4,2 1,7 2,1 46,9 
         

počet najetých kilometrů 349 116 3 3237 555 120 290 4670 

průměrný počet km na osobu 0,9 0,3 0,0 8,7 1,5 0,3 0,8 12,5 

V absolutní hodnotě nejvíce kilometrů strávili cestující jako řidiči automobilu, celkem 3237 

km, což představuje hodnotu 8,7 km na jednu osobu. V přepočtu na čas tato hodnota představuje 

3723 minut za celý soubor a v přepočtu na jednu osobo/cestu pak 12,8 minut. Osobní automobil 

tak zabírá celkově 44 % podíl na celkově stráveném čase cestováním a shodou okolností stejný 

podíl 44 % rovněž při vyčíslení podílu osobního automobilu na celkových cestách. Při přepočtu 

na jednu osobu je průměr spočten na 8,7 km jízdy osobním vozem na osobu a průměrný čas 

strávený v tomto dopravním prostředku pak představuje 19,6 minut na osobu/den. 
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V absolutní hodnotě nejvíce času strávili cestující jako pěší chodci, celkem 5252 minut, což 

představuje hodnotu 14,4 minut pěší chůze na jednu osobu. V přepočtu na kilometry tato hodnota 

představuje 349 km za celý soubor. Pěší chůze tak zabírá celkově 34 % podíl na celkově 

stráveném čase cestováním a shodou 30 % podíl při vyčíslení podílu pěší chůze na celkových 

cestách. Při přepočtu na jednu osobu je průměr spočten na 0,9 kilometrů pěší chůze na 

osobu/den a průměrný čas strávený pěší chůzí pak představuje výše uvedených 14,4 minut na 

osobu/den. 

Další prostředky pak tvoří pouze doplňkové zdroje dopravy. Celkově lidé při svých cestách 

v rozhodný den deklarovali výše uvedených 4670 km, což představuje v průměru na jednu 

osobu/den hodnotu 12,5 km. Těmto kilometrům pak odpovídá další důležitý údaj – cestující 

strávili na cestách v rozhodný den v průměru 46,9 minut při svém běžném pracovním dni. 

Graf č. 1.3.15 Průměrný počet kilometrů dle cílů cest 

 

V průměru na jednu cestu ujeli či ušli cestující 4,8 km. Nejdelší jsou přitom cesty na pracoviště 

a pochopitelně k nim kompatibilní cesty zpět domů.  

Do místa svého pracoviště to lidé nemají příliš daleko – v průměru se jedná o vzdálenost 

5 km. Toto je důležitý údaj, protože cesty do pracoviště a zpět tvoří významnou část všech cest.  

Tabulka 1.3.10: Průměrný počet kilometrů dle typu cesty 

Účel cesty Vnější cesta Vnitřní cesta Celkem 

Pracoviště 11,9 2,0 5,0 

Služebně / obchodně 34,2 2,6 12,1 

Škola / vzdělání 40,8 2,4 17,8 

Doprovod osob 12,2 1,7 3,0 

Nákup 4,9 1,4 1,6 

Návštěva 7,0 3,0 3,9 

Volný čas 8,2 2,4 4,2 

Lékař 38,2 1,7 9,0 

Zpět domů 11,7 2,3 5,0 
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Účel cesty Vnější cesta Vnitřní cesta Celkem 

Jiný (uveďte níže) 10,1 1,4 2,9 

Celkem 12,7 2,0 4,8 

Při analýze najetých či nachozených kilometrů dle typu cesty je zřejmé, že daleko více kilometrů 

je logicky najeto či nachozeno při vnějších cestách. V průměru je to 12,7 kilometrů na vnější cestu. 

Nejvíce kilometrů při vnějších cestách je dosaženo při cestách do školy, za lékařem či jako 

služební / obchodní cesta. Tyto cíle představují při přepočtu na jednu jízdu okolo 35-40 km. 

Zajímavým zjištěním je, že při nejčastějších cestách – čili cestách na pracoviště – není kilometráž 

při vnějších cestách tak náročná. Ve srovnání s cestami za lékaři, vzděláním či služební cestou 

jsou třetinové a v průměru tyto cesty představují při vnější cestě 11,9 km na osobu. 

Pro vnitřní cesty ve Žďáře nad Sázavou jsou zjištěny pouze minimální rozdíly v kilometráži. Délku 

kilometrů tudíž budou určovat pravděpodobně častěji geografická kritéria než kritéria 

demografická. 

Tabulka 1.3.11: Průměrný počet kilometrů dle věku 

Účel cesty 15-29 let 30-39 let 40-49 let 50-59 let 60+ Celkem 

Pracoviště 5,5 5,1 5,6 4,3 3,7 5,0 

Služebně / obchodně 20,0 14,3 9,1 12,8  12,1 

Škola / vzdělání 21,8 1,5    17,8 

Doprovod osob 3,1 2,4 3,8 0,9  3,0 

Nákup 2,1 1,4 1,4 1,8 2,2 1,6 

Návštěva 2,3 2,6 6,1 3,1  3,9 

Volný čas 8,6 1,7 3,6 7,3 2,4 4,2 

Lékař  3,0 1,9 38,2 0,9 9,0 

Zpět domů 7,3 4,3 5,0 5,6 4,2 5,0 

Jiný (uveďte níže) 4,1 4,0 2,4 0,4 0,5 2,9 

Fakt, že délku kilometrů budou určovat pravděpodobně častěji geografická kritéria než kritéria 

demografická, potvrzuje rovněž analýza průměrných kilometrů v závislosti na věku cestujících. 

Výraznější rozdíly v průměrných kilometrech jsou zaznamenané pouze u těch cílů, které vykazují 

malou četnost a jsou proto ze statistického pohledu neprokazatelné (cesty do školy či za 

vzděláním, nebo služební a obchodní cesty).  

V ostatních cílech jsou kilometry na cestách srovnatelné. U nejběžnějšího cíle – cesty na 

pracoviště – je závislost počtu najetých (ušlých) kilometrů na věku minimální a osciluje okolo 

hodnoty 5 kilometrů u všech věkových kategorií. 

1.4 Doplňkový průzkum na 2. Základní škole 

Výzkum u žáků na 2. Základní škole byl s ohledem na probíhající epidemii nemoci COVID-19 

proveden kombinací online dotazování a vyplňovaných tištených dotazníků.   

Podmínkou pro zařazení respondenta (žáka) do průzkumu je realizace alespoň jedné cesty 

vázané na město Žďár nad Sázavou v rozhodném dni průzkumu – konkrétně se jednalo o cestu 

z domova do školy. 
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Velikost výběrového souboru – do konečného zpracování bylo zařazeno celkově 159 

respondentů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 184 respondentů. 25 respondentů však bylo 

z dalšího zpracování vyloučeno, a to s ohledem na jejich dojížďku na jinou základní školu. Do 

deníku jízd bylo vzhledem ke kompletnosti dat zařazeno tedy 159 respondentů, kteří 

provedli celkově 361 jízd. 

K zisku odpovídajícího vzorku respondentů byla použita následující forma sběru dat:  

1. online sběr pomocí specializovaného elektronického formuláře. Dodavatel tohoto průzkumu 

zajistil odpovídající platformu (Survey Monkey) a vytvořil elektronický formulář. Tento 

elektronický formulář byl aktivní ve dnech: 18. 11. 2020 – 17. 12. 2021. Dodavatel pak 

distribuoval odkaz na elektronický formulář (webový link: 

https://www.surveymonkey.com/r/pruzkum-mobility) a rovněž QR kód pro jednoduchou 

navigaci na tentýž formulář. Odkazy byly distribuovány pomocí zadavatele k potenciálním 

cílovým skupinám obyvatel. 

Zpracování dat zajistil realizátor za pomocí profesionálního software. Zpracování a čištění 

primárních dat – kontrola logických vazeb, labelování a tabelace dat. Analýza výsledků podle 

agenturou navržených a zadaných parametrů. 

1.4.1 Struktura výběrového souboru 

Vzhledem k metodice sběru dat je dle očekávání, že data nejsou plně reprezentativní pro všechny 

žáky ze všech základních škol ve Žďáře. Z následující tabulky je však vidět, že pro 2. základní 

školu jsou data reprezentativní, a to i s ohledem na strukturu pohlaví i celkový počet respondentů 

zapojených do průzkumu. Referenční základní soubor tvoří žáci 2. Základní školy ve věku 

11-15 let. 

Tabulka 1.5.1: Struktura výběrového souboru podle pohlaví 

Demografický ukazatel Základní soubor Výběrový soubor 

Muž 49,2 % 48,4 % 

Žena 50,8 % 51,6 % 

V následující podkapitole je popsán výběrový soubor, tzn. struktura respondentů, kteří se 

zúčastnili průzkumu. Celkově se průzkumu zúčastnilo (do finálního zpracování bylo zařazeno) 

celkem 159 respondentů.  

Graf č. 1.6.1 Struktura respondentů dle pohlaví a 1.6.2 Struktura respondentů dle věku 
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Grafy demonstrují, že se při zpracování dat počítalo s deníky jízd od 77 chlapců a 82 dívek, 

Z pohledu dílčích věkových kategorií se jednalo o žáky 2. Základní školy ve věku 11–15 let. 

Nejvíce respondentů je přitom z věkové kategorie 12 let (celkem 50 žáků, tj. 31 % ze všech žáků 

v průzkumu). 

Graf č. 1.6.3 Struktura respondentů podle jejich bydliště 

 

Většina žáků 2. Základní školy uvádí jako své bydliště přímo Žďár nad Sázavou. Konkrétně se 

jedná o 99 respondentů, kteří představují 62 % všech odpovídajících. Zbylých 38 % pak uvádí 

jako své bydliště okolní obce – nejčastěji jsou z Hamrů nad Sázavou. 

1.4.2 Počet cest během rozhodného dne  

U průzkumu u dětí se dotazování omezilo na jejich cestu do školy a zpět. Proto nemá smysl 

analyzovat počty cest žáků během rozhodného dne. 

Tabulka 1.6.1 Použité dopravní prostředky podle účelu cest 
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suma minut 4186 310 123 134 603 177 1323 57 540 7453 

počet jízd  305 33 26 28 75 31 102 21 60 681 

průměr min/osobu/ jízdu 13,7 9,4 4,7 4,8 8,0 5,7 13,0 2,7 9,0 10,9 

podíl dopravního 

prostředku na čase 56 % 4 % 2 % 2 % 8 % 2 % 18 % 1 % 7 % 100 % 

podíl dopravního 

prostředku na jízdu 45 % 5 % 4 % 4 % 11 % 5 % 15 % 3 % 9 % 100 % 

Celkem 159 žáků 2. Základní školy provedlo během svého rozhodného dne 361 cest. V průměru 

tak žáci v běžný den provádějí cca 2,3 jízdy za den. 

Často za použití kombinace více dopravních prostředků. Z těchto kombinací pak bylo 

zaznamenáno celkově 681 dílčích forem jízd. Na těchto cestách se dle očekávání nejčastěji podílí 

kombinace pěší chůze s dalšími formami dopravy. 

159 žáků stráví během rozhodného dne na svých jízdách celkem 7453 minut. V přepočtu na 

jednoho žáka to znamená, že stráví během svých běžných dnů na cestě okolo 46,9 minut. 

Při přepočtu na jednotlivé jízdy je tato hodnota pochopitelně nižší a představuje hodnotu 20,6 

minut na jednotlivou jízdu. 

Zajímavý je pohled na jednotlivé formy přepravy. Pěší chůzí stráví žáci v průměru 13,7 minut 

denně. Této formě přesunu může časově konkurovat i přeprava autobusem, která trvá v průměru 

okolo 13 minut. 

Kromě samotného času stráveného jednotlivými formami cestování je pro chování této cílové 

skupiny nejvýznamnější zachytit především strukturu využití jednotlivých forem přepravy. 

Největšího podílu na čase stráveném přesuny je u pěší dopravy, která zabírá 56 % času 

přesunu žáků. Podobným ukazatelem je pak podíl dopravního prostředku na jízdu (počet). 

Záznam cest z doplňkového průzkumu na 2. ZŠ je k dispozici v příloze H.3. 
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2 Multimodální dopravní model 

Kapitola přináší popis tvorby multimodálního dopravního modelu. Nejprve je uvedena metodika 

tvorby modelu a poté následuje praktická část popisující samotnou tvorbu modelu města Žďár 

nad Sázavou společně s úskalími, která bylo nutno překonat. 

2.1 Metodika tvorby modelu 

Dopravní model byl vytvořen v software VISUM, verze 20.01 společnosti PTV Group. Model je 

tvořen dopravní nabídkou (silniční síť, systém veřejné hromadné dopravy) a dopravní 

poptávkou, tj. tvorbou matic jednotlivých dopravních segmentů. Z hlediska dopravní nabídky se 

model skládá ze dvou na sobě nezávislých částí: modelu osobní dopravy a modelu těžké 

dopravy.  

Model osobní dopravy rozlišuje tyto dopravní módy (v závorce je uveden kód dopravního 

módu): 

● individuální automobilová doprava (C); 

● spolujízda v individuální automobilové dopravě (CP); 

● veřejná hromadná doprava (PuT) – MHD, veřejná linková doprava, železniční doprava; 

● cyklistická doprava (Bike); 

● pěší doprava (P). 

Model nákladní dopravy rozlišuje tyto dopravní módy: 

● lehká nákladní vozidla (L) – užitečná hmotnost do 3,5 t, LN podle členění Celostátního 

sčítání dopravy (CSD); 

● těžká vozidla (H) – zahrnuje nákladní automobily s užitečnou hmotností od 3,5 t do 10 t, 

autobusy a traktory, tzn. kategorie SN+SNP, A+AK a TR+TRP podle CSD; 

● kamiony (K) – užitečná hmotnost nad 10 t, kategorie TN+TNP+NSN dle CSD. 

K modelování dopravní poptávky osobní dopravy byl použit tzv. čtyřstupňový dopravní model, 

resp. jeho první tři kroky, který je jedním ze základních přístupů k tvorbě multimodálních 

dopravních modelů. Proces modelování probíhá postupně v následujících čtyřech krocích, 

přičemž poslední krok je společný pro osobní i nákladní dopravu: 

1. výpočet objemů zdrojové i cílové dopravy území (trip generation); 

2. rozdělení přepravních vztahů (trip distribution); 

3. dělba přepravní práce (mode choice); 

4. přiřazení zatížení na komunikační síť (traffic assignment). 

V prvním kroku se pro každou dopravní zónu, na které je modelované území rozděleno, stanoví 

objem zdrojové a cílové dopravy na základě parametrů charakterizujících produktivitu (zdroje 

cest) a atraktivitu (cíle cest) dopravní zóny pro každý modelovaný účel, respektive páru účelů 

(zdroj-cíl).  

Druhý krok procesu je založen na tzv. poptávkových vrstvách (demand strata), které jsou 

definovány jako kombinace socioekonomických skupin obyvatelstva a páru účelů cest. Pro 

každou poptávkou vrstvu je vypočtena matice přepravních vztahů mezi jednotlivými zónami. 

Dopravní produkce každé zóny byla rozdělena mezi příslušné cílové zóny pomocí gravitačního 



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

24 

modelu, který bral v úvahu atraktivitu zóny společně s parametry cesty (čas, vzdálenost) ve 

formě užitkové funkce.  

Tyto distribuční matice se následně v dalším kroku rozdělí do matic jednotlivých módů dopravy. 

Použit byl multinominální logitový model, ve kterém je pro každý mód definována užitková 

funkce složená z parametrů charakterizujících dopravní mód. Sečtením matic stejného módu 

obdržíme výslednou matici, která se eventuálně přiřazuje na komunikační síť. 

Jedním ze základních vstupů pro tvorbu a následnou kalibraci čtyřkrokového poptávkového 

modelu jsou charakteristiky získané v průzkumu dopravního chování obyvatelstva, jež jsou 

prezentovány v předchozí kapitole. Všechny problémy spojené se získáváním dat během 

protipandemických opatření a z nich plynoucí nedostatky se projevily při tvorbě modelu v plné 

míře. Z průzkumu je patrné, že struktura respondentů byla výrazně posunuta do oblasti 

ekonomicky aktivního obyvatelstva (zaměstnanci, 89 %), přičemž ostatní skupiny obyvatel jsou 

v menšině či téměř absentují (důchodci, studenti). Tento fakt ztěžuje už generování cest, kdy se 

nelze spoléhat na zjištěný poměr socioekonomických skupin vykonávajících příslušný účel cesty 

a není známa hybnost těchto skupin obyvatel. Dále není možné se plně spoléhat na relativní 

zastoupení jednotlivých dvojic účelů cest (aktivity pairs), protože ten je samozřejmě posunut ve 

prospěch cest z/do práce, což je názorně ilustrováno podílem cest za účelem škola/vzdělávání, 

který představuje nereálné 1 % z celkového počtu cest. To následně vede ke skutečnosti, že je 

nemožné najít použitelnou distribuční křivku (času nebo vzdálenosti) nezbytnou ke tvorbě 

distribuční matice z důvodu nízkého počtu cest (tj. bodů křivky). A v neposlední řadě je 

ovlivněna i dělba přepravní práce, která je v případě ekonomicky neaktivního obyvatelstva 

posunuta k jiným dopravním prostředkům, než je automobil – laicky řečeno mají tito obyvatelé 

více času a méně peněz. 

Tabulka 2.1: Zastoupení účelů cest v jiných městech. 

Účel cesty Přerov1) Opava1) Most1) Litvínov1) Hranice2) Žďár n. S. 

Zpět domů 46 % 44 % 42 % 41 % 42 % 34 % 

Pracoviště 18 % 17 % 18 % 20 % 15 % 36 % 

Vzdělání 8 % 12 % 15 % 14 % 10 % 1 % 

Nákupy  12 % 11 % 10 % 11 % 12 % 11 % 

Ostatní 16 % 16 % 15 % 14 % 21 % 18 % 
 

Zdroj: 1) Plán udržitelné městské mobility města Přerov (Accendo, et al., 2017); 2) Plán udržitelné městské mobility 
města Hranice (UDIMO, 2020); MM. 

Z výše uvedených problémů je zřejmé, že muselo být přistoupeno k improvizacím vedoucím 

k napravení nedostatků. K tomuto účelu byly využity výsledky z průzkumů mobility obyvatelstva 

v jiných městech srovnatelných počtem obyvatel se Žďárem nad Sázavou. Výsledky těchto 

průzkumů jsou veřejně přístupné na oficiálních městských webových stránkách. Jednalo se o 

tato města: 

● Otrokovice, 17 878 obyvatel; 

● Hranice, 18 092 obyvatel; 

● Kopřivnice, 21 851 obyvatel; 

● Litvínov, 23 908 obyvatel; 

● Přerov, 43 358 obyvatel; 

● Frýdek-Místek, 55 587 obyvatel; 
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Model pracuje s následujícími socioekonomickými skupinami: ekonomický aktivní (EA), 

ekonomicky neaktivní (EN), z kterých byly vyčleněni studenti (Stud) a žáci II. stupně základních 

škol (Z). K modelování dopravního chování žáků bylo využito doplňkového průzkumu na 2. ZŠ 

popsaného v kapitole1.4. Tyto socioekonomické skupiny byly propojeny s účely cest do 

poptávkových vrstev, přičemž účely s minoritním zastoupením byly sloučeny s výjimkou cest za 

účelem škola/vzdělávání. Ačkoliv v průzkumu nebyl téměř zastoupen, považujeme jej za natolik 

významný, že bylo přistoupeno k jeho modelování pomocí jiných dostupných dat (viz dále). 

Podíl tohoto účelu se většinou pohybuje mezi 8-15 % ze všech vykonaných cest během dne. 

Cesty ve vnitřním území byly modelovány odděleně od cest mezi vnitřním a vnějším územím 

(definice vnitřního území viz kap. 3.1). Z toho plyne, že vztahy mezi dopravními zónami mimo 

vnitřní území nejsou čtyřkrokovým modelem modelovány (např. Hamry n. S. – Nové Veselí), 

protože o těchto přepravních vztazích nejsou k dispozici žádné charakteristiky mimo součtu 

tranzitních jízd přes vnitřní území. 

Tabulka 2.2: Poptávkové vrstvy dopravního modelu 

Kód 
Socioekonomické 
skupiny Popis 

01 DoPr EA,EN,Stud Domov-Pracoviště, vnitřní vztahy 

02 DoNa EA,EN,Stud Domov-Nákup, vnitřní vztahy 

03 DoVo EA,EN,Stud Domov-Volný čas, vnitřní vztahy 

04 DoO EA,EN,Stud Domov-Ostatní, vnitřní vztahy 

05 DoSt Stud Domov-Studium, všechny vztahy 

06 DoSk Z Domov-Škola, vnitřní vztahy 

07 DoJi Z Domov-Jiný, vnitřní vztahy 

08 OO EA,EN,Stud Ostatní-Ostatní, vnitřní vztahy 

09 PrNa EA,EN,Stud Pracoviště-Nákup, vnitřní vztahy 

10 DoPr Out EA,EN,Stud Domov-Pracoviště, vnější vztahy 

11 DoVo Out EA,EN,Stud Domov-Volný čas, vnější vztahy 

12 DoO Out EA,EN,Stud Domov-Ostatní, vnější vztahy 

13 OO Out EA,EN,Stud Ostatní-Ostatní, vnější vztahy 
 

Zdroj: MM. 

K výpočtu distribuce cest pro každou poptávkovou vrstvu byly použity jako utilitní funkce 

distribuční křivky času cest odvozené z průzkumu dopravního chování obyvatelstva mimo 

poptávkové vrstvy Domov-Studium, kde bylo přistoupeno k vytvoření vlastní distribuční křivky 

na základě počtu studentů v dopravních zónách, vzdálenosti od místa školy a dojížďky/vyjížďky 

ze SLDB 2011 pro mimožďárské cesty (tato matice byla jako jediná počítána pro vnitřní i vnější 

vztahy dohromady). 

Dělba přepravní práce byla provedena přes utilitní funkce zohledňující čas cesty pro daný mód. 

Podobně jako v případě distribučních křivek i pro poptávkovou vrstvu Domov-Studium bylo 

nutno odvodit dělbu přepravní práce z jiných zdrojů. Tabulka níže uvádí dostupné dělby 

přepravní práce z jiných měst a návrhovou dělbu pro město Žďár nad Sázavou a okolí 

s ohledem na charakter města, vzdálenost a typ škol – ve městě se nacházejí pouze střední 

školy v podstatě v docházkové vzdálenosti.  
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Tabulka 2.3: Dělba přepravní práce pro účel škola/vzdělání. 

mód/město Otrokovice Kopřivnice Frýdek-Místek 
Žďár n. S. 
(návrh) 

Jízdní kolo 1 % 4 % 1 % 1 % 

Auto-řidič 9 % 15 % 5 % 4 % 

Auto-spolujezdec 12 % 15 % 11 % 10 % 

Pěšky 31 % 38 % 55 % 45 % 

Hromadná doprava 47 % 28 % 28 % 40 % 
 

Zdroj: Plán udržitelné městské mobility města Otrokovice (UDIMO, 2019); Plán udržitelné městské mobility města 
Kopřivnice (UDIMO, 2019); Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku (UDIMO, 2019); MM. 

Matice charakterizující návrat domů byly vypočteny transpozicí matic pro poptávkové vrstvy, 

které začínají v místě bydliště (např. Domov-Nákup). Výsledné matice jednotlivých módů 

dopravy byly získány součtem matic obdržených po dělbě dopravní práce.  

Dopravní poptávka těžké dopravy byla vytvořena jednoduchým gravitačním modelem na 

základě dotazníků v kombinaci s výsledky dopravních průzkumů. Dotazníky byly rozeslány 

všem významným společnostem produkujícím těžkou dopravu ve městě, které byly cíleny jak 

na objem dopravy, tak i na její směrování. Matice byly vytvořeny v prostředí MS Excel a vstupují 

do modelu ve formě externího souboru k dalším úpravám při kalibraci metodou TFlowFuzzy. 

K maticím popsaným výše byly připočteny externí matice, které vyjadřují tranzitní dopravu přes 

modelované území. Tyto matice byly stanoveny dopravními průzkumy metodou záznamu 

registračních značek vozidel na všech vjezdech do města. 

Posledním krokem procesu je přiřazení zatížení (matic) na komunikační síť. K zatěžování 

maticemi privátní dopravy, mimo módů „pěšky“ (P) a „auto-spolujezdec“ (CP), které se na síť 

nepřiřazují, bylo použit algoritmus LUCE (Linear User Cost Equilibrium) založený na metodě 

Equilibrium. Jedná se o rovnovážné zatěžování, kde je pro každý vztah mezi zónami hledána 

cesta s nejmenšími cestovními náklady, nejčastěji vyjádřenými jako čas cesty. Čas cesty na 

jejích jednotlivých částech (úseky, odbočení) je dán funkcí, která zohledňuje vliv zatížení a 

kapacity úseku. Celkový čas cesty je pak dán součtem časů na všech částech cesty. Pro 

výpočet časů na zatížené síti byla použita běžně používaná standardní funkce BPR. Matice 

veřejné dopravy byla přiřazena na síť metodou založenou na jízdních řádech (timetable-based 

assignment), s použitím metody Branch & Bound search, která počítá se všemi možnými spoji 

během modelovaného časového intervalu a vybírá z nich cestu s nejmenší impedancí.   

2.2 Dopravní nabídka 

Dopravní nabídku modelu lze rozdělit na dvě části: komunikační síť a systém veřejné hromadné 

dopravy, který je na komunikační síti závislý. 

Komunikační síť byla vytvořena v prostředí VISUMu a obsahuje všechny druhy komunikací do 

podrobnosti zajišťující správné napojení všech dopravních zón všemi modelovanými módy 

dopravy. Neobsahuje tak všechny komunikace ve městě, protože každý model představuje 

určité zjednodušení skutečného stavu, kdy nelze modelovat absolutní počet zdrojů a cílů 

dopravy.  

Komunikační síť zahrnuje: 

● silnice I., II. a III. třídy v celém rozsahu; 

● místní a účelové komunikace; 
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● cyklostezky v celém rozsahu; 

● chodníky a pěší stezky; 

● železniční tratě. 

Komunikační síť se skládá z úseků a uzlů úseky ohraničujících. Každý úsek byl ohodnocen 

podle své povahy těmito základními atributy: 

● kategorie (silnice II. třídy, železnice apod); 

● maximální rychlost při nezatížené síti v0 ; 

● kapacita stanovená na základě ČSN 73 6101 a TP 188; 

● mód dopravy, který může úsek používat. 

Uzly v modelu představují změny v dopravním uspořádání sítě – křižovatky, zdrojové body 

dopravy, změny rychlosti, počtu pruhů ad. V každém uzlu byla ohodnocena všechna možná 

odbočená těmito atributy: 

● kapacita; 

● doba zpoždění při nezatížené síti t0 ; 

● mód dopravy, který může odbočení používat. 

Celkem komunikační síť modelu obsahuje 1618 úseků a 612 uzlů, z toho v zájmovém území 

1258 úseků, respektive 455 uzlů. 

Systém veřejné hromadné dopravy (VHD) obsahuje všechny linky autobusové a vlakové 

dopravy, které zasahují do modelovaného území. Linky VHD byly do modelu vloženy podle 

jízdních řádů platných na konci roku 2020. Autobusová doprava, kterou tvoří linky městské 

hromadné dopravy a linky veřejné linkové dopravy, je navázána na silniční síť. Vlaková doprava 

využívá samostatné úseky vedené ve stopě železničních tratí. 

Do modelovaném území byly všechny zastávky VHD zahrnuty samostatně kromě dopravního 

uzlu Nádraží, který zahrnuje všechny subsystémy hromadné dopravy a definuje přestupní časy 

mezi nimi pomocí matice časů. Cestující, resp. matice hromadné dopravy vstupuje do modelu 

přes zdrojové body, na které jsou zastávky navázány. 

2.3 Kalibrace modelu 

Předmětem kalibrace bylo nastavení parametrů modelu tak, aby bylo dosaženo přijatelné shody 

mezi empiricky zjištěnými hodnotami a výstupy z modelu. Při kalibraci modelu byla využita GEH 

statistika, která je běžnou statistickou metodou v oblasti dopravního inženýrství. Jedná se o 

empiricky ověřený vzorec, který se osvědčil pro porovnání shody modelu a reality. GEH 

statistika je určena vztahem: 

𝐺𝐸𝐻 = √
(𝑀 − 𝐶)2

(𝑀 + 𝐶)/2
   , 

kde M je modelovaná hodnota a C je hodnota kalibrační, tj. empiricky získaná. Pro porovnání 

dvou datových sad se používají kalibrační kritéria, jejichž hodnoty se liší podle kvality 

empirických dat. Pro zatížení dopravní sítě se model považuje za zkalibrovaný, pokud 45 % 

kalibračních profilů vykazuje statistiku GEH <10 v případě 24hodinových intenzit, pro hodinové 

intenzity se doporučuje GEH <5 pro 85 % kalibračních profilů (Ondráčková, et al., 2017).  

Výstupy z průzkumu v domácnostech byly použity pro kalibraci modelu dopravní poptávky. 

Jedná se o počet jízd na obyvatele a den, distribuční funkce hybnosti obyvatel podle 
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vzdálenosti, a dělbu dopravní práce. Pro kalibraci přiřazení vozidel na síť byly použity výsledky 

z průzkumů IAD provedené na podzim roku 2020 s přihlédnutím k výsledkům z Celostátního 

sčítání dopravy 2016 (ŘSD). Přiřazení osob na síť hromadnou dopravou bylo kalibrováno 

pomocí dat od přepravních společností ZDAR, a.s. (autobusy, 89 % linek) a České dráhy, a.s. 

Celkové objemy cílové a výchozí, a tranzitní automobilové dopravy vzhledem k zájmovému 

území byly stanoveny dopravním průzkumem metodou záznamu registračních značek vozidel, 

který je podrobně popsán v části Dopravní průzkumy a sběr dat. Při kalibraci modelu byly 

celkové objemy sledovány pomocí prvku-čáry screenline, který sčítá intenzity dopravy na 

úsecích jej protínajících.  

Obrázek 2.1: Screenline na vjezdech do zájmového území. 

 
Zdroj: MM. 

Intenzity dopravy na jednotlivých vjezdech vykazovaly přijatelný faktor GEH statistiky. Intenzita 

cyklistů byla hodnocena jen na profilech, kde cyklista neměl jinou možnost než přes profil projet, 

například vjezd S03 od Hamrů n. S. na mostě přes železniční trať. Pokud byla v souběhu 

s komunikací např. cyklostezka, nebyl profil uvažován (např. vjezd S02 od Polničky u Piláku). 
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Tabulka 2.4: GEH statistika screenline na vjezdech do zájmového území. 

 Oba směry Směr do ZR Směr ze ZR 

Segment dopravy Model 
Kal. 

hodnota GEH Model 
Kal. 

hodnota GEH Model 
Kal. 

hodnota GEH 

Osobní automobily 39155 39444 1.46 19583 19722 0.99 19571 19722 1.08 

Lehká nákladní 3934 3940 0.10 1964 1970 0.13 1970 1970 0.01 

Ostatní nákladní 2329 2385 1.16 1155 1190 1.01 1174 1195 0.62 

Kamiony 1949 1934 0.34 978 967 0.34 971 967 0.13 

Cyklisté 670 580 3.59 335 288 2.68 334 292 2.39 

VHD – bus 5768 5627 1.87 2874 2882 0.14 2894 2745 2.81 
 

Zdroj: MM. 

Objem vnitřní dopravy byl vytvořen nejprve pomocí počtu jízd na obyvatele a den tak, jak 

vyplynul z průzkumu dopravního chování, při zachování poměru vnitřních a vnějších jízd 

obyvatel zájmového území. Při kalibračním procesu pak byly tyto hodnoty postupně upravovány 

tak, aby nastavení těchto hodnot zároveň v co nejlepší míře přispělo ke shodě všech 

kalibračních hodnot. 

2.4 Model špičkové hodiny 

Vedle 24hodinového modelu, jehož metodika je popsána výše, byl vytvořen model špičkové 

hodiny, který postihuje extrémní zatížení dopravní infrastruktury během pracovního dne. Z 

dopravních průzkumů na území města vyplynulo, že největší zatížení probíhá v odpolední 

špičkové hodině v intervalu 14:30–15:30.  

Model dopravní poptávky špičkové hodiny byl také založen na průzkumu dopravního chování, z 

něhož byly vyextrahovány cesty spadající do intervalu rozšířeného o půl hodiny před a po 

začátku špičkové hodiny (tj. 14:00–16:00). Na základě tohoto vzorku cest pak byly vytvořeny 

poptávkové vrstvy a získány parametry pro kalibraci modelu dopravní poptávky (distribuční 

křivky, průměrné vzdálenosti, modal split). 

Dopravní nabídka byla upravena tak, aby odpovídala modelovanému časovému intervalu – byly 

nastaveny parametry jednotlivých prvků komunikační sítě na hodinové hodnoty a veřejná 

linková doprava počítala se spoji provozovanými v uvažovaném intervalu. 

2.5 Výstupy modelu 

Výstupy z modelu jsou možné jak v grafické, tak i tabelární formě. Typickým grafickým 

výstupem je pentlogram, který zobrazuje intenzity dopravy na úsecích komunikační sítě. Dále je 

možné zobrazit pro libovolný modelovaný druh dopravy křižovatkové pohyby v uzlech sítě. 

Jiným typem výstupu ve formě pentlogramu je rozbor dopravy na úseku nebo dopravní zóně. 

V neposlední řadě je možný export do shapefilů pro zobrazení v jiných grafických rozhraních, 

např. v databázi GIS. 
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Obrázek 2.2: Pentlogram úsekových intenzit dopravy 

   
Zdroj: MM 

Obrázek 2.3: Pentlogram odbočujících proudů v křižovatce 

  
Zdroj: MM 

Obrázek 2.4: Pentlogram rozboru dopravy na úseku 

  
Zdroj: MM 
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3 Poptávka po mobilitě 

Kapitola přináší konkrétní data určující poptávku po mobilitě vztažená k zájmovému území. 

Nejdříve jsou sumarizovány údaje sloužící jako vstupy pro výpočet dopravní poptávky 

dopravního modelu. V dalších částech jsou uvedeny dílčí výstupy z modelu, které mobilitu 

obyvatel a návštěvníků města charakterizují. Na závěr je uvedeno pojednání o automobilizaci a 

motorizaci území s náznakem dalšího vývoje stupně automobilizace. 

3.1 Územní členění 

Územní členění bylo zvoleno s ohledem na konstrukci vlastního dopravního modelu. Zároveň 

bylo uzpůsobeno tak, aby na jeho základě bylo možné provádět dopravní analýzy. Základní 

stavební jednotkou je dopravní zóna, která se sdružuje do oblastí, dohromady tvořících zájmové 

území. Dopravní síť je však sledována v širším modelovaném území, kam se zvnějšku napojuje 

ještě spádové území s dopravní poptávkou bez přiřazení na dopravní síť. 

Níže jsou uvedeny podrobnější definice územních jednotek. 

Modelované území 

Do celého modelovaného území, ve kterém je nadefinována komunikační síť, je zahrnuto celé 

území města Žďáru nad Sázavou a také sousední obce v bezprostředním okolí města: 

Polnička, Škrdlovice, Světnov, Vysoké, Počítky, Lhotka, Jámy, Vatín, Budeč a Hamry nad 

Sázavou.  

Spádové území 

Spádové území je modelováno pomocí 9 kordonových zón představujících shluky obcí 

přiléhajících ke každé vjezdové komunikaci do modelovaného území. Na vzdálenou okolní síť je 

model napojen prostřednictvím pěti dopravních zón v hlavních přepravních směrech 

pojmenovaných podle hlavních světových stran. Ve spádovém území již není definována 

dopravní síť, ale pouze dopravní vztahy, které vcházejí do modelovaného území. 

Zájmové území 

Zájmové území dopravního modelu je vymezeno pomyslnou čarou, která spojuje dopravní 

stanoviště směrového průzkumu. V podstatě se jedná o hranice kompaktní zástavby města, kde 

žije téměř 98 % obyvatel. Do vnějšího území tak připadly tyto základní územní jednotky, které 

patří pod katastrální území Žďáru nad Sázavou: Stržanov, Vápenice, Radonín, Vetla, Zadní 

Vetla, Plíčky, Grejdy, Mělkovice a Veselíčko.  

Zájmové území zahrnuje 23 základních sídelních jednotek představovaných v modelu hlavními 

zónami. Hlavní zóny byly dále rozděleny tam, kde to bylo možné a vhodné vzhledem 

k zachování uniformity zóny a celistvosti statistických demografických dat. Celkem tak 

v zájmovém území vzniklo 44 dopravních zón, z toho 5 zón rozvojových, které mohou být 

využity pro modelování scénářů v budoucnosti. 
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Obrázek 3.1: Základní sídelní jednotky a dopravní zóny zájmového území. 

 
Zdroj: MM. 
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Dopravní zóny 

Modelované území bylo rozděleno do dopravních zón na úrovni základních sídelních jednotek 

(ZSJ), které jsou nejmenšími územními útvary s dosažitelnými statistickými údaji. Pro sčítací 

obvody, které jsou ještě menší územní jednotkou a jejichž využití bylo uvažováno, nebyly 

statistické údaje k dispozici.  

Podle ČSÚ se ZSJ definuje takto: „Základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující 

části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo 

spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru“. 

Celý model tvoří celkem 87 dopravních zón, matice modelu tak mají rozměr 87 x 87, tj. 7569 

vztahů. 

Oblasti 

Pro účely analýz je v dopravní modelu definováno 6 oblastí v zájmovém území a 2 oblasti 

v katastru města ležící mimo zájmové území. Oblasti se skládají z dopravních zón, jak je zřejmé 

z obrázků níže. Číslování oblastí je inspirováno označením městských částí, nicméně vzhledem 

k jejich nepravidelnému tvaru musely být hranice oblastí upraveny tak, aby byly využitelné pro 

potřeby dopravních analýz: 

● Oblast 1 pokrývá části města Žďár nad Sázavou 1 a 6, ovšem bez dopravních zón Na 

Bouchalkách, Žižkova, Libušín a dále bez zón náležejících do Oblastí 5 a 6; 

● Oblast 2 odpovídá částem Žďár nad Sázavou 2 a 5, k nimž byla přiřazena ještě dopravní 

zóna Na Bouchalkách, naopak byly vyčleněny dopravní zóny Oblasti 8 v extravilánu města; 

● Oblast 3 reprezentuje Žďár nad Sázavou 3 spolu s dopravní zónou Žižkova, která leží na 

stejném břehu řeky Sázavy; 

● Oblast 4 zahrnuje Žďár nad Sázavou 4 a 7, k tomu přidává dopravní zónu Libušín; 

● Oblast 5 vystihuje průmyslovou a obchodní část města na jihovýchodě, kde se nacházejí 

dopravní zóny Horní Rybník, Mountfield, Ve smrčkách, Nákupní park Brněnská, Enpeka, PZ 

Jamská I až III, Kamenný Rybník; 

● Oblast 6 je soustředěna kolem podniku ŽĎAS, v dopravních zónách U Malého lesa, ŽĎAS, 

HETTICH, ZZN; 

● Oblast 7 odpovídá extravilánu města na jihovýchodě, pokrývá dopravní zóny Plíčky, 

Mělkovice, Mělkovice STS, Grejdy, Vetla, Radonín; 

● Oblast 8 je tvořena dopravními zónami bez souvislé zástavby na severu a severozápadě 

katastru města, konkrétně Stržanov, Pilák, Vápenice, Starý Dvůr. 
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Obrázek 3.2: Oblasti a dopravní zóny 

 
Zdroj: MM. 
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3.2 Základní parametry dopravních zón 

Prvním krokem pro stanovení dopravní poptávky je výpočet objemů zdrojové (produktivita) a 

cílové (atraktivita) dopravy v území. Tento výpočet se provádí pro každou dopravní zónu 

modelu na základě parametrů charakterizujících příslušný modelovaný účel. Tabulka ukazuje 

účely sledované v průzkumu dopravního chování společně s parametry, kterými byly tyto účely 

charakterizovány. 

Tabulka 3.1: Parametry použité pro výpočet generované dopravy 

Účel Parametr Popis 

Pracoviště A-Pr Počet pracovních míst 

Služebně / obchodně A-Sluz Počet firem, úřadů a finančních institucí 

Škola / vzdělání A-Sk, A-St Počet míst ve školách (A-Sk základní školy, A-St střední a vysoké školy) 

Doprovod osob A-E Počet míst k doprovodu – mateřské a základní školy, lékaři, volnočasové 

aktivity apod. 

Nákup A-Nak Prodejní plocha přepočtená na počet jízd 

Návštěva A-Nav Počet obyvatel 

Volný čas A-Vo Volnočasová zařízení a prostory (parky, zahrádkářské osady apod.) 

přepočtené na počet jízd 

Lékař A-Zdr Počet lékařů 

Zpět domů EA, EN, 

Stud, Z 

Počet obyvatel 

Jiný A-JiZ Poměrná parametrizovaná atraktivita 

Ostatní P-O, A-O Vážený parametr složený z dílčích parametrů podle průzkumu dopravního 

chování (P=produktivita, A=atraktivita) 
 

Zdroj: MM. 

Počet obyvatel byl stanoven na základě údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem 

(ČSÚ), které vycházely ze Sčítání lidu, domů a bytů provedené v roce 2011. Novější data na 

úrovni ZSJ nemá ČSÚ k dispozici. Tyto poměrně zastaralé údaje byly jednoduše extrapolovány 

na úroveň roku 2020, kdy byly vzaty do úvahu změny v počtu a stáří obyvatel, a pokles 

nezaměstnanosti oproti roku 2011. Dále bylo nutné navýšit počet obyvatel na sídlišti Klafar, 

které bylo postaveno po roce 2011. 

Další parametry byly odvozeny pomocí následujících zdrojů: 

● Veřejně dostupné informace na internetu – webové stránky firem a institucí (výroční zprávy, 

reference), rejstříky firem, ekonomické portály, mapy apod. 

● Dotazníky největším zaměstnavatelům ve městě – počet zaměstnanců; 

● Metody prognózy intenzit generované dopravy (EDIP s.r.o., 2013) – nastavení přepočtu 

měrné jednotky účelu na počet jízd. Například pro účel nakupování je nutné přepočítat 

zjišťovanou prodejní plochu na počet jízd, které zařízení produkuje. Je zřejmé, že rozlehlý 

autobazar „přitáhne“ výrazně méně jízd než obyčejný supermarket. 

● Vlastní pozorování a zkušenosti z předchozí projektů. 

Následující obrázky ukazují parametry hlavních modelovaných účelů na úrovni dopravních zón. 
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Obrázek 3.3: Počet obyvatel v dopravních zónách. 

 
Zdroj: MM. 
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Obrázek 3.4: Atraktivita dopravních zón pro účel práce. 

 
Zdroj: MM. 
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Obrázek 3.5: Atraktivita dopravních zón pro účel nákup. 

 
Zdroj: MM. 
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Tabulka 3.2: Hodnoty atraktivity dopravních zón zájmového území. 

Dopravní zóna 
Počet 

obyvatel 
Pracovní 

příležitosti 
Nákupní 

příležitosti 
Místa ve 
školách 

Volnočaso-
vé aktivity 

Ostatní 
příležitosti 

Staré Město 531 497 1026 0 920 1657 

Smetanova 124 82 312 0 10 84 

Hotel FIT 0 322 250 0 210 474 

Centrum východ 0 363 16336 0 340 689 

Žižkova 0 171 0 0 10 114 

Stalingrad školy 199 357 0 1207 120 823 

Stalingrad sever 2703 86 1788 0 140 401 

Klafar I 335 9 0 0 95 76 

Libušín 2206 171 930 0 230 682 

Klafar II 180 0 0 0 10 19 

Na Bouchalkách 31 49 265 0 335 298 

Vysočany 1689 34 405 0 60 260 

Libušín-Vodárenská 522 57 0 0 10 71 

VOŠ a SPŠ 0 340 6816 1034 1 901 

Sídliště Průmyslovka 2144 166 300 362 333 975 

Vodojem 1446 8 0 0 60 161 

OC Convent 0 101 26775 0 0 445 

Horní Rybník 244 12 450 0 130 72 

Mountfield 27 34 1800 0 10 51 

Nákupní park 

Brněnská 0 134 26642 0 50 431 

PZ Jamská I 0 1993 3500 0 0 625 

PZ Jamská II 0 199 3675 0 0 228 

PZ Jamská III 0 406 0 0 0 126 

U rybníčku 23 66 0 0 10 28 

Enpeka 0 599 4150 0 20 338 

Kamenný Rybník, n.z. 0 119 8325 0 0 177 

ZZN 0 125 0 0 0 78 

Přednádraží 3205 191 5100 616 330 941 

Kaufland 0 130 57100 0 50 769 

Hypernova 35 389 18020 0 70 545 

U Ivana 767 157 270 0 220 717 

Stalingrad jih 1645 90 7075 0 225 606 

U Malého lesa 6 452 405 0 100 323 

Penny Dagmarky 0 50 4761 0 0 86 

ŽĎAS 102 2293 0 354 0 667 

HETTICH 0 873 160 0 50 233 

Ve smrčkách 0 6 50 0 10 9 

Pod Zelenou horou 2087 100 6650 0 110 406 
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Zelená Hora 0 0 0 0 110 113 

Zámek 11 95 750 0 105 177 

Tokoz 0 465 0 0 0 109 

Dvorská 143 28 0 0 110 71 

Pilák 21 20 0 0 190 190 

Starý Dvůr 24 0 0 0 10 5 
 

Zdroj: MM. 

3.3 Tranzitní, cílové a výchozí, vnitřní vztahy 

Přepravní vztahy byly v dopravním modelu sledovány vzhledem k zájmovému území, které je 

uzavřeno v pomyslných hranicích zastavěného území Žďáru nad Sázavou uvnitř tzv. screenline 

(viz obrázek níže). Samotní přepravní vztahy lze rozdělit do následujících skupin: 

● Vnitřní doprava – odehrává se pouze v zájmovém území (zdroj i cíl cesty leží uvnitř); 

● Cílová a výchozí doprava – doprava mezi zájmovým územím a okolím (zdroj nebo cíl cesty 

leží vně zájmového území); 

● Tranzitní doprava – je tvořena přepravními vztahy, které přes zájmové území města pouze 

projíždí (zdroj i cíl cesty se nacházejí mimo zájmové území). 

Obrázek 3.6: Screenline na vjezdech do zájmového území. 

 
Zdroj: MM. 
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Tabulka souhrnně ukazuje všechny typy cest zaznamenané v zájmovém území pro všechny 

modelované druhy dopravy. Z výpočtů dopravního modelu je zřejmé, že nejpočetnějším 

segmentem je doprava osobními automobily (téměř 56 tisíc cest), kde převažuje cílová a 

výchozí doprava nad dopravou vnitřní (52 vs. 39 %) a na tranzit připadá zbývajících 10 % cest. 

Zatímco u lehkých nákladních automobilů je poměr mezi vnitřní a cílovou / výchozí dopravou 

vyrovnaný, u těžkých f dopravy už výrazně převládá cílová a výchozí doprava (57 % u těžkých 

nákladních automobilů a 69 % u kamionů) a rovněž l tranzitu (26 % u kamionů). Téměř dvě 

třetiny cyklistických jízd se odehrají uvnitř zájmového území, u veřejné dopravy je naopak 

nadpoloviční většina cest cílových či výchozích.   

Tabulka 3.3: Počet jízd (cest) a podíly jednotlivých druhů dopravy přiřazovaných na síť. 

 Počet cest Podíl cest 

Segment dopravy Vnitřní Cílová a 

výchozí 

Tranzitní Celkem Vnitřní Cílová a 

výchozí 

Tranzitní Celkem 

Osobní automobily 21557 28854 5470 55880 39 % 52 % 10 % 100 % 

Lehká nákladní 2725 2618 758 6100 45 % 43 % 12 % 100 % 

Ostatní těžká 628 1465 464 2557 25 % 57 % 18 % 100 % 

Kamiony 80 1110 423 1613 5 % 69 % 26 % 100 % 

Cyklisté 2755 1621 51 4427 62 % 37 % 1 % 100 % 

Veřejná doprava 2241 5636 2326 10202 22 % 55 % 23 % 100 % 

Celkem 29986 41303 9491 80779 37% 51% 12% 100% 
 

Zdroj: MM. 

3.4 Dělba přepravní práce 

Zjištěná hodnota hybnosti průzkumem dopravního chování koresponduje s hodnotami 

zjištěnými ve srovnatelných městech České republiky. Jak ukazuje tabulka níže, je modelovaná 

hodnota hybnosti obyvatel zájmového území vyšší než hodnota z průzkumu, odchylka však 

odpovídá míře přesnosti získávání dat. 

Tabulka 3.4: Modelovaná hybnost obyvatelstva (počet cest na obyvatele za den). 

 Průzkum Model celkem 
Ekonomicky 

aktivní 
Ekonomicky 

neaktivní Studenti 

Hybnost 2.63 2.61 2.69 2.58 2.97 
 

Zdroj: MM. 

Během kalibrace distribuce cest a dělby dopravní práce byly také porovnávány hodnoty 

z průzkumů charakterizujících tyto procesy s modelem dosaženými hodnotami. Snaha o 

maximální shodu byla prováděna z nejlépe průzkumem postihnutého účelu do práce, zbylé 

poptávkové vrstvy byly modelovány volněji z důvodů popsaných v kapitole 2.1. 

Při distribuci cest byly sledovány průběhy distribučních křivek a z nich plynoucí průměrné 

vzdálenosti cesty dané poptávkové vrstvy (více v kapitole 2.1). 
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Tabulka 3.5: Průměrné vzdálenosti cesty (km) v modelu. 

Sledovaná položka Průzkum Model Rozdíl 

Poptávková vrstva 01 DoPr 2.71 2.99 -0.29 

Poptávková vrstva 10 DoPr Out 12.89 13.52 -0.63 

Vnitřní vztahy celkem 2.57 2.51 0.06 

Vnější vztahy celkem 12.77 12.36 0.41 
 

Zdroj: MM. 

Při kalibraci dělby přepravní práce byly opět využita data z průzkumu dopravního chování, která 

jsou však pro účely modelování mírně odlišná od výsledků uvedených v kapitole 1.3.5, protože 

každé cestě byl přiřazen hlavní mód dopravy – jedné cestě tedy odpovídá právě jeden mód 

dopravy. Například cesty pěšky spřažené s cestami jinými dopravními prostředky jsou 

uvažovány právě jako cesty jiným dopravním prostředkem – v tomto případě je část cesty 

vykonaná pěšky obsažena v dané cestě přes zdrojový/cílový konektor, který napojuje dopravní 

zónu na síť. Cesta různými prostředky hromadné dopravy je přiřazena módu „hromadná 

doprava“ a více jízd během jedné cesty je realizováno přestupy mezi jednotlivými transportními 

systémy (MHD, autobus, vlak). 

Tabulka 3.6: Dělba přepravní práce poptávkových vrstev podle počtu cest 

(Bike = cyklista, C = auto-řidič, CP = auto-spolujezdec, P = chodec, X = cestující v hromadné dopravě). 

 Průzkum Model 

Poptávková vrstva Bike C CP P X Bike C CP P X 

01 DoPr 6 % 40 % 3 % 42 % 9 % 6 % 40 % 3 % 42 % 9 % 

02 DoNa 5 % 59 % 4 % 28 % 3 % 6 % 59 % 4 % 28 % 3 % 

03 DoVo 14 % 41 % 1 % 43 % 1 % 14 % 40 % 1 % 43 % 1 % 

04 DoO 3 % 54 % 2 % 37 % 4 % 3 % 55 % 2 % 37 % 3 % 

05 DoSt -- -- -- -- -- 1 % 4 % 9 % 44 % 42 % 

06 DoSk 1 % 0 % 12 % 59 % 28 % 0 % 0 % 13 % 59 % 28 % 

07 DoJi 91 % 0 % 2 % 8 % 0 % 91 % 0 % 3 % 7 % 0 % 

08 OO 3 % 54 % 2 % 37 % 4 % 4 % 55 % 1 % 37 % 3 % 

09 PrNa 5 % 61 % 0 % 34 % 0 % 5 % 61 % 0 % 34 % 0 % 

10 DoPr Out 0 % 73 % 11 % 3 % 13 % 0 % 76 % 10 % 3 % 11 % 

11 DoVo Out 15 % 64 % 10 % 5 % 5 % 12 % 67 % 12 % 5 % 4 % 

12 DoO Out 0 % 76 % 11 % 2 % 11 % 0 % 76 % 10 % 3 % 11 % 

13 OO Out 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Celkem 5 % 55 % 5 % 28 % 7 % 5 % 56 % 7 % 23 % 9 % 
 

Zdroj: MM. 

 

Souhrnný údaj dělby přepravní práce podle počtu cest pro všechny poptávkové vrstvy vázané 

na zájmové území, kde jde o vnitřní cesty (kde zdroj i cíl se nacházejí v zájmovém území) spolu 

s vnějšími cestami (které spadají do cílové a výchozí dopravy), hovoří o dominantním podílu 

automobilové dopravy 63 % (řidiči + spolucestující). Následuje chůze s 23 %, veřejná hromadná 

doprava s 9 % a cyklistika s 5 % podílu na počtu cest v zájmovém území. 
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Graf 3.1: Dělba přepravní práce podle počtu cest 

  

Ze všech poptávkových vrstev dosahují nejvyšší četnosti cesty z domova do zaměstnání. 

Významné jsou rovněž cesty za nákupy a volným časem. Pro tyto poptávkové vrstvy jsou 

k dispozici grafy dělby přepravní práce podle počtu cest. Na nich je patrná dominance osobního 

automobilu u vnějších cest a vyrovnaná pozice automobilu a chůze u vnitřních cest 

Graf 3.2: Dělba přepravní práce Domov – Pracoviště  

 

Graf 3.3: Dělba přepravní práce Domov – Volný čas   
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Graf 3.4: Dělba přepravní práce Domov – Nákup 

  

Ke stanovení přepravních výkonů osobními vozidly bylo nutné nejdříve určit průměrnou 

obsazenost vozidla. Ta byla stanovena kvalifikovaných odhadem na základě analýz dostupných 

zdrojů uvedených v tabulce níže na hodnotu 1,25, přičemž byl brán v úvahu sestupný trend 

obsazenosti v případě starších údajů (aktuální v podstatě nejsou k dispozici). 

Tabulka 3.7: Souhrn podkladů pro stanovení průměrné obsazenosti osobních 
automobilů. 

Zdroj Popis Obsazenost 

MM – Aktuální model ZR 
Obsazenost vypočtená na základě poměru matic 
dopravních módů auto-řidič a auto- spolujezdec. 

1,12 

MM – Průzkumy IAD (2011) 

Průzkumy automobilové dopravy prováděné přímo na 
komunikaci metodou dotazu řidiči se záznamem počtu 
osob ve vozidle. 

1,38 – 1,50 

ČSÚ (2008) 
„Praha a Středočeský kraj - území intenzivních vztahů – 
N.“ Rozbor dopravní situace na základě statistických dat. 

1,36 

Metody prognózy intenzit 

generované dopravy (Edip, 2013) 

Obsazenost vozidel podle jednotlivých typů území 
vymezených funkcí území a typem cesty 

1,2 – 2,1 

CENIA (2019) Dopravní studie dopravy v pražské aglomeraci. 1,3 
 

Zdroj: Různé. 

Následující tabulky přinášejí přepravní a dopravní výkony jednotlivých druhů dopravy v zájmovém 
území. U osobní dopravy dominuje v obou případech cílová a výchozí doprava kromě cyklistů, 
kde naopak převládá doprava vnitřní. Vysoký tranzit veřejné hromadné dopravy je způsoben 
vyšším podílem tranzitní dopravy po železniční trati 250 (Praha–) Havlíčkův Brod–Tišnov (– 
Brno). 

Tabulka 3.8: Přepravní výkony jednotlivých druhů dopravy přiřazených na komunikační 
síť v zájmovém území. 

 Přepravní výkon [Osobokm] Podíl 

Druh Vnitřní 
Cílová a 
výchozí Tranzitní Celkem Vnitřní 

Cílová a 
výchozí Tranzitní 

Osobní automobily 52189 108114 27308 187611 28 % 58 % 15 % 

Veřejná hromadná doprava 4827 20227 15327 40381 12 % 50 % 38 % 

Cyklisté 4756 3725 1 8482 56 % 44 % 0 % 
 

Zdroj: MM. 
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Tabulka 3.9: Dopravní výkony jednotlivých druhů dopravy přiřazených na komunikační 
síť mimo železnice v zájmovém území. 

 Dopravní výkon [Vozokm] Podíl 

Druh Vnitřní 
Cílová a 
výchozí Tranzitní Celkem Vnitřní 

Cílová a 
výchozí Tranzitní 

Osobní automobily 41751 86491 21846 150089 28 % 58 % 15 % 

Lehká nákladní 4543 6653 2865 14062 32 % 47 % 20 % 

Ostatní těžká vč. VHD 2260 5121 1999 9380 24 % 55 % 21 % 

Kamiony 147 3366 1971 5484 3 % 61 % 36 % 
 

Zdroj: MM. 

 

3.5 Stupeň motorizace a automobilizace 

Stupeň motorizace a stupeň automobilizace jsou ukazatele popisující stav vozového parku 

vztažený na počet obyvatel v daném území. Stupeň automobilizace udává počet osobních 

automobilů na tisíc obyvatel, stupni motorizace pak odpovídá počet motorových vozidel na tisíc 

obyvatel. Počty silničních vozidel v kraji Vysočina, které Český statistický úřad uvádí ve 

Statistických ročenkách Kraje Vysočina pro každý rok, jsou přebrány z Centrálního registru 

vozidel aktualizovaného dle evidence úřadů obcí s rozšířenou působností (magistrátů). 

Evidována jsou motorová a přípojná vozidla, která měla k 31. 12. přidělenu registrační značku 

(resp. dříve přidělovanou státní poznávací značku). Následující tabulka a graf uvádí vývoj 

stupňů automobilizace a motorizace v letech 2007-2019. 

Tabulka 3.10: Stupeň automobilizace a motorizace v Kraji Vysočina. 

Rok 
Počet 

obyvatel 
Počet osobních 

automobilů Počet vozidel 
Stupeň 

automobilizace 
Stupeň 

motorizace 

2007 512555 202344 284505 395 555 

2008 514387 209757 295253 408 574 

2009 515329 211052 296470 410 575 

2010 514800 213426 300412 415 584 

2011 511972 218087 306613 426 599 

2012 511627 224968 315009 440 616 

2013 510522 225864 315392 442 618 

2014 510006 231405 323178 454 634 

2015 509507 242490 338745 476 665 

2016 509187 250539 349121 492 686 

2017 508664 259945 360806 511 709 

2018 509019 268889 372295 528 731 

2019 509370 276677 382144 543 750 
 

Zdroj: ČSÚ. 
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Graf 3.5: Vývoj stupně automobilizace a motorizace v Kraji Vysočina. 

 

Zdroj: ČSÚ 

Z uvedených dat je zřejmé, že i přes klesající počet obyvatel jak stupeň automobilizace, tak i 

stupeň motorizace mají v posledních 13 letech stoupající tendenci. Určení dalšího růstu je 

komplexní problematika ovlivněná řadou faktorů, především pak stanovení saturace (nasycení) 

společnosti motorovými vozidly a rychlost, kterou se společnost k tomuto bodu přibližuje. Ta je 

ovlivněna především ekonomickými faktory vývoje společnosti. Matematicky bývá tato závislost 

popsána logistickou funkcí. Podle studie vydané v roce 2013 společností EDIP se nachází bod 

saturace mírně pod hodnotou 650 a k této hodnotě se začne křivka vývoje přibližovat po roce 

2040. Hodnota 650 je překvapivě nízká, jiné zdroje uvádí hodnotu saturace v rozmezí 750800. 

Jak je stanovení vývoje automobilizace ošemetné, lze pozorovat na případě studie RAILHUC 

(UDIMO, 2013), kdy hodnota stupně automobilizace 517 predikovaná pro rok 2030 již byla 

překročena v roce 2018. Obecně lze předpokládat, že vývoj bude mít i nadále stoupající 

tendenci, přičemž v nejbližších pěti letech lze očekávat zachování trendu. Možné zpomalení 

růstu může nastat v důsledku zpomalení ekonomiky v nejbližších letech, na druhou stranu je 

z grafu patrné, že ani světová hospodářská krize v letech 2007-2010 neměla na vývoj zásadní 

vliv. V roce 2025 lze očekávat stupeň automobilizace Kraje Vysočina na hodnotě okolo 630. 

Pro stanovení stupně automobilizace pro nižší územní jednotky (ORP, POÚ, obce) je nutno 

vycházet přímo z databáze Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy ČR, který je 

veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva. Stupeň automobilizace k 30. 6. 2020 

pro územní jednotky zahrnující město Žďár nad Sázavou jsou ukázány v následující tabulce. 

Jak v ORP, tak i v samotném městě je stupeň automobilizace výrazně nižší než v Kraji 

Vysočina. 

Tabulka 3.11: Stupeň automobilizace územních jednotek zahrnujících Žďár n. S. 

Územní jednotka Stupeň automobilizace 

Kraj Vysočina 545 

ORP Žďár nad Sázavou 497 

Město Žďár nad Sázavou 471 
 

Zdroj: Centrální registr vozidel MD ČR. 
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4 Automobilová doprava 

Kapitola věnovaná automobilové dopravě shromažďuje poznatky k infrastruktuře a organizaci 

dopravy na síti pozemních komunikací. Prostřednictvím dopravního modelu umožňuje také 

podrobněji analyzovat dopravní poptávku, a to jak její množství, tak charakteristiku. Nechybí ani 

podkapitola věnovaná řízení provozu a poskytování informací řidičům. V neposlední řadě se 

tato kapitola věnuje také problematice dopravy v klidu, tedy parkování a odstavování vozidel.  

Jak vyplývá ze zpracovaného dopravního modelu, téměř dvě třetiny cest (63 %) vykonaných 

v zájmovém území města jsou zajištěny automobilovou dopravou. Pro dojížďku do zaměstnání 

z okolních měst obcí pak převládá automobilová doprava ještě výrazněji – řidičem nebo 

spolujezdcem je 86 % všech osob, které za prací do Žďáru nad Sázavou přijíždějí. Není proto 

divu, že cílové a výchozí dopravy ve městě je nakonec více než vnitřních cest automobilem. 

Také pro nákladní dopravu platí, že město je hlavním generátorem dopravních zátěže těžkými 

nákladními automobily, kdy „pouze“ 26 % kamionové dopravy městem projíždí bez cíle.    

4.1 Pozemní komunikace 

Územím města Žďár nad Sázavou prochází celkem sedm silničních komunikací, které jsou do 

města zaústěny ze všech světových stran. Všechny tyto komunikace mají dvoupruhové 

směrově nerozdělené uspořádání. Z hlediska Zákona o pozemních komunikacích se dle 

kategorií pozemních komunikací jedná o dvě silnice I.třídy, jednu silnici II.třídy a čtyři silnice 

III.třídy.   

Páteří celé komunikační sítě města je silnice I/37, která prochází od severu na jih středem 

města a prakticky ho půlí na východní a západní část. Tato velmi významná komunikace 

spojuje směrem na jih Žďár nad Sázavou s Velkou Bíteší a především s dálnicí D1 směrem na 

Brno / Prahu. Směrem na sever pak vede přes město Ždírec nad Doubravou a Chrudim do 

Pardubic a dále na sever. Druhou nejvýznamnější komunikací je silnice I/19, která přichází do 

města ze západu a z východu a na silnici I/37 se napojuje na dvou místech. Ze západního 

směru, tedy od Přibyslavi a Havlíčkova Brodu, se napojuje takřka v centru města. Z východního 

směru od Nového Města na Moravě je vedena po relativně nové přeložce silnice I/19 a na silnici 

I/37 se napojuje v jihovýchodní části města nedaleko průmyslové zóny Jamská. Neméně 

významnou komunikací na území města je silnice II/353, která do města přichází rovněž ze 

dvou různých směrů. Směrem na jihozápad spojuje Žďár nad Sázavou s dálnicí D1 a 

s krajským městem Jihlava, směrem na severovýchod pak s městem Polička a dále po silnici 

I/34 se Svitavami. Zbylými komunikacemi jsou silnice III/35016 přicházející od severu 

a III/35420 s III/34521 od západu a jihozápadu, silnice III/35422 napojuje městskou část 

Veselíčko směrem na jih na Jámy. Mapu širších vztahů komunikační sítě města zachycuje 

Obrázek 3.1. Přehled silnic všech tříd a vybraných místních komunikací je zobrazen také 

v mapové příloze D.1 „Automobilová doprava – Infrastruktura“. 
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Obrázek 4.1: Mapa širších vztahů silniční sítě města Žďáru nad Sázavou 

 

Zdroj: Mapy.cz 

4.1.1 Základní komunikační síť 

Základní komunikační skelet města tvoří silnice a významné místní komunikace (silnice I., II. 

a III. třídy, místní komunikace II. třídy), viz obrázek níže. Po všech těchto komunikací je vedena 

městská hromadná nebo veřejná linková doprava. Všechny tyto komunikace plní především 

funkci dopravní a patří do skupiny sběrných, příp. obslužných komunikací. Jejich smyslem je 

zajistit napojení města na okolí, propojení městských částí, napojení jednotlivých zón.  

Obrázek 4.2: Mapa základní komunikační sítě města 

 

Zdroj: MM 
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Tabulka 4.1: Silnice I. třídy 

Průtahy silnic I. tříd 

silnice č. úsek popis stupeň 

provozu 

(špička) 

problémy 

I/37 Polnička-

Stržanov-

Tokoz 

široká krajnice, extravilán (výjimka Stržanov), 

napojení 35016 

1-2  

I/37 Tokoz-

Vysocká 

(Wonkova) 

úzká krajnice, intravilán, přechody (SSZ), 

MHD, křížení cyklotrasy 

3 (5 most) barokní most – úzké 

místo, nebezpečný 

přechod 

I/37 I/19 Vysocká-

Novoměstská 

hustá zástavba, široké pruhy, podélné 

parkování, vysazené přechody, SSZ, křížení i 

souběžná cyklotrasa, MHD 

4-5 náměstí (chodci, 

cyklisti, kolony, 

parkování podél 

silnice), nevhodně 

využitý dopravní 

prostor 

I/37 

I/19 

Novoměstská-

přeložka I/19 

intravilán, II/353, obchodní centrum, 

průmyslová zóna, MHD, minimum přechodů, 

křížení s I/19, 2x OK 

3 křižovatka 

Smetanova (kolony) 

I/37 přeložka I/19-

Vatín 

extravilán 2  

I/19 most Brodská-

I/37 

intravilán, Stalingrad obytná oblast, podélné 

parkování, křižovatka Revoluční, velké klesání 

– vyšší rychlosti, rozhledy u mostu u KD, 

křížení cyklotrasy, SSZ křižovatka s I/37, MHD 

4 most u KD – špatný 

rozhled (cyklotrasa), 

vyšší rychlosti z 

kopce, bariéra pro 

Stalingrad, kolony 

na SSZ 

I/19 OK Brněnská-

Novoměstská 

intravilán/extravilán, průmyslová zóna, 

křižovatky, rychlostní charakter 

2 křižovatka Jamská – 

špatný rozhled, 

křížení cyklotrasy 

Novoměstská 

Zdroj: MM 

Tabulka 4.2: Silnice II. a III. třídy 

Silnice II. a III. třídy 

číslo 

komunikace 

úsek klíčová slova 

II/353 Jihlavská-

Radonín 

špatný technický stav, průmyslová zóna, zastávky MHD 

II/353 Vysocká-Vysoké menší provoz, vyšší rychlost, místa pro přecházení 

III/35016 Santiniho-

Polnička 

kolem Pilské nádrže do Polničky, souběh s cyklotrasou u Polničky 

III/35420 Novoměstská-

Slavkovice 

extravilán, žel. přejezd, Mělkovice, Veselíčko, cyklotrasa 19, nebezpečná 

křižovatka s I/19 

III/35421 Jamská-Jámy intravilán průmyslová zóna, cyklotrasa 5061, extravilán, nebezpečná 

křižovatka s I/19, žel. přejezd 

III/35422 Veselíčko-Jámy místní silnice z Veselíčka na Jámy 

Zdroj: MM 
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Tabulka 4.3: Významné místní komunikace dle oblastí  

Tabulka významných místních komunikací dle oblastí města 

oblast úsek klíčová slova 

Centrum východ Neumannova, 

Studentská 

centrální parkoviště, školy, služby, hustý provoz, chodci 

sběrná, tranzit, objížďka, přestupní terminál 

Vodojem Jamborova slepá, rychlost 30, rozvoj území, obytná oblast 

sběrná, obslužná 

Průmyslová zóna Novoměstská cyklotrasa, dopravní 

Centrum západ Smetanova, 

Strojírenská 

rychlost 30 

 Veselská, 

Strojírenská 

průmyslové podniky na JZ okraji města 

 Tyršova, 

Husova, 1. máje 

jednosměrka Tyršova 

Přednádraží Nádražní, 

Chelčického 

nádraží bus, vlak, městská třída, široká vozovka, OK, neuspořádaná 

křižovatka s Jihlavskou, cyklotrasa, špatné napojení sídliště Palachova 

Klafar Libická, 

Sázavská 

bez napojení, rozvojová oblast, cyklopiktogram 

Stalingrad Okružní-

Revoluční 

parkování Okružní, křižovatka Revoluční 

Vysočany Vnitřní-Květná obytná oblast, bez organizace dopravy 

Pod Zelenou 

horou 

Nová-

Vejmluvova-

Sychrova 

zabočení Nová, obytná oblast, bez organizace dopravy, napojení na 

zámek a Zelenou horu, úzký profil pro MHD 

Zdroj: MM 

Základní komunikační síť je doplněna místními komunikacemi III. a IV. třídy a komunikacemi 

účelovými. 

Obrázek 4.3: Stupně dopravy, špička všedního dne 

 
Zdroj: Mapy Google 
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Komunikace jsou propojeny úrovňovými křižovatkami. Jedná se o stykové, průsečné a okružní 

křižovatky. Vybrané křižovatky na hlavním průtahu silnice I/37 (a v peáži s I/37) jsou řízeny 

pomocí SSZ, přednost na ostatních křižovatkách je upravena dopravním značením, málo je 

využíván režim přednosti zprava. Mezi nejvýznamnější křižovatky se řadí: 

● Jihlavská x Chelčického 

● Brněnská x přeložka I/19 

● Jihlavská x Brněnská 

● Brněnská x Novoměstská 

● Brněnská x Novoměstská 

● Jamská x Novoměstská 

● I/19 x Jamská 

● Žižkova x Dolní 

● Bezručova x Wonkova 

● Brodská x Revoluční 

4.1.2 Organizace dopravy 

Ve Žďáru nad Sázavou jsou využity různé formy organizace dopravy: omezení vjezdu či 

průjezdu (pro všechny automobily, jen pro nákladní vozidla, s výjimkou cyklistů apod.), 

jednosměrný provoz, cykloobousměrky, ulice či zóny s omezením nejvyšší rychlosti. Ve městě 

není vyznačena žádná obytná zóna nebo například zóna přednosti zprava. Obecně je na území 

města použito málo plošných opatření organizace dopravy, nejvíce je využita Zóna 30, která je 

v současnosti vyznačena v třech oblastech: kolem ul. Nádražní, v obytných oblastech Vodojem 

a Klafar. 
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Obrázek 4.4: Organizace dopravy 

 
Zdroj: MM 
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4.1.3 Problémy 

● Průtah silnic vedoucí skrz město (hustý provoz, hluk, znečištění, bariéra, znehodnocení 

území) x návrh obchvatu ŘSD (jako rychlostní silnice – indukce dopravy). 

● Úzká místa (křižovatky, SSZ, barokní most). 

● Předimenzovaný, nevhodně využitý hlavní dopravní prostor na silnicích (Novoměstská, 

náměstí, bez opatření pro cyklisty). 

Obrázek 4.5: Předimenzovaný prostor na průtahu silnice v ul. Novoměstská  

 

Zdroj: MM 

● Vedení úseků silnic v oblastech s vysokou hustotou pěší dopravy (centrum, Stalingrad). 

● Absence propojení a napojení významných městských komunikací (časté slepé zakončení), 

(Wonkova – Neumannova – Jamborova; Palachova – Jihlavská; Jamská – Jihlavská; Libická 

– Bezručova). 

● Diskutabilní roztřídění a provoz (např. ulice Tyršova, Smetanova, rychlost 30, technické 

parametry – ul. Nová, zatřídění ul. Kopečná jako MK III. třídy). 

Obrázek 4.6: Jednosměrná ul. Tyršova jako MK II. třídy  

 

Zdroj: MM 
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● Vyznačení přednosti na křižovatkách dopravním značení – nejednotnost přístupu, matoucí 

značení (např. podél ul. Revoluční jsou vedlejší komunikace označeny značkou Dej přednost 

v jízdě, ale komunikace Revoluční není označena jako hlavní komunikace). 

● Parkování na sběrných a obslužných komunikacích (nedostatečná šířka vozovky při 

obousměrném provozu, omezení provozu autobusů, ohrožení bezpečnosti chodců, 

parkování přímo před vchody, např. Stalingrad, Libušín, Vysočany). 

Obrázek 4.7: Parkování před vchody na sídlišti Stalingrad  

 

Zdroj: MM 

Obrázek 4.8: Omezení obousměrného provozu parkováním, ul. Studentská  

 

Zdroj: MM 

● Nízká míra využití dopravně organizačních opatření v obytných oblastech (jednosměrný 

provoz, obytná zóna, rychlost 30, přednost zprava). 
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Obrázek 4.9: Obytná oblast bez plošných opatření  

 

Zdroj: Mapy Google 

4.2 Bezpečnost dopravy 

Pro zhodnocení bezpečnosti dopravy na území města Žďáru nad Sázavou byla provedena 

identifikace nehodových lokalit pomocí rešerše dostupných aplikací a dále také vyhodnocena 

data o nehodách z aplikace Dopravní nehody v ČR. 

4.2.1 Nehodové lokality dle aplikací 

Jedním z principů posouzení bezpečnosti dopravy je identifikace nehodových lokalit. V České 

republice se bohužel v oblasti zjišťování nehodových úseků a jejich odstraňování nepoužívá 

jednotná metodika. Následující tabulka zobrazuje dostupné zdroje dat, na jejichž základě 

můžeme nehodové lokality identifikovat. Každý zdroj dat je omezen jejich poslední aktualizací 

a také rozsahem komunikační sítě, na které nehodové lokality vyhledává.  

Tabulka 4.4: Nehodové lokality dle aplikací  

Zdroj dat  Časové a síťové omezení Nehodová lokalita na území města 

Aplikace Dopravní nehody 

v ČR, CDV, metoda KDE+ 

2016-2020, silnice III. a vyšší 

třídy, mezikřižovatkové úseky 

není (nejbližší za východní hranicí města, silnice 

I/19 u Slavkovic); viz 

Mapa dopravních nehod 

Allianz 

2017-2019, silnice I. třídy a 

dálnice 

2 lokality: křižovatka Dolní x Žižkova (5. 

nejrizikovější místo kraje Vysočina); úsek ul. 

Brodská mezi ul. Revoluční a Komenského 

(nejrizikovější místo kraje Vysočina) 

Aplikace Nehodová místa 

(INFOBESI) 

2013-2015, veškeré 

komunikace 

 

3 křižovatky: Dolní x Žižkova vč. Žižkova x 

Nábřežní; Smetanova x Brněnská; Santiniho x 

U Taferny; 

Zdroj: MM 
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Obrázek 4.10: Nehodové lokality dle aplikace Dopravní nehody v ČR (2016-2020)  

  
Zdroj: https://nehody.cdv.cz/ 

 

Obrázek 4.11: Nehodové lokality dle automapy Allianz (2017-2019) 

 
 
Zdroj: Místa častých dopravních nehod | Allianz pojišťovna 

https://apps.allianz.cz/vse-o-allianz/nadacni-fond/nehodova-mapa/
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Obrázek 4.12: Nehodové lokality dle aplikace Nehodová místa (2013-2015) 

 
Zdroj: http://infobesi.dopravniinfo.cz/ 

 

4.2.2 Aplikace Dopravní nehody v ČR 

V rámci aplikace Dopravní nehody v ČR nebyly metodou KDE+ zjištěny žádná nebezpečná 

místa na území města Žďár nad Sázavou. Výhodou této metody je, že pracuje s aktuálními daty 

5 let zpátky a poslední aktualizace proběhla 31. 12. 2020. Nevýhodou je, že posuzuje pouze 

mezikřižovatkové úseky na silnicích III. a vyšší třídy.  

Pokud se tedy chceme podívat na hustotu nehod na celé komunikační síti v oblasti křižovatek, 

použijeme vrstvu aplikace Heatmapa, která odlišuje místa dle četnosti nehod (zelená nejméně, 

červená nejvíce, je vhodná spíše pro křižovatky, protože nepracuje se síťovou ale geografickou 

blízkostí bodů). Na obrázku níže je zobrazena heatmapa pro nehody s osobními následky 

(lehké zranění, těžké zranění nebo s následkem smrti).  
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Obrázek 4.13: Hustota nehod s osobními následky 

 
Zdroj: https://nehody.cdv.cz/ 

Z obrázku je patrné, že nejvyšší hustota nehod s osobními následky se vyskytuje v místech 

těchto křižovatek: Jungmannova x Vysocká, Žižkova x Dolní, Brodská x Revoluční a 

Novoměstská x přeložka I/19. 

4.2.3 Nehody 2015-2020 

Pro bližší představu o počtu nehod a jejich charakteristikách jsme analyzovaly nehody 

z Aplikace Dopravní nehody v ČR za období 2015-2020. Za těchto 6 let se na území města 

stalo celkem 664 nehod, z toho téměř třetina nehod měla za následek lehké zranění a 4 % 

nehod byla s následkem těžkého zranění nebo usmrcení. 
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Obrázek 4.14: Počet nehod dle následků na zdraví, 2015-2020  

 

Zdroj: MM, https://nehody.cdv.cz/ 

Pro lepší představu, jak vysoké či nízké jsou absolutní počty nehod, byl Žďár nad Sázavou 

srovnán s několika jinými, podobnými, okresními městy, viz následující tabulka.  

Tabulka 4.5: Nehodovost v okresních městech  

město počet 
obyvatel 

počet 
nehod 

počet 
osob s 
následky 

počet 
chodců 
jako 
účastníků 
nehod 

počet 
nehod / 
1000 
ob. 

počet osob 
s následky / 
nehodu 

počet 
chodců / 
100 nehod 

Žďár nad Sázavou 20717 616 918 54 30 1.5 9 

Klatovy 22257 664 1230 70 30 1.9 11 

Havlíčkův Brod 23442 988 1475 61 42 1.5 6 

Vyškov 20807 885 1171 50 43 1.3 6 

Chrudim 23168 1007 1450 50 43 1.4 5 

Náchod 19897 1002 1367 59 50 1.4 6 

Uherský Brod 16441 852 1269 46 52 1.5 5 

Kutná Hora 20653 1193 1587 64 58 1.3 5 

Zdroj: MM, https://nehody.cdv.cz/ 

Z tabulky je patrné, že ve Žďáru nad Sázavou došlo v letech 2015-2020 ve srovnání s dalšími 

7 okresními městy k nejnižšímu počtu nehod. V průměru se při nehodě zraní 1,5 osoby, což je 

vyšší číslo než u 4 jiných měst. Žďár nad Sázavou má také ve srovnání s ostatními městy, hned 

po Klatovech, druhý nejvyšší počet chodců jako účastníků dopravní nehody (9 chodců na 

100 nehod). 

Pro lepší srovnání s vybranými městy je níže zobrazena silniční síť jednotlivých měst s údaji 

o intenzitách dopravy ze Sčítání dopravy 2016. Částečným obchvatem disponují města Vyškov, 

Uherský Brod a Chrudim. Charakterem vedení komunikací (průtahy několika silnic středem 

města) se Žďáru nad Sázavou nejvíce podobá Havlíčkův Brod a Klatovy. Z hlediska dopravních 

intenzit se Žďár nad Sázavou řadí spíše k méně zatíženým městům (absence úseků do 25 000 

vozidel/24 hod, převaha úseků do 10 000 vozidel/24 hod a méně). 
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Obrázek 4.15: Intenzity dopravy ve vybraných okresních městech       

     

 

 

Zdroj: ŘSD, Sčítání dopravy 2016 
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Ze srovnání s vybranými městy vyplývá, že nízký počet nehod může být způsoben i menším 

dopravním zatížením. Vzhledem k počtu nehod se jeví ale jako podstatným problémem vyšší 

počet osob, které se při nehodách zraní a také vysoké zastoupení chodců na počet nehod. 

Z hlediska závažnosti nehod má tak Žďár nad Sázavou své rezervy a je tedy vhodné hledat 

cesty, jak snížit počty zraněných a usmrcených. Problematiku bezpečnosti dopravy z hlediska 

počtu usmrcených a těžce zraněných na počet obyvatel řeší také tzv. index bezpečnosti, které 

pro jednotlivá krajská a okresní města vystavují pojišťovny. Index bezpečnosti srovnává celkem 

59 okresních měst a umístění města Žďáru nad Sázavou v letech 2010-2019 zobrazuje 

následující tabulka. Město se za toto období pětkrát umístilo v druhé polovině seznamu 

a v průměru obsadilo 32. příčku. 

Tabulka 4.6: Index bezpečnosti pro město Žďár nad Sázavou  

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

pořadí v indexu 

bezpečnosti 

10. 19. 16. 55. 31. 41. 24. 53. 18. 54. 

Zdroj: MM, Česká pojišťovna, Allianz 

4.2.4 Nehodové lokality dle PČR 

Dle Dopravního inspektorátu ve Žďáru nad Sázavou se na území města nenachází významné 

nehodové lokality. Seznam problémových míst sestavený PČR: 

1) Křižovatka Brodská x Revoluční; 

2) Ulice Neumannova – přecházení chodců z centrálního parkoviště směr k poliklinice; 

3) Ulice Neumannova – neuspořádaný pohyb chodců a vozidel v prostoru před vchodem do 

gymnázia; 

4) Ulice Švermova – chybí bezbariérový přechod; 

5) Křižovatka Nerudova x Horní – špatné podmínky pro chodce; 

6) Ulice Okružní (horní) – stísněný dopravní prostor vlivem parkování a jízdy autobusů, 

navrhováno zjednosměrnění; 

7) Prostor I/37 x MK Žižkova x Nábřežní – vyústění cyklostezky. 

4.2.5 Problémové lokality dle Městské policie 

1) Tyršova x Hutařova: rizikové přecházení – přechod pod sokolovnou zrušen, hlavní pěší 

proud Hutařova – ZUŠ. 

2) Palachova (zhruba u č.p. 60): bezpečnost chodců: křižovatka pěších proudů směrem ke 

škole a nádraží, chybějící nebo úzké chodníky (u parkoviště). 

3) Haškova, Chelčického, Veselská, Okružní: parkování – legalizace, usměrnění, 

nedostatečná šířka komunikace pro obousměrný provoz, možnost zjednosměrnění. 

4) Smíchov x Dvořákova: nechat volný průjezd z garáží, jinak parkující auta v okolí nejsou 

schopna vyjet, protože Smíchov blokují parkující kamiony z hypermarketu Albert. 

5)  Okružní – jižní část: zavedeno parkování na chodníku, na části chodníku pod 

autobusovou zastávkou Okružní rozc. Hamry pro parkování ještě není dovoleno, Okružní 

– severní část viz také bod 3, dále nebezpečný průjezd vozidel přímo před vchody domů, 

parkování na zeleni vyřešeno zatravňovacími panely, ul. Komenského je v plánu 

zjednosměrnit. 

6) Křižovatka Revoluční x Brodská: původně v plánu okružní křižovatka. 
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7) Žižkova u silničního mostu: nebezpečné místo pro cyklisty v rámci cyklostezky z Nábřežní 

(5061), chybí přejezd, přechod je signalizován. 

8) Bratří Čapků: slouží jako objízdná trasa na Novoměstskou při koloně na Neumannově, 

Nezvalova – možnost zjednosměrnění. 

9) Křižovatka u ZŠ Švermova: nedořešené místo z hlediska otáčení a zastavování aut, které 

vezou žáky do školy, chybí místo typu K+R nebo zajištění průjezdu dále bez nutnosti 

otáčení, není zajištěné bezpečné přecházení chodců směrem z centra. 

10) Santiniho – barokní most: úzký profil komunikace na mostu – vznikají kolony na vjezdu 

do města, nevyhovující rozhledové poměry u přechodu pro chodce, který vede od 

parkoviště využívané zejména turisty – směr Zelená hora. 

11) Náměstí: chybí vyhrazená místa pro taxi službu. 

12) Lokalita před 5. ZŠ: místo pro případné zřízení parkovacího domu. 

13) Příjezd k 5. ZŠ: příjezdové komunikace ke škole – problém z hlediska dovážky žáků do 

školy – auta se otáčejí před průchodem k ulici Nádražní a auta také projíždějí na 

parkoviště školy (učitelé). 

14) Schodiště u městského úřadu: není zajištěna bezbariérovost. 

15) Konec stezky u stadionu. 

4.3 Charakteristika dopravní poptávky 

4.3.1 Intenzity automobilové dopravy  

Dopravní model potvrzuje v otázce zatížení dopravní sítě výsledky terénních sčítání 

publikované v části Dopravní průzkumy a sběr dat. Nejzatíženějším úsekem za 24 hodin 

pracovního dne je Dolní ulice na průtahu silnice I/37, kde dosahuje maxima 18,6 tis. vozidel, 

z toho 290 těžkých. Intenzita dopravy na průtahu silnice I/37 neklesá v zástavbě města pod  

12 tis. vozidel. Stejně tak další silnice I. třídy, I/19, dosahuje podobných intenzit dopravy 

v Žižkově ulici na přemostění Sázavy, byť v okrajových částech města již klesá pod 10 tis. 

vozidel za 24 hodin. Ze silnic II. třídy nelze opominout Jihlavskou ulici (průtah II/353), kde na 

úseku mezi Chelčického a Brněnskou atakuje celodenní intenzita dopravy rovněž 12 tis. vozidel. 

Mezi významné místní komunikace, kde je nutné počítat s intenzitami dopravy kolem 8 tis. 

vozidel za 24 hodin, patří ulice Novoměstská, Neumannova a Strojírenská; o stupeň níž pak 

ulice Nádražní a na ni navazující Chelčického se 6-7 tisíci vozidel za den. Ostatní místní 

komunikace se pohybují v celodenních intenzitách dopravy do 5 tisíc vozidel. 
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Obrázek 4.16: Pentlogram intenzit dopravy za 24 hodin (výřez) 

 

Zdroj: MM 

Pentlogram podílu těžkých vozidel na složení dopravního proudu nevykazuje dramatické rozdíly 

mezi průtahy silnic a významnými místními komunikacemi. Dílem to může být způsobeno 

započtením autobusů veřejné hromadné dopravy mezi těžká vozidla. Podíl těžkých vozidel 

přirozeně stoupá v bezprostřední blízkosti výrobních podniků (průmyslová zóna Jamská, ŽĎAS, 

TOKOZ) a obecně je silnější v jižní části města. Samotným centrem města po průtahu silnice 

I/37 proudí téměř 300 těžkých vozidel a kamionů denně. 

Analýza čerpání kapacity porovnává dosahované intenzity dopravy s příslušnou normovou 

kapacitou úseků. Za pozornost stojí vysokých 85 % čerpané kapacity na Dolní ulici, 

následované 80 % na Horní a rovněž Bezručově ulici. Jde o nejvyšší hodnoty vypočtené na 

komunikační síti města. V těsném závěsu se pak drží Žižkova ulice (76 %) a Jihlavská ulice  

(72 %). Naproti tomu extravilánové úseky dotčených silnic I/19, I/37 a II/353 nedosahují více 

než 52 % čerpání kapacity. Vytížení na novostavbě obchvatu silnice I/19 zatím zdaleka 

nabízené kapacity nedosahuje (18-27 %). Z místních komunikací pak stojí za zmínku obdobné 

úseky jako byly komentovány u celkových intenzit dopravy – Neumannova mezi Novoměstskou 

a Studentskou (47 %) a Smetanova mezi Nádražní a Brněnskou (51 %). 
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Obrázek 4.17: Pentlogram stupně čerpání kapacity za 24 hodin (výřez)  

 

Zdroj: MM  

Modelované pentlogramy v různých náhledech zobrazovaných veličin jsou k dispozici v příloze 

A.1 „Intenzity automobilové dopravy na úsecích za 24 h“. 

Podrobnější zobrazení intenzit dopravy s vyznačením odbočujících proudů je vzorově 

zpracováno pro 14 vybraných křižovatek v příloze A.2 „Intenzity automobilové dopravy 

v křižovatkách za 24 h“. Analýzy lze zadat pro jakoukoliv jinou křižovatku dle potřeby. 
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Obrázek 4.18: Pentlogram odbočujících proudů v křižovatce za 24 hodin 

 
Zdroj: MM 

4.3.2 Rozbor úsekových intenzit dopravy 

Dopravní model umožňuje provést rozbory vybraných profilů na síti komunikací za účelem 

zjištění směrování dopravy z/do tohoto profilu. Grafickým vyjádřením je tzv. „flow bundle“, který 

znázorňuje rozpad dopravy do okolní sítě, přičemž analyzovaný profil představuje 100 % 

intenzity dopravy. Tento nástroj je tak velmi účinný při posuzování cest, které řidiči volí 

k dosažení daného profilu, obzvláště jedná-li se o problematické místo s podezřením na 

nevhodné směrování dopravy (například zatažení průjezdné dopravy do rezidenční oblasti či 

vznik dopravních zkratek).  

Přirozeným vyústěním této analýzy pak je výpočet podílu vnitřní / cílové a výchozí / tranzitní 

dopravy vůči zájmovému území města Žďár nad Sázavou. To umožní pojmenovat charakter 

dopravy na předmětné komunikaci a tím lépe pochopit, jakým uživatelům ulice slouží a zda je 

pozorovaný charakter dopravy žádoucí či nikoliv. Do výpočtů nejsou zahrnuty průjezdy 

autobusů veřejné hromadné dopravy, neboť jejich trasy jsou pevně dány jízdním řádem.  

Tabulka níže udává výpočet charakteru dopravy a z toho plynoucí podíly vnitřní / cílové a 

výchozí / tranzitní dopravy pro 13 vytipovaných profilů v zájmovém území. Vybrány byly buď 

jako reprezentativní místa s vysokým zatížením, nebo jako úzká místa na dopravní síti města. 

Umístění profilů je patrné v grafických přílohách A.3 „Rozbory dopravy v úsecích za 24 h“. 

Podobné analýzy lze provést pro jakýkoliv vybraný profil na modelované síti.  
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Tabulka 4.7: Rozbory úseků v rozdělení dle charakteru dopravy  

Rozbor úseku Intenzita dopravy / 24 h (bez VHD) Podíl charakteru dopravy 

Výkres Ulice Vnitřní 

Cílová a 

výchozí Tranzit Celkem Vnitřní 

Cílová a 

výchozí Tranzit 

A.3.1 Bezručova 2987 8893 2938 14818 20% 60% 20% 

A.3.2 Horní 5172 7741 2735 15647 33% 49% 17% 

A.3.3 Dolní 6142 9435 2864 18441 33% 51% 16% 

A.3.4 Brněnská 4683 7954 2596 15234 31% 52% 17% 

A.3.5 Brodská 1231 4930 1674 7835 16% 63% 21% 

A.3.6 Žižkova 4536 6737 1453 12726 36% 53% 11% 

A.3.7 Sázavská 732 846 0 1578 46% 54% 0% 

A.3.8 Husova 936 936 4 1877 50% 50% 0% 

A.3.9 Strojírenská 3459 3174 362 6996 49% 45% 5% 

A.3.10 Chelčického 3114 2350 362 5826 53% 40% 6% 

A.3.11 Neumannova 2049 4727 1021 7796 26% 61% 13% 

A.3.12 Smetanova 4744 3627 0 8371 57% 43% 0% 

A.3.13 Jamborova 1340 691 0 2031 66% 34% 0% 

Zdroj: MM 

Z tabulky vyplývá, že na všech průtazích silnic I. třídy (viz prvních šest profilů shora) je 

dominantní cílová a výchozí doprava, s podílem mezi 49 až 63 %. Podíl tranzitní dopravy se 

pohybuje mezi 16 a 21 %, s výjimkou Žižkovy na přemostění Sázavy, kde klesá na 11 %. 

Významnější podíl tranzitní dopravy je zaznamenán na ulici Neumannově (13 %), kde převádí 

vztah vedený po silnici I/19, ale také ve spojení silnice I/19 od Nového města na Moravě a I/37 

ve směru do Ždírce nad Doubravou. Charakter dopravy v Neumannově ulici tak více odpovídá 

průjezdnímu úseku silnice I. třídy, byť jde o místní komunikaci. Tranzitní doprava naopak vůbec 

nezatěžuje ulice Sázavská, Husova, Smetanova a Jamborova, kde roste podíl vnitřní dopravy.  

Obrázek 4.19: Rozbor dopravy v profilu Neumannovy ulice 

 
Zdroj: MM 
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4.3.3 Rozbor směrování dopravy na úrovni oblastí 

Obdobný rozbor směrování, jaký byl proveden pro úseky v předchozí kapitole, lze provést i pro 

jednotlivé oblasti města. V našem konkrétním případě jde o 6 oblastí uvnitř zájmového území, 

jak je definuje kapitola 3.1. Také u oblastí platí, že základem rozboru je doprava vázaná na 

dané území (vnitřní mezizonální a cílová / výchozí), přičemž na okolní dopravní síti pozorujeme 

rozpad této dopravy do sousedních zdrojů či cílů. Graficky tedy pozorujeme, jaké přístupové 

cesty jsou uživateli preferovány pro přístup z/do studované oblasti, kde mají svůj zdroj či cíl. 

Pentlogramy jsou k dispozici v příloze A.4 „Rozbory dopravy v oblastech za 24 h“. 

Níže uvedená tabulka pak shrnuje charakter dopravy procházející danou oblastí. Aby byl výčet 

cest kompletní, byla do výpočtů přidána také tranzitní doprava. Ta je zde vyjádřena dvojím 

způsobem: 

5. Tranzit vůči zkoumané oblasti (jízdy, které nemají v oblasti zdroj ani cíl) 

6. Tranzit vůči celému městu (jízdy, které nemají v zájmovému území zdroj ani cíl) 

Podobné analýzy lze v modelu zpracovat pro jakoukoliv dopravní zónu nebo jejich seskupení, 

vybrané oblasti jsou tedy určitou ilustrací dalších možností dopravního modelu.  

Tabulka 4.8: Rozbory oblastí v rozdělení dle charakteru dopravy  

 Intenzita dopravy / 24 h (bez VHD)   

Oblast Vnitřní 

Cílová a 

výchozí 

Tranzitní 

vůči oblasti Celkem 

Tranzitní 

vůči městu 

Tranzitní 

vůči městu 

Oblast 1 1420 21305 17328 40053 3097 8% 

Oblast 2 260 10020 13558 23839 3255 14% 

Oblast 3 211 10025 10303 20540 1816 9% 

Oblast 4 341 11529 18838 30708 3386 11% 

Oblast 5 895 15048 23193 39135 5623 14% 

Oblast 6 48 8865 6601 15515 2435 16% 

Zdroj: MM 

Z výpočtu modelu vyplývá, že nejvíce cest prochází nebo míří do Oblasti 1, která reprezentuje 

oblast širšího centra města (jižně od Žižkovy a Neumannovy ulice) a přednádraží. Zároveň jde o 

oblast s nejvyšším počtem zdrojových a cílových cest. Oblastí 1 prochází relativně málo 

tranzitní dopravy, která se koncentruje do páteřní komunikační sítě. Následuje pak Oblast 5 

reprezentující průmyslovou a obchodní část města na jihovýchodě, kde je již vzhledem k poloze 

podíl tranzitní dopravy vyšší. Za pozornost pak stojí relativně vysoký podíl tranzitující dopravy 

(14 %) přes převážně rezidenční Oblast 2, která odpovídá částem Žďár nad Sázavou 2 a 5, což 

je způsobeno dominancí průtahu silnice I/37 v komunikační síti této oblasti. 
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4.4 Řízení provozu a informační systémy 

4.4.1 Stav Infrastruktury a technologických zařízení 

Podstatnou součást infrastruktury telematických dopravních systémů tvoří senzory a aktory. 

Z pohledu akčních členů se jedná především o: 

● Světelná signalizační zařízení (SSZ) 

○ Ve Žďáru nad Sázavou využita na třech nejzatíženějších křižovatkách nacházejících 

se na průtahu silnice I/37 a na čtyřech světelně řízených přechodech pro chodce (dva 

v samém centru města u nám. Republiky na průtahu silnice I/37, jeden v ulici Žižkova 

u vyústění společné stezky pro chodce a cyklisty vedoucí podél Sázavy, jeden na 

průtahu silnice I/37 v ulici Bezručova v severní části města) 

● Proměnné dopravní značení (PDZ) 

○ Ovlivňují dynamické chování dopravního proudu 

○ Na území města se nenachází žádné proměnné dopravní značení 

● Informační tabule 

○ Mají za úkol v alfanumerické podobě nebo pomocí jednoduchých piktogramů 

informovat řidiče, avšak jejich úkolem není simulovat dopravní značení 

○ Na území města se nenachází žádná technologická zařízení tohoto typu pro 

informování řidičů, pouze stálé informativní svislé dopravní značení 

Z hlediska senzorů se jedná zejména o: 

● Dopravní detektory 

Jsou základem pro aplikování techniky dopravní telematiky, v současné době existují desítky 

různých senzorů fungujících na různých fyzikálních principech (např. elektromagnetické, infra, 

mikrovlnné, optické).  

Nejpoužívanějším typem jsou indukční smyčky ve vozovce, které se využívají především 

v dopravních uzlech pro dopravně závislé řízení.  

○ Všechny tři křižovatky se SSZ a tři světelně řízené přechody (nám. Republiky, ulice 

Bezručova) byly v létě 2020 kompletně vyměněny na modernější systém a opatřeny 

indukčními smyčkami 

V dopravní síti ve městech se dále používají tzv. strategické detektory, které se umísťují 

v místech, která nejsou ovlivňována činností křižovatek a jsou rozhodující pro popis obrazu 

dopravy v síti. 

○ Na území města nejsou umístěny žádné strategické detektory 

● Videodetekční systémy 

Základem pro úspěšné monitorování dopravy. Využívá se technika strojového rozpoznávání 

obrazu, které umožňuje umístit do zorného pole kamery např. přítomnostní či rychlostní 

detektory nebo detektory směru jízdy. Možné využití i k detekování porušení pravidel silničního 

provozu, např. při jízdě na červenou. 

○ Videodetekce je ve městě Žďár nad Sázavou využívána na třech kamerových bodech 

(Bezručova x Purkyňova v severní části města, sil. I/19 Brodská na příjezdu do města, 

náměstí Republiky), která sbírají data o intenzitách (bez rozlišení druhu vozidla) a jsou 

schopná rozeznat registrační značky vozidel. V budoucnosti město plánuje další 

rozšíření tohoto systému a jeho umístění např. na příjezdy do města či na další 

významné úseky na území města včetně rozšíření funkcionality. 
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○ Stejně jako v případě opatření indukčními smyčkami jsou tři světelně řízené křižovatky 

a tři světelně řízené přechody (dva na nám.Republiky, jeden v ulici Bezručova) 

opatřeny i videodetekčními kamerami pro dopravně závislé řízení, jejichž funkcí je 

např. detekce výzvy, snímání mezer mezi vozidly a v případě snímání středu 

křižovatky i zjišťování obsazenosti v prostoru, kde vozidla vyčkávají pro opuštění 

křižovatky při dání přednosti v jízdě protisměrným vozidlům.    

Kromě toho město disponuje městským kamerovým dohlížecím systémem, který je využíván 

Městskou Policií Žďár nad Sázavou i Policií ČR pro řešení místních záležitostí veřejného 

pořádku, odhalování a předcházení trestné činnosti. V současné době je MKDS tvořen 

17 kamerovými body (celkem 22 kamer), které zachycují i významné křižovatky na území 

města. V tomto případě se však jedná pouze o videodohled, nikoliv o systém používaným 

k řízení dopravy či automatického sběru dopravních dat, např. o intenzitách či druhu vozidel.   

4.4.2 Řízení provozu 

Pro řízení provozu ve městech jsou běžně využívány subsystémy dopravního managementu 

měst, kterými jsou např. řízení dopravních oblastí, řízení navigováním a informováním, MHD, 

vozidla s předností v jízdě či statická doprava.  

4.4.2.1 Řízení dopravních oblastí 

Řízení dopravních oblastí je na území měst možné realizovat dvěma způsoby: 

decentralizovaným nebo centralizovaným řídícím systémem. SSZ u decentralizovaného 

systému reagují na okamžitý stav dopravy v uzlu (dopravně závislé řízení uzlu). Nicméně na 

nadřazené úrovni je řídící počítač, který zajišťuje koordinaci uzlů sítě. Podle momentální 

dopravní situace je pak měněna délka zelených, případně doba cyklu nebo skladba fází. 

V případě saturace dopravy se v rámci minimalizace délek front vozidel u decentralizovaného 

řízení aplikují metody expertního řízení z úrovně řídícího centra. Princip centralizovaného 

systému on-line řízení spočívá na centrálním vyhodnocování všech detektorů v oblasti 

a optimalizačního výpočtu šíření vozidel v síti.  

V současné době však není žádný z těchto systémů na území Žďáru nad Sázavou 

implementován.  

Z pohledu hierarchie telematických systémů je doprava ve městě řízena v první úrovni, kterou 

tvoří jednotlivé dopravní uzly. Druhá úroveň (dopravní uzly, které vytváří určité topologické celky 

ve vymezené oblasti města se vzájemnými vazbami) a třetí úroveň (nejvyšší stupeň řízení 

dopravního útvaru, dochází k integraci jednotlivých oblastních řídících ústředen SSZ, tunelů, 

parkovacích systémů apod.) není aplikována.      

V současném stavu (po obnově technologie SSZ 7/2020) jsou všechny světelně řízené 

křižovatky a přechody na nám. Republiky a v ulici Bezručova řízeny dynamickými programy 

v izolovaném režimu. Jedná se tedy o dopravně závislé řízení na úrovni uzlu, kdy se využívá 

např. proměnná délka cyklu, více signálních programů podle hustoty provozu např. silný x slabý 

a preference MHD např. nižší úroveň preference v době nejsilnějšího zatížení). Světelně řízené 

přechody jako takové, včetně většiny řízených přechodů na ramenech světelně řízených 

křižovatek jsou vybaveny tlačítky na výzvu.  

Dopravní koordinace není v současné době zavedena. Pro její zavedení bude totiž nutné zapojit 

všechny (v současnosti neřízené) přechody pro chodce v celém koordinovaném úseku od 

křižovatky u Conventu (Horní x Novoměstská x Brněnská x Smetanova) po křižovatku 

Jungmannova x Wonkova x Dolní x Sázavská. Nicméně dle dokumentu Signalizované přechody 

pro chodce a jejich vliv na dopravní koordinaci SSZ ve Žďáru nad Sázavou zpracovaném 
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společností Eltodo a.s. je zavedení koordinace v tomto úseku reálné. V rámci zvýšení plynulosti 

dopravy je tak o této liniové koordinaci všech tří světelně řízených křižovatek na průtahu silnice 

I/37, včetně všech stávajících a nově zřízených světelně řízených přechodů, které by umožnilo 

využít tzv. zelenou vlnu do budoucna uvažováno. 

4.4.2.2 Řízení informováním a navigováním 

Základní rozdíl mezi informačními a navigačními systémy je v tom, že získanou informaci řidič 

může a nemusí využít, avšak při navigování dopravního proudu pomocí PDZ musí použít 

nabízenou trasu. Informace ovlivňující chování řidiče se v rámci naváděcích a informačních 

systémů předává v principu dvěma způsoby:  

● pro všechna vozidla dopravního proudu (např. pomocí informačních tabulí) 

● individuálně do vozidla (informační systémy na celostátní úrovni např. RDS-TMC, zelená 

vlna; navigační systémy např. GPS navigace) 

V případě Žďáru nad Sázavou nejsou implementovány žádné informační ani navigační systémy 

s působením na dopravní proud. 

4.4.2.3 Telematika ve VHD 

Poskytování dostatečných a věrohodných informací pro cestující je jedním ze základních pilířů 

pro dosažení zatraktivnění VHD. Jednou z možností jsou informační terminály situované na 

veřejných místech. Tabule s odjezdy a příjezdy vlaků a s odjezdy autobusů VLD a MHD jsou 

umístěné v budově železničního nádraží Žďár nad Sázavou, které je hlavním uzlem celého 

systému VHD. Kromě budovy železničního nádraží je dále umístěn monitor s odjezdy VLD 

a MHD ze zastávky Žižkova ve vestibulu Městského úřadu a monitor s odjezdy MHD ze 

zastávky Studentská ve vestibulu polikliniky. Obrázek 4.20 zachycuje jeden z monitorů 

s odjezdy VLD umístěném na budově železniční stanice. V rámci MHD je také plánováno 

s umisťováním digitálních označníků na zastávkách s informací pro cestující o času příjezdu 

vozidla příp. jeho zpoždění. Umístění prvních těchto označníků je uvažováno na obou 

stanovištích nově zbudované zastávky Studentská. 

V současné době však pro hledání jízdních řádů či vhodného spoje převládají internetové 

služby (např. IDOS). Pro MHD Žďáru nad Sázavou je však možné využít i aplikaci 

Kdyprijede.cz. Jedná se o systém dynamických informací, který nabízí cestujícím virtuální tabla 

z libovolné zastávky. Zdrojem dat může být mobilní telefon řidiče nebo lokalizační zařízení 

instalované ve vozidle (modul může být součástí odbavovacích strojků). Lze tak získat aktuální 

odjezdy ze zastávek podle polohy vozidel, přičemž aktualizace polohy vozidla je řádově 

v jednotkách sekund. Informace o poloze vozidla jsou také přenášeny přes internet na server 

pro další analýzu. Na základě statistiky dat jsou stanoveny prognózy příjezdu vozidel MHD na 

jednotlivé zastávky. Informace jsou pak zpřístupněné cestujícím a provozním zaměstnancům 

dopravce MHD.  

V rámci této aplikace je již připravována verze 2.0, která přinese další rozšíření funkcionality 

a tím více informací pro cestující např. možnost zasílání textových zpráv cestujícím on-line 

ohledně překážek, resp. nehod v dopravní síti, získání informací o poloze vozidla na mapě pro 

libovolné vozidlo (nyní využíváno pouze dopravcem), navigace k nejbližším zastávkám či 

pokročilý vyhledávač spojení v reálném čase založený na systému maps.google.cz. 
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Obrázek 4.20: Monitor s odjezdy autobusů VLD z Autobusového nádraží na budově 
železniční stanice 

 

Zdroj: MM 

Kromě informačních systémů je v rámci zatraktivnění MHD rovněž velice důležitá preference 

vozidel hromadné dopravy. Tato preference se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní preference se 

týká kolejových i nekolejových vozidel, která jsou vybavena aktivními nebo pasivními senzory 

(DSRC přenos či přenos v pásmu infračervené oblasti), které umožňují identifikovat vozidlo 

a sledovat jeho trasu. Další možností pro sledování přesné polohy vozidel je využití GPS. 

V případě pasivní preference je v daném uzlu preferováno vozidlo MHD bez možnosti jeho 

identifikace.  

Preference VHD světelnou signalizací obecně využívá způsoby, které umožňují dopravně 

závislé změny v průběhu signálních plánů. Tyto změny probíhají řádově v sekundových krocích, 

a to podle aktuálních nároků vozidel VHD. Změny v signálním plánu mohou probíhat okamžitě 

dle možností, anebo v optimální době podle předpokládané rychlosti vozidla tak, aby bylo 

dosaženo jeho plynulé jízdy s minimálním dopadem na vozidla v kolizních proudech. Mezi 

základní způsoby zásahu do signálních plánů patří např. prodloužení vlastní fáze, krácení 

kolizní fáze, změna pořadí fází, vložení fáze navíc (vzorové fáze pro MHD), okamžité doplnění 

nekolizního volna do probíhající fáze či volná tvorba signálního plánu. 

V rámci úprav světelně řízených křižovatek a přechodů (léto 2020) byla od října 2020 

zprovozněna i preference vozidel MHD. Světelně řízené křižovatky a tři světelně řízené 

přechody na průtahu silnice I/37 byly vybaveny prvky pro aktivní preferenci, která umožňuje 

vozidlům městské hromadné dopravy prioritně projíždět světelnými křižovatkami včasným 

přepnutím signalizace pro daný směr na signál „volno“ tak, aby nemusela zbytečně zastavovat 

a prodlužovat svou jízdní dobu bržděním, čekáním na křižovatce a opětovným rozjížděním. Toto 

opatření pomáhá k úspoře jízdní doby autobusových spojů a k větší stabilizaci jízdního řádu, 

což je potřeba zejména na frekventovaném průtahu městem a častým ztrátám v kolonách 

ostatních automobilů.  

Je tedy použit systém aktivní detekce, kdy lokalizace vozidel je založena na principu 

komunikace vozidla s dopravním řadičem rádiovou cestou. Lokalizace vozidel spočívá 

především v jejich přihlášení při příjezdu ke křižovatce, ale také v následném odhlášení 

a probíhá s využitím virtuálních systémů. Virtuální systémy využívají pro určení souřadnic 
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polohy vozidel družicového signálu. Hlavní výhoda tohoto řešení je, že polohu virtuálních 

přihlašovacích a odhlašovacích bodů lze měnit softwarově bez zásahů do technologií 

instalovaných na infrastruktuře. Vozidla MHD jsou vybavena přijímačem GNSS. Tato 

komponenta vyhodnotí signál z GNSS o poloze vozidla a následně palubní počítač vyšle 

radiovou informaci do řadiče SSZ, která obsahuje informace o lince, vzdálenosti a směru 

vozidla před křižovatkou. Řadič informaci vyhodnotí a nastaví příslušný sled fází nebo fázi pro 

vozidlo MHD. Kromě vybavení vozidel MHD (mobilní řídící jednotka preference, anténa GPS, 

anténa RF) byly pro aktivní detekci doplněny preferenční komponentou i všechny řadiče SSZ 

(zařízení s přijímací a vyhodnocovací jednotkou). Funkčnost preferenčních jednotek ve vozech 

je pak sledována a kontrolována stacionárním monitorovacím zařízením umístěným na vjezdu 

do garáží dopravce.   

Z pohledu úrovně preference je pro nízký počet SSZ, izolované řízení a nízký počet linek 

navržen způsob řízení, který se blíží absolutní preferenci bez ohledu na případné nadjetí. Tento 

způsob řízení umožňuje zcela plynulý průjezd vozidel MHD křižovatkou bez jakéhokoliv 

zastavení a zdržení. Ovšem s výjimkou mimořádných situací, kdy např. vznikne současně nárok 

více vozidel, který by vedl k nadměrnému prodloužení signálu stůj pro vozidla, cyklisty nebo 

chodce.  Z tohoto důvodu je pro absolutní preferenci definováno maximální prodloužení signálu, 

které nelze při preferenci vozidel MHD překročit.  

V případě komunikace s dopravním řadičem je pro preferenci navrženo decentralizované řízení, 

které je založeno na okamžité reakci dopravního uzlu přímo na požadavky jízdy dopravního 

prostředku (přímá komunikace mezi řadičem a vozidlem). Vzhledem k relativně velkým 

vzdálenostem mezi SSZ může být vozidlo MHD preferováno postupně na jednotlivých SSZ, tak 

jak jimi projíždí. Funkčnost takovéto preference není přímo závislá na vybudování nadřízené 

úrovně (např. dopravní ústředna, dispečink) a tedy možnost budoucího dohledu a zobrazování 

na ústředně tím tak není dotčena.    

Cílovým stavem do budoucna je totiž vytvoření nadřízené úrovně – městského dispečinku, do 

něhož se postupně budou sbíhat všechna dostupná data pro chytré řízení města. V praxi to 

bude znamenat například napojení správy města na tento systém, v první etapě zejména 

vedení linek MHD, jejich preference a dohled na světelně řízené křižovatky s předpokladem 

dalšího rozšiřování. Vybraná důležitá data by zároveň měla být k dispozici obyvatelům on-line.  

Protože je však řešení nadřízené úrovně (dispečinku) ve fázi plánování a bude řešeno v rámci 

samostatné akce, neexistuje zatím žádná ucelená koncepce či návrh architektury a propojování 

s dalšími systémy ve městě. 

4.4.2.4 Telematika a doprava v klidu 

U statické dopravy se jedná především o poskytování informací a navádění vozidel do 

parkovacích domů, parkovacích zón či na záchytná parkoviště typu např. P+R (Park and Ride).  

V případě parkovacích domů či zón se jedná především o využití telematických systémů 

k monitorování obsazenosti parkovišť a předání informace řidičům pomocí informačních tabulí, 

příp. k navádění vozidel co možná nejkratší cestou k cíli. 

V případě záchytných parkovišť informovat o možnosti parkování (stav obsazenosti, možnost 

spojení prostředky hromadné dopravy) v dostatečném předstihu. Tato parkoviště by pak měla 

být vybavena informačními terminály s důležitými informacemi (např. nejbližší spojení) nebo 

také automaty na jízdenky. 

Na území města Žďáru nad Sázavou není využíván žádný takovýto systém, a to i z důvodu 

absence parkovacích domů či záchytných parkovišť typu P+R či P+G.   
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4.4.3 Bodové a úsekové měření rychlosti (radary) 

Ve Žďáře nad Sázavou jsou v rámci bodového měření rychlosti umístěné dva ukazatele 

rychlosti (ulice Libická a Smetanova). Úsekové měření rychlosti v územním obvodu města Žďár 

nad Sázavou není zavedeno. 

Obrázek 4.21: Ukazatel rychlosti v ulici Smetanova 

 

Zdroj: Google Streetview 

4.4.4 Shrnutí telematických systémů 

Celkový přehled telematických systémů (technologická zařízení, řízení provozu, VHD, statická 

doprava) a jejich využití ve městě Žďár nad Sázavou uvádí Tabulka 4.9. 

Tabulka 4.9: Přehled telematických systémů a jejich využití ve městě Žďár nad Sázavou 

Technologická 

zařízení 

SSZ X 

PDZ  

Informační tabule  

Dopravní detektory X 

Videodetekce X 

Městský kamerový systém X 

Bodové měření rychlosti X 

Úsekové měření rychlosti  

Řízení 

provozu 

Na úrovni uzlu X 

Na úrovni oblasti  

Na úrovni útvaru  

Informováním  

Navigováním  



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

75 

Telematika ve 

VHD 

Informační systém X 

Dispečink MHD X 

Preference MHD* X 

Telematika ve 

statické 

dopravě 

Monitorování obsazenosti parkovišť  

Informační a naváděcí systémy na parkoviště  

Záchytná parkoviště typu P+R atd.  

*v rámci modernizace světelně řízených křižovatek 

Zdroj: MM, Město Žďár nad Sázavou, Eltodo 

4.5 Doprava v klidu 

4.5.1 Stav infrastruktury a technologických zařízení 

Na veřejných komunikacích na území města se nachází téměř 4200 parkovacích stání, přičemž 

třetina těchto míst se nachází v širším centru města (viz kapitolu 3.4 Průzkum statické dopravy 

dokumentu Dopravní průzkumy a sběr dat).  

Kromě některých parkovišť, která prošla rekonstrukcí a jejich povrch je dlážděný a parkovací 

místa jsou vyznačena dlažbou odlišné barvy (např. placené parkoviště na nám. Republiky, 

parkoviště u sportovní haly, parkoviště Lidl Studentská u polikliniky a dalších parkovišť 

umístěných většinou u obchodních řetězců jako je OC Convent, Penny Market ve Strojírenské 

ulici či Kaufland u železniční stanice) má většina parkovišť na území města asfaltový povrch 

a jednotlivá parkovací místa jsou vyznačena pomocí vodorovného dopravního značení. Bohužel 

toto značení je často již velice opotřebované a i přesto, že na těchto parkovištích řidiči většinou 

parkují dle zvyklostí (tedy tak jak bylo parkoviště původně značeno např. centrální parkoviště 

v ulici Neumannova, parkoviště u kulturního domu), bez pravidelné obnovy tohoto značení 

dochází k výraznému zhoršení organizace a celkově efektivnosti využití parkoviště. Typické 

jsou také poměrně rozlehlé asfaltové plochy s nezrekonstruovaným povrchem, kde není 

organizace parkování řešena vůbec a řidiči tak mají naprostou volnost v jejich užívání (např. 

parkoviště u zimního a fotbalového stadionu). Bez důsledného vyznačení jednotlivých stání 

může klesnout využití parkovišť až na 60 %, což kromě jejich neefektivního využívání přináší 

i další komplikace, kterým je např. ilegální parkování i na zelených plochách a v konečném 

důsledku také k přehlcení veřejného prostoru parkováním.   

Pokud se jedná o technologická zařízení, je vzhledem k nízké úrovni regulace parkování ve 

městě jejich využívání minimální. Drtivá většina veřejných parkovišť je volně dostupná 

a parkování na nich je neplacené a časově neomezené. Na některých parkovištích je pak 

k částečné regulaci či omezení parkování využíváno pouze dopravního značení např. vyhrazení 

parkoviště v danou dobu během dne pro určenou skupinu řidičů, kterými můžou být 

zaměstnanci, návštěvníci či klienti (parkoviště u polikliniky, úřadu práce), pro držitele 

parkovacích karet či povolení od Městského úřadu nebo jiného subjektu (Doležalovo náměstí). 

Výjimkou jsou tři lokality v centru města (parkoviště na nám. Republiky, parkoviště Veselská 

a parkování v ulicích Tyršova a Hutařova, kde je parkování zpoplatněné a opatřené parkovacími 

automaty. Celkem se jedná o tři automaty umístěné po jednom v každé lokalitě: 

● Parkoviště nám. Republiky – na vjezdu na parkoviště u vyústění pěší zóny ulice Nádražní 

● Parkoviště Veselská – v bezprostřední blízkosti parkoviště 

● Ulice Tyršova a Hutařova – na křižovatce ulic Tyršova x Hutařova 
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Nicméně kromě využití těchto automatů je zaplacení parkování na zpoplatněných místech ve 

Žďáru nad Sázavou možné provést i pomocí SMS. 

Opatření parkovišť vjezdovými a výjezdovými branami se závorami je na veřejně přístupných 

parkovištích ve městě využito pouze na jediném místě. Jedná se o parkoviště u obchodního 

řetězce Kaufland v ulici Chelčického u železniční stanice Žďár nad Sázavou, které je osazeno 

závorami a zpoplatněno od konce roku 2019. Jedním z hlavních důvodů tohoto opatření bylo 

zneužívání parkoviště k dlouhodobým (i týdenním) odstavům vozidel při dojíždění návaznou 

hromadnou dopravou, zejména železniční.   

4.5.2 Závady a problémové oblasti 

Nedostatek parkovacích míst není v případě Žďáru nad Sázavou otázkou několika lokalit, ale 

v podstatě celého města. Na základě vyhodnocení názorové mapy pro oblast dopravy v klidu 

a podnětů na město (stížnosti, návrhy) lze hlavní problémy s parkováním rozdělit na dvě části, 

které však spolu úzce souvisí, a sice problémy s překážejícím parkováním (průjezdnost 

komunikací, rozhledové poměry) a problémy s chybějícím parkováním. Mezi nejvíce 

problematické oblasti patří zejména centrum města a jeho blízkého okolí, nedostatek kapacit 

pro parkování rezidentů na sídlištích a absence parkování P+R u železniční stanice. 

Parkování v centru města a jeho blízkém okolí 

Jak již bylo zmíněno v předchozích podkapitolách, jedinou významnější oblastí, kde je doprava 

v klidu regulována (zpoplatněné, časově omezené parkování) je samotné centrum města, tedy 

především oblast nám. Republiky. Další rozlehlé plochy parkování v širším centru jsou volně 

dostupná parkoviště a díky tomu také hojně využívaná, ve špičkách i nad rámec své kapacity. 

Kapacita parkovišť je naplněna na centrálním parkovišti v ulici Neumannova, u obchodních 

center Lidl a Convent a dále v lokalitách Studentská či Nerudova. Neplacená stání v těchto 

lokalitách jsou během období špičkové poptávky, která nastává především mezi 9. a 11. 

hodinou, vyčerpána a zbývá zde pouze několik volných vyhrazených míst. Z hodnocení 

dostupnosti parkování u významných cílů i v blízkosti centra vyplývá, že většina parkovišť je 

veřejně přístupná a bez jakéhokoliv omezení. Tento liberální přístup k parkování u významných 

cílů motivuje k využití automobilu i pro krátké cesty. A i přes nabízené kapacity placeného 

parkování na náměstí Republiky, které dle výsledků průzkumu je i v období špičkové poptávky 

využito ze 70 %, je centrum města vnímáno jako oblast s nedostatkem parkovacích míst 

zejména pro krátkodobé parkování. Toto vnímání může souviset i s tím, že lidé jsou zvyklí právě 

na liberální přístup k parkování, kdy mohou zaparkovat bezplatně co nejblíže cíli. Důsledkem 

jsou přeplněná parkoviště a porušování dopravních předpisů (např. parkování přes zákaz 

vjezdu ve vnitrobloku ulic Veselská, Husova, Nádražní v blízkosti pěší zóny v ulici Nádražní) 

a celkově přetížení veřejného prostoru parkováním.  

K odlišné situaci dochází v podvečerních hodinách v případě konání kulturní akce v městském 

divadle, které nedisponuje kapacitnějším parkovištěm. Parkoviště na náměstí Republiky již 

v těchto hodinách není omezené zpoplatněním což ovlivňuje jeho zaplněnost i dlouhodoběji 

parkujícími vozidly. Návštěvníci tak pro zaparkování co nejblíže divadlu vjíždějí do zákazu 

vjezdu a parkují i na Doležalově náměstí. 

Parkování na sídlištích 

Nedostatek kapacit pro parkování vozidel rezidentů na sídlištích s bytovou zástavbou 

zbudovaných v období 20. století je aktuálním problémem většiny měst v celé České republice. 

Přestože město Žďár nad Sázavou průběžně podniká opatření pro zřizování parkovacích míst, 

včetně obsazení nevyužitých chodníků, užití zatravňovacích dlaždic ve vnitroblocích či na úkor 

zeleně, poptávka po parkování je vzhledem ke stupni automobilizace stále mnohem vyšší než 
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nabídka. Důsledkem je opět přetížení veřejného prostoru parkováním, které je realizováno na 

všech dostupných plochách, na kterých to není výslovně zakázáno, a také v prostoru 

komunikací. Toto parkování je často v rozporu s předpisy zejména kvůli nedodržení volné šířky 

komunikace pro průjezd. Překážející parkování také způsobuje zhoršené rozhledové podmínky 

na křižovatkách a vede k nebezpečným situacím, které ohrožuje nejen motorovou dopravu ale 

i cyklisty a pěší. Mezi nejproblematičtější oblasti patří: 

● Sídliště Stalingrad 

○ Nedostatek parkovacích míst pro rezidenty v prostoru sídliště 

○ Důsledkem je parkování v obousměrné ulici Okružní, které výrazně zhoršuje 

průjezdnost (včetně linek MHD a vozidel IZS) a rozhledové poměry při výjezdu 

z vedlejších komunikací (z vnitrobloků sídliště) 

● Sídliště Libušín 

○ Nedostatek parkovacích míst pro rezidenty v prostoru sídliště 

○ Důsledkem je parkování v obousměrné ulici Libušínská, které výrazným způsobem 

komplikuje průjezdnost komunikace (včetně linek MHD a vozidel IZS), parkování 

v blízkosti křižovatek zhoršuje rozhledové podmínky při výjezdu z vnitrobloku sídliště. 

● Sídliště Přednádraží 

○ Nedostatek parkovacích míst pro rezidenty v prostoru sídliště 

○ Důsledkem je parkování mimo vyznačená místa v obousměrných ulicích Palachova, 

Haškova, Chelčického – zhoršený průjezd ulicemi (včetně vozidel IZS) 

○ Parkování v blízkosti křižovatek (ulice Haškova, Nádražní) zhoršuje rozhledy a vytváří 

nebezpečné situace 

○ Možnost lepšího využití volných ploch pro zřízení parkovacích stání v ulici Haškova 

u vjezdu do sídliště z ulice Nádražní 

○ Využívání sídliště k dlouhodobému parkování v blízkosti železniční stanice (ulice 

Chelčického, Nádražní, Haškova) 

Podobné problémy u bytové zástavby čtyř až osmi podlažních domů v ulicích Vančurova, 

Nezvalova, Wolkerova a Bratří Čapků. Některé uliční prostory již prošly v nedávné době 

rekonstrukcí (ulice Bratří Čapků) včetně jednoznačného vyznačení ploch pro parkování 

a opravy přilehlých chodníků. Přesto v oblasti sídliště není dostatek parkovacích ploch pro 

pokrytí poptávky po parkování.           

Absence parkování P+R u železniční stanice 

Cestování veřejnou dopravou do vzdálenějších destinací je často spojeno s využitím železniční 

dopravy na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava. To však vyvolává nároky na 

zajištění „první míle“ cesty mezi bydlištěm a dopravním uzlem u železniční stanice, což ve 

Žďáru nad Sázavou znamená především jízdu osobním automobilem a potřebu jeho odstavení 

v blízkosti nádraží. Problém absence kapacitního parkoviště (např. typu P+R) se výrazně 

projevil od konce roku 2019, kdy do té doby neplacené parkoviště u obchodního řetězce 

Kaufland bylo opatřeno vjezdovými a výjezdovými branami se závorami a zpoplatněno. 

Důvodem bylo zamezení častého dlouhodobého odstavování vozidel právě při dojíždění 

návaznou hromadnou dopravou (zejména vlakem), a tím zajistit dostupnost parkoviště pro své 

zákazníky.  

Pokud k tomuto účelu již nelze „zneužít“ parkování u obchodního domu Kaufland nebo na 

místech obvykle používaných rezidenty sídliště Přednádraží, chybí zde oficiální parkoviště P+R 

pro uživatele veřejné dopravy. 
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Další problémové oblasti 

● Nedostatek parkovacích míst pro krátkodobé parkování u budovy pošty v centru města 

● Překážející parkování v oblasti sídliště Vysočany III 

○ Parkování realizováno po stranách komunikace na dlážděných plochách snížených do 

úrovně vozovky a určených pro pěší dopravu (ztížený pohyb chodců, kteří se musí 

pohybovat po vozovce) 

○ Zhoršený průjezd ulicemi včetně vozidel MHD (úzké profily obousměrných 

komunikací) 

○ Parkování v blízkosti křižovatek zhoršuje rozhledové poměry 

● Překážející parkování kamionů na komunikacích v průmyslové zóně Jamská 

○ Chybějící odstavné plochy pro kamiony 

○ Zhoršený průjezd komunikacemi včetně vozidel MHD 

● Překážející parkování v ulici Jamborova na sídlišti Pod Vodojemem 

● Nedostatek parkovacích míst na parkovišti u Pilské nádrže v sezónním období a s ním 

související překážející parkování na přilehlých komunikacích 

● Umístění parkovacích stání po rekonstrukci části ulice Nádražní 

○ Parkující vozidla příliš blízko výjezdů z areálů uvnitř budov zhoršují rozhledové 

poměry 

● Chybějící nabíjecí stanice pro elektromobily na parkovištích 

○ Pilská nádrž, zámek, sídliště Libušín 

○ Umístění pomalé nabíjecí stanice na centrálním parkovišti, které slouží spíše pro 

krátkodobé parkování 

● Nízký počet parkovacích automatů na náměstí Republiky 

● Nelegální parkování na obousměrných komunikacích (ulice Hálkova, Drdlova a Sadová) 

○ Oblast s nízkou zástavbou rodinných domů a s možností parkování na pozemcích 

○ Stejně jako v případě části sídliště Vysočany III parkování v rozporu s předpisy po 

stranách na dlážděných plochách snížených do úrovně vozovky. 

○ Nedodržení volné šířky komunikace pro průjezd a komplikovaný průchod chodců po 

stranách ulice (nutnost proplétání mezi vozidly a užití vozovky) 

● Krátkodobé parkování u bytových domů v ulici Neumannova 

○ Nerespektování zákazu vjezdu a zneužívání parkovacích míst primárně určených pro 

rezidenty včetně zelených ploch k parkování 

○ Časté parkování návštěvníků relaxačního centra vzhledem k absenci oficiálního 

parkoviště u relaxačního centra a vyčerpaným kapacitám parkování na centrálním 

parkovišti v ulici Neumannova a v centru města) 

Závady a problémové oblasti dopravy v klidu v mapovém podkladu uvádí Příloha D.2 

4.5.3 Oblasti regulace, technologie obsluhy P+G, P+R nebo K+R 

Vzhledem k velkému rozvoji automobilismu dochází v současné době ke stálému zvyšování 

nároků na dopravní plochy, zejména v souvislosti s potřebou parkování a odstavování vozidel. 

Pro města by tak hlavním cílem organizace a regulace dopravy v klidu mělo být především 

zajištění efektivního využívání parkovacích ploch, diferencované řešení parkování (podle 

polohy, dopravní situace, požadavků), omezování parkovacích nároků v centrech a zejména 

využívání regulačních opatření. Mezi tato opatření patří např. zóny placeného stání (pro 
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rezidenty, návštěvy), placená parkoviště, časově omezená doba parkování, systém záchytných 

parkovišť (P+R, P+G) či systém centrálního řízení dopravy s poskytováním informací 

o obsazenosti jednotlivých parkovišť na příjezdových komunikacích a vjezdech do hromadných 

garáží.       

V případě města Žďár nad Sázavou jsou výše zmíněná opatření pro regulaci parkování 

využívána minimálně a pouze v samotném centru města. Jedná se především o formu 

placeného a časově omezeného parkování. V centru města lze nalézt tři placená parkoviště či 

úseky ulic s placeným parkováním: 

2) Parkoviště náměstí Republiky 

3) Parkoviště Veselská 

4) Ulice Tyršova a Hutařova 

Ve všech případech je parkování zpoplatněno od pondělí do pátku v době 7-17 hod 

a o sobotách v době 7-12 hod. Sazba je 10 Kč za hodinu.  

Časově omezené parkování je zavedeno pouze v oboustranných zálivech pro podélné 

parkování na průtahu silnice I/37 podél náměstí Republiky (úsek od Havlíčkova náměstí po 

autobusovou zastávku Horní). Dopravní značení na těchto stáních stanovuje povinnost řidiči 

umístit na viditelné místo ve vozidle parkovací hodiny, přičemž maximální doba parkování je 

stanovena na dvě hodiny. Tato místa mohou využívat pouze vozidla do 3,5 t. 

Mimo způsoby regulace jsou pak na ostatních parkovištích umístěných např. v blízkosti 

obchodů, služeb, školských zařízení či firem běžnou praxí vyhrazená stání pro konkrétní 

uživatele (služební vozidla, zaměstnanci firem). Na většině parkovištích se však vždy jedná 

o počty v řádu jednotek parkovacích stání. Specifickou je v tomto ohledu oblast Doležalova 

náměstí v těsné blízkosti náměstí Republiky, kde se nachází městské divadlo, sídlo městské 

policie, sokolovna či umělecká škola. Vjezd na toto náměstí je povolen pouze dopravní obsluze 

a cyklistům. Všechna vyznačená parkovací místa jsou pak vyhrazena za určitým účelem a pro 

konkrétní skupinu uživatelů dopravním značením IP12 „RESERVÉ“ např. pro držitele parkovací 

karty přilehlého objektu, na povolení MěÚ, na povolení Kultury Žďár či pro vozidla společnosti 

PRIMETALS. Určitým způsobem se tak jedná o plošné opatření za účelem vyhrazení 

parkovacích stání. Podobný příklad, avšak v menším měřítku (20 parkovacích stání) lze nalézt 

na parkovišti za budovou lahůdek Vesna, které je vyhrazené na povolení MěÚ nebo na 

Parkovišti poliklinika (21 parkovacích stání), které je od pondělí do pátku v době 5-16 hod 

vyhrazeno pro vozidla s povolením polikliniky.    

Pokud se jedná o záchytná parkoviště typu P+R či P+G, nejsou v současné době na území 

města žádná tato parkoviště zřízena. Novinkou je však zřízení několika parkovacích stání typu 

K+R (místa, kde lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, která dále využívají 

prostředek hromadné dopravy) v ulici Chelčického u budovy železniční stanice Žďár nad 

Sázavou (hlavní přestupní terminál). 

Obrázek 4.22 zobrazuje oblasti regulace dopravy v klidu v centru města a u železniční stanice 

Žďár nad Sázavou. 

Kromě zmíněných oficiálních nástrojů regulace je ve městě (zejména v oblastech sídlišť) také 

využíváno dopravního značení, zakazujícího vjezd doplněné dodatkovou tabulkou s textem 

Mimo dopravní obsluhy, kterýžto způsob by se dal nazvat jako nepřímá regulace parkování 

v lokalitách, kde je z pohledu charakteru zástavby a kapacit parkování na veřejných 

prostranstvích žádoucí upřednostnit rezidenty. Nakolik je toto opatření účinné, je však 

především v atraktivních lokalitách (blízkost centra, jistota volného parkovacího místa) 

diskutabilní. Příkladem je oblast bytové zástavby u ulice Neumannova (Obrázek 4.23), vjezd 
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k bytovým domům a do vnitrobloku ulic Veselská, Husova, Nádražní z ulice Husova, vjezd do 

malého vnitrobloku dvou bytových domů na křižovatce ulic Brodská x Komenského na sídlišti 

Stalingrad nebo již zmíněná oblast Doležalova náměstí v centru města. 

Obrázek 4.22: Oblasti regulace dopravy v klidu ve Žďáru nad Sázavou 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 4.23: Zákazy vjezdu mimo dopravní obsluhu jako nepřímá regulace parkování 
u bytových domů v ulici Neumannova 

 

Zdroj: Google Streetview 

4.5.4 Bilance nabídky a uživatelských skupin, využití nabídky 

Pro zjištění bilance a využití nabídky byl proveden průzkum parkování, který byl zaměřen na 

oblast centra a přilehlého okolí, kde dochází ke zvýšené poptávce po parkování. Řešené území 

bylo rozděleno do šestnácti ucelených okrsků. Celková nabídka dle pasportizace činí 1742 

parkovacích míst, přičemž téměř 75 % tvoří neplacená stání. Pouze 10 % parkovacích míst 

tvoří placená stání a 3 % časově omezená stání. Jak již bylo zmíněno, regulace parkování 

formou zpoplatnění nebo časového omezení je situována pouze v samotném centru města 

(náměstí Republiky, parkoviště Veselská, ulice Tyršova a Hutařova). Z hlediska formy parkování 

je více jak polovina parkovacích míst stavebně či organizačně řešena jako kolmá stání. Téměř 

třetina parkovacích míst pak není na terénu vyznačena, a to i přes to, že to legislativa 

umožňuje. Důsledné vyznačení jednotlivých stání je totiž základním předpokladem efektivního 

využívání parkovišť, neboť v případě nevyznačených míst může klesnout využití parkovišť až na 

60 %. Rozložení nabídky včetně rozboru jednotlivých okrsků (lokalit) bylo již popsáno v kapitole 

3.4 Průzkum statické dopravy dokumentu Dopravní průzkumy a sběr dat. 

Pokud bychom řešenou oblast z parkovacího průzkumu pomyslně rozdělili na severní a jižní 

část, kde střed tvoří náměstí Republiky (okrsek 13), lze konstatovat, že největší nabídka 

parkovacích kapacit se nachází v severní části. V této části označené v dopravním průzkumu 

jako okrsky 01, 02, 03, 04, 05, 11 a 12 se totiž nachází rozlehlé parkoviště u kulturního domu 

(okrsek 01), parkoviště u polikliniky a v ulici Studentská (okrsek 02), centrální parkoviště v ulici 

Neumannova (okrsek 04), parkoviště u městského úřadu (okrsek 11) či parkoviště mezi 

poliklinikou a Lidlem (okrsek 12). Jen v těchto čtyřech lokalitách je nabízeno přes 800 

parkovacích stání, tedy téměř polovina všech stání za všechny okrsky, přičemž většina z těchto 

800 míst je koncentrována do tří velkých parkovišť. To je také hlavním charakteristickým rysem 

této části, neboť všechna tato parkoviště jsou hojně využívaná širokou veřejností. Výjimkou 

v severní části je oblast historického jádra (okrsek 03) a u bytových domů v ulici Neumannova 
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východně od centrálního parkoviště (okrsek 05), kde je nabídka parkování vzhledem 

k charakteru oblasti mnohem nižší (úzké uličky v historickém jádru, slepé ulice u bytových domů 

v ulici Neumannova) a kde charakter parkování má primárně obytnou funkci. 

Naopak v jižní polovině řešeného území tvořeného okrsky 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15 a 16 je 

kromě parkovacích prostorů u Hotelu Fit a Hotelového domu Morava (okrsek 15), plošně 

vyhrazené lokality na Doležalově náměstí (okrsek 09) a parkoviště u OC Convent (okrsek 16) 

nabídka parkování více rozprostřena v oblasti. Parkování je v této části více než na parkovištích 

realizováno především na veřejně přístupných komunikacích. Nabídka parkovacích kapacit je 

tak v porovnání s parkovišti v severní části nižší. Odlišný je i charakter této oblasti (nízká 

zástavba rodinných či bytových domů, malé obchody, restaurace a služby), a tedy i charakter 

parkování, který plní především obytnou funkci (ulice Zahradní v okrsku 06, ulice Hálkova, 

Sadová, Drdlova, Hutařova a Tyršova v okrsku 08 či Nerudova v okrsku 10), nebo se jedná 

o smíšené parkování sloužící obytné funkci i službám (ulice Veselská v okrsku 06, ulice 

Nádražní a částečně Tyršova v okrsku 08 či část ulice Nerudova v okrsku 10). Důvodem nižší 

nabídky jsou i rozlehlé oblasti vnitrobloků (zahrady rodinných domů, areály firem), které souvisí 

právě s charakterem této části. Zejména vnitroblok ohraničený náměstím Republiky a ulicemi 

Nádražní, Husova a Veselská s veřejně nepřístupnými plochami, který zabírá velkou část 

okrsku 06. Dalšími vlivy na nabídku parkovacích míst je i fakt, že např. v ulici Husova nejsou až 

na několik míst u budovy pošty žádná parkovací místa v uličním prostoru nabízena a parkování 

v této ulici je naopak svislým dopravním značením zakázáno. Opakem jsou pak ulice Hálkova 

a Drdlova, kde je parkování v uličním prostoru běžnou praxí. Obě tyto ulice jsou obousměrné 

a parkování je zde realizováno po obou stranách ulice z části ve vozovce a z části na chodníku, 

který je v úrovni vozovky. Vzhledem k nedostatečné šíři komunikace pro obousměrný provoz 

však toto parkování nebylo dle metodiky možné uznat jako legální, a tudíž nebylo zahrnuto do 

nabídky parkování v tomto okrsku.      

Bilanci nabídky v jednotlivých okrscích v rámci průzkumu parkování uvádí Graf 4.1.  

Graf 4.1: Nabídka parkovacích míst v dopravních okrscích 01 – 16 dle typu parkování 

 

Zdroj:  MM     
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Z průzkumu parkování bylo zjištěno, že parkovací kapacita je ve špičkových intervalech téměř 

dosažena v okrscích 12 Parkoviště Lidl, 04 Neumannova (západ), 02 Studentská, 10 Nerudova 

a 16 OC Convent, kde špičková obsazenost dosahuje přes 90 %, přičemž neplacená stání jsou 

v některých těchto okrscích využita na 100 %. Jedná se právě o okrsky, ve kterých jsou 

nabízené kapacity parkování koncentrované do jednoho či dvou větších parkovišť (např. 

centrální parkoviště v okrsku 04, parkoviště vedle prodejny Lidl v okrsku 12, dlouhý záliv pro 

kolmé parkování v ulici Nerudova v okrsku 10 či parkoviště u obchodního centra Convent 

v okrsku 16). Především centrální parkoviště a parkoviště vedle prodejny Lidl jsou hojně řidiči 

využívána vzhledem k výhodnému umístění vůči centru a dalším cílům (poliklinika, prodejna 

Lidl), ale také pro jejich velikost, neboť na těchto parkovištích je větší pravděpodobnost nalezení 

volného místa pro zaparkování. Právě to je důvodem, proč jsou tato parkoviště po většinu dne 

zaplněna takřka na hranu své kapacity a v nejvytíženějším období i nad její rámec. V případě 

Parkoviště Lidl vychází v nejvytíženějším období 7h - 9h bilance parkování nulová, neboť toto 

parkoviště má jednoznačně vyznačená parkovací stání a není zde téměř žádný prostor pro 

ilegální parkování. Jiná situace je však na centrálním parkovišti, kde řidiči po vyčerpání kapacity 

odstavují svá vozidla na všech volných plochách, kde je ještě možné zachovat, byť omezený, 

ale stále volný průjezd pro ostatní vozidla. Bilance parkování v nejvytíženějším obdobím (9h – 

11h a 11h -13h) tak i právě kvůli parkování mimo vyznačená místa (ilegální parkování) vychází 

pro toto parkoviště v záporných hodnotách. 

Nejnižší špičková obsazenost byla zjištěna v ulicích Veselská a Zahradní (okrsek 06), kde 

nedosahovala ani poloviny nabízené kapacity. Důvodem nízkého využití v této části je zejména 

nižší nabídka. Ačkoliv svou roli hraje i to, že parkování rezidentů je realizováno v podzemních 

garážích nebo na soukromých pozemcích, anebo také to, že je tato část města hůře dosažitelná 

a v případě parkovišť Zahradní a Husova (nacházejících se u parku Farská humna 

v docházkové vzdálenosti na náměstí) o nich většina řidičů jednoduše nemusí vědět.  

Ve všech ostatních okrscích se obsazenost ve špičkových obdobích pohybovala mezi 

60 – 90 %. Bilance parkování se tak v nejvíce využívaných okrscích blíží nule, ale ve všech 

ostatních vychází v kladných hodnotách. Za zmínku také stojí vysoké hodnoty průměrné 

obsazenosti v okrsku 05 Neumannova-východ (80 %) a okrsku 10 Nerudova (71 %). Na rozdíl 

od parkování v ostatních okrscích, kde se hodnoty obsazenosti měnily v závislosti na době 

během dne, v těchto okrscích byla zjištěna relativně vysoká obsazenost po celou dobu 

průzkumu. V souvislosti s charakterem zástavby i tento fakt může naznačit, kteří uživatelé 

parkují v těchto okrscích a že se jedná spíše o rezidenty.  

 

 

 

Tabulka 4.10 shrnuje nabídku a poptávku po parkování v jednotlivých dopravních okrscích 

zjištěných na základě provedeného průzkumu. Červeně jsou vyznačeny okrsky, kde špičková 

obsazenost parkovišť a parkovacích prostor dosahovala více jak 90 %. Špičkovou obsazenost 

v okrscích ještě lépe znázorňuje Obrázek 4.24. 
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Tabulka 4.10: Nabídka a poptávka po parkování včetně obsazenosti parkovišť 
v dopravních okrscích zjištěná z dopravního průzkumu 

Okrsek Název Nabídka 
Průměrná 
poptávka 

Špičková 
poptávka 

Průměrná 
obsazenost 

Špičková 
obsazenost 

Špičkový 
interval 

01 Parkoviště Dům kultury 239 142 161 59 % 67 % 21 h – 23 h 

02 Studentská 169 102 160 60 % 95 % 9 h – 11 h 

03 Havlíčkovo náměstí 64 29 40 45 % 63 % 15 h – 17 h 

04 Neumannova (západ) 196 114 191 58 % 97 % 9 h – 11 h 

05 Neumannova (východ) 76 61 65 80 % 86 % 9 h – 11 h 

06 Veselská 95 32 44 34 % 46 % 15 h – 17 h 

07 Švermova 120 61 92 51 % 77 % 13 h – 15 h 

08 Tyršova 120 68 96 57 % 80 % 9 h – 11 h 

09 Doležalovo náměstí 63 31 47 49 % 75 % 11 h – 13 h 

10 Nerudova 85 60 81 71 % 95 % 9 h – 11 h 

11 Městský úřad 86 37 64 43 % 74 % 9 h – 11 h 

12 Parkoviště Lidl 111 61 109 55 % 98 % 7 h – 9 h 

13 Náměstí Republiky 67 33 45 49 % 67 % 15 h – 17 h 

14 Horní (I/37) 43 17 32 40 % 74 % 11 h – 13 h 

15 Hotel Fit 84 44 53 52 % 63 % 7 h – 9 h 

16 OC Convent 76 31 70 41 % 92 % 9 h – 11 h 

Zdroj:  MM   
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Obrázek 4.24: Špičková obsazenost parkovišť v jednotlivých okrscích 

 

Zdroj: MM a DTM Žďár nad Sázavou 
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Dalšími parametry, které byly zjištěny z průzkumu parkování a které spolu úzce souvisí, jsou 

obrátkovost na parkovištích a délka doby parkování. Tyto parametry lépe popisují, jakým 

způsobem a jakými uživatelskými skupinami jsou parkoviště využívána. 

Jak již bylo popsáno v kapitole 3.4 Průzkum statické dopravy dokumentu Dopravní průzkumy 

a sběr dat, nejvyšší hodnoty obratu připadají na okrsky 14, 12, 13, 16 a 03. Jedná se především 

o okrsky, kde je parkování nějakým způsobem omezeno. V případě podélného parkování v ulici 

Horní v okrsku 14 a 03 hraje největší roli fakt, že tato místa jsou časově omezená. Vyšší 

obrátkovost na parkovišti na náměstí Republiky (okrsek 13) je pak způsobena zejména regulací 

formou zpoplatněného parkování. V případě okrsků 12 a 16 se jedná o parkoviště, která slouží 

pro zákazníky obchodního centra či prodejny potravin, tak jako je tomu u parkoviště prodejny 

Lidl v okrsku 12, které patří mezi nejvytíženější parkoviště, nebo u parkoviště OC Convent 

v okrsku 16. Parkoviště a parkovací plochy ve výše zmíněných okrscích jsou výhradně 

využívána ke krátkodobému parkování (nákup, návštěva lékaře, využití obchodů či služeb). 

V případě okrsků 01 Dům kultury, 09 Doležalovo náměstí a 15 Hotel Fit bylo z průzkumu 

zjištěno takřka rovnoměrné zastoupení kategorií délek parkování, které svědčí o tom, že 

parkovací stání jsou využívána za různými účely (krátkodobé stání za účelem využití obchodů 

a služeb, denní dlouhodobé a noční a denní stání u místa zaměstnání či odstavení vozidla při 

dojíždění do zaměstnání, noční a nepřetržité stání hostů hotelů a rezidentů). Nejvytíženější 

parkoviště v řešeném území, kterým je centrální parkoviště v okrsku 04, je rovněž využíváno za 

různými účely a různými uživateli. Zatímco podíl krátkodobého parkování je jen lehce přes 

50 %, podíl denního dlouhodobého a nočního a denního parkování činí téměř 40 %, což svědčí 

i o četném využívání tohoto parkoviště pro zaparkování vozidla po dobu zaměstnání lidmi 

dojíždějícími z regionu. Tabulka 4.11 shrnuje podíl kategorií délky doby parkování zjištěných 

z průzkumu parkování.     

Tabulka 4.11: Podíl kategorií délky doby parkování v jednotlivých okrscích   

Okrsek Název 
Denní 

krátkodobé 
Denní 

dlouhodobé 
Noční 

a denní Noční Nepřetržité 

01 Parkoviště Dům kultury 34 % 7 % 28 % 14 % 17 % 

02 Studentská 55 % 20 % 10 % 10 % 5 % 

03 Havlíčkovo náměstí 84 % 3 % 2 % 9 % 2 % 

04 Neumannova (západ) 53 % 29 % 9 % 5 % 4 % 

05 Neumannova (východ) 46 % 6 % 19 % 15 % 14 % 

06 Veselská 61 % 7 % 13 % 19 % 0 % 

07 Švermova 51 % 20 % 12 % 16 % 1 % 

08 Tyršova 47 % 22 % 19 % 6 % 6 % 

09 Doležalovo náměstí 28 % 33 % 20 % 9 % 10 % 

10 Nerudova 46 % 19 % 12 % 17 % 6 % 

11 Městský úřad 62 % 31 % 3 % 2 % 2 % 

12 Parkoviště Lidl 84 % 9 % 3 % 3 % 1 % 

13 Náměstí Republiky 74 % 4 % 9 % 12 % 1 % 

14 Horní 97 % 0 % 0 % 3 % 0 % 

15 Hotel Fit 41 % 11 % 28 % 12 % 8 % 

16 OC Convent 87 % 12 % 1 % 0 % 0 % 

Zdroj:  MM 
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Naopak v okrscích, kde převládá parkování u obytné funkce je patrný větší podíl nočního 

a nepřetržitého parkování, které mají na svědomí především rezidenti přilehlých rodinných 

a bytových domů. Takový charakter lze nalézt především v okrscích 05 (Neumannova východ), 

06 (Veselská), 08 (Tyršova) či 10 (Nerudova). Přesto podíl krátkodobého a dlouhodobého 

parkování dosahuje u okrsků 06, 08 a 10 téměř 70 %. V případě okrsků 06 a 08 je toto 

způsobeno zpoplatněným parkováním na parkovišti Veselská a v ulicích Tyršova a Hutařova. 

V případě ulice Nerudova je důvodem odlišný charakter přilehlého okolí. Zatímco na jedné 

straně ulice je dlouhý záliv pro kolmé parkování, který přiléhá k bytovým domům a je po většinu 

dne téměř zaplněný rezidenty, na straně druhé se nachází část parkování přiléhající 

k OC Convent, a také parkoviště před prodejnou s nářadím. Každá strana je tak pro parkování 

využívaná jinou skupinou uživatelů. Výjimkou je však část u bytových domů v ulici Neumannova 

(okrsek 05), kde se nenachází žádný jiný cíl a charakter parkování plní prioritně obytnou funkci.  

I přesto byl v tomto okrsku zjištěn podíl krátkodobého parkování dosahující téměř 50 %, což je 

pro takovou lokalitu nežádoucí. Hodnoty z Tabulky 4.9 ještě lépe znázorňuje Graf 4.2 a Obrázek 

4.25.  

Graf 4.2: Podíl kategorií délky doby parkování v jednotlivých okrscích  

 

Zdroj:  MM 
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Obrázek 4.25: Podíl délky doby parkování zjištěných z průzkumu dopravy v klidu 

 

Zdroj:  MM a DTM Žďár nad Sázavou 
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4.5.5 Kvalita dostupnosti území 

Z pohledu kvality dostupnosti území dopravou v klidu bylo provedeno zhodnocení možností 

parkování u významných cílů. Přehled parkovišť u významných cílů včetně uvedení kapacity 

a režimu či omezení parkování uvádí Tabulka 4.12.  

Tabulka 4.12: Přehled parkovišť u významných cílů 

Cíl Lokalita Parkoviště 
Počet 
míst 

Veřejně 
přístupné Omezení parkování 

Náměstí Republiky centrum města 
Parkoviště nám. 

Republiky 
67 Ano 

Placené parkování Po-Pá 7-17 hod., 

So 7-12 hod, 10 Kč/hod 

Náměstí Republiky centrum města 
Podélné parkování 

v ulici Horní (I/37) 
49 Ano 

Časově omezené parkování (max. 

2 hod) 

Náměstí Republiky centrum města 
Parkoviště 

Havlíčkovo nám. 
37 Ano Bez omezení 

Náměstí Republiky centrum města 
Parkoviště 

Veselská 
13 Ano 

Placené parkování Po-Pá 7-17 hod., 

So 7-12 hod, 10 Kč/hod 

Náměstí Republiky centrum města 

Centrální 

parkoviště 

Neumannova 

113 Ano Bez omezení 

Městské divadlo 
Doležalovo 

náměstí 
Parkoviště Tyršova 12 Ano 

Placené parkování Po-Pá 7-17 hod., 

So 7-12 hod, 10 Kč/hod 

Poliklinika ulice Studentská 
Parkoviště 

poliklinika 
21 Ano 

Po-Pá 5-16 hod vyhrazené pro 

vozidla s povolením polikliniky 

Poliklinika ulice Studentská 
Parkoviště Lidl 

Studentská 
77 Ano Bez omezení 

Active – středisko 

volného času 
ulice Neumannova 

Parkoviště 

Neumannova 
31 Ano Bez omezení 

Relaxační centrum ulice Švermova Žádné oficiální  0 - 

parkování na veřejně přístupných 

komunikacích v ulici Švermova nebo 

na centrálním parkovišti v ulici 

Neumannova bez omezení 

Lidl Studentská ulice Studentská Parkoviště Lidl 34 Ano 

Placené parkování 30 Kč/hod, 

1.hodina zdarma (prakticky bez 

omezení) 

Dům kultury ulice Dolní 
Parkoviště dům 

kultury 
cca 126 Ano Bez omezení 

Městský úřad ulice Žižkova 
Parkoviště městský 

úřad 
86 Ano Bez omezení 

Park Farská 

humna 
ulice Zahradní 

Parkoviště 

Zahradní 
9 Ano Bez omezení 
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Cíl Lokalita Parkoviště 
Počet 
míst 

Veřejně 
přístupné Omezení parkování 

Park Farská 

humna 
ulice Zahradní Parkoviště Husova < 30 Ano Bez omezení 

Obchodní centrum 

Convent 
ulice Nerudova 

Parkoviště Albert 

Nerudova 
76 Ano 

Vyhrazeno pro zákazníky OC 

Convent (prakticky bez omezení) 

Sportovní hala 
ulice 

Jungmannova 

Parkoviště 

sportovní hala 
93 Ano Bez omezení 

Zimní stadion 
ulice 

Jungmannova 

Parkoviště zimní 

stadion 
53 Ano Bez omezení 

Sportovní areál 

Bouchalky 
ulice Bezručova 

Parkoviště 

Bezručova – 

stadion 

93 Ano Bez omezení 

Zámek Žďár ulice Santiniho 

Parkoviště Žďár 

nad Sázavou – 

zámek 

50 Ano 
Časově omezené parkování (max. 

10 hod) 

Zelená hora Zelená hora 
Parkoviště 

u Zelené hory 
4 Ano Bez omezení 

Nový hřbitov 

Zelená hora 
Zelená hora Parkoviště hřbitov 65 Ano Část parkoviště s omezením 

Pilská nádrž ulice Tálský mlýn 
Parkoviště Pilská 

nádrž 
91 Ano Bez omezení 

Pilská nádrž ulice Tálský mlýn 
Parkoviště Tálský 

mlýn 
25 Ano Bez omezení 

Nákupní centrum 

Brodská 
ulice Brodská 

Parkoviště 

Brodská, 

obch.domy 

< 15 Ano Bez omezení 

Kino Vysočina ulice Brodská 
Parkoviště Kino 

Vysočina 
18 Ano Bez omezení 

Penny Market 

Strojírenská 
ulice Strojírenská 

Parkoviště Penny 

Market, 

Strojírenská 

97 Ano Bez omezení 

Albert 

Hypermarket 

Strojírenská 

ulice Strojírenská 

Parkoviště Albert 

hypermarket, 

Strojírenská 

103 Ano Bez omezení 

Úřad práce, 

Finanční úřad, 

Okresní soud 

ulice Strojírenská 
Parkoviště úřad 

práce 
< 50 Ano 

Vyhrazeno pro zaměstnance 

a klienty ÚP, FÚ a OS 
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Cíl Lokalita Parkoviště 
Počet 
míst 

Veřejně 
přístupné Omezení parkování 

Úřad práce, 

Finanční úřad, 

Okresní soud 

ulice Strojírenská 
Parkoviště úřad 

práce, Dvořákova 
47 Ano Bez omezení 

Železniční stanice 

Žďár nad Sázavou 
ulice Chelčického 

Parkoviště 

železniční stanice 
16 Ano Bez omezení 

Železniční stanice 

Žďár nad Sázavou 
ulice Chelčického 

Parkoviště 

Chelčického u 

budovy nádraží 

39 Ne Zákaz vjezdu (pouze na povolení) 

Kaufland Nádražní ulice Nádražní 
Parkoviště 

Kaufland, Nádražní 
240 Ano 

Placené parkování 50 Kč/hod, první 

2,5 hod zdarma, vjezd omezen 

závorou 

Nákupní park Žďár ulice Brněnská 
Parkoviště nákupní 

park Žďár 1 
293 Ano Bez omezení 

Nákupní park Žďár ulice Brněnská 
Parkoviště nákupní 

park Žďár 2 
48 Ano Bez omezení 

Zdroj: MM 

Z tabulky 4.10 je patrné, že většina parkovišť u významných cílů ve městě je veřejně přístupná 

a bez jakéhokoliv omezení. Konzistentní výjimkou v tomto ohledu je samotné centrum města 

jakožto jedno z nejvýznamnějších cílů. To je dostupné z placených parkovišť umístěných přímo 

na náměstí Republiky. V rámci rychlého využití obchodů a služeb je možné využít časově 

omezené stání (max. 2 hod) na průtahu silnice I/37 podél Havlíčkova náměstí a náměstí 

Republiky. V docházkové vzdálenosti se také nachází Parkoviště Havlíčkovo nám. umístěné za 

budovou České spořitelny, a především rozlehlá plocha centrálního parkoviště v ulici 

Neumannova. U obou těchto případů se jedná o volně dostupná parkoviště bez omezení 

a zejména centrální parkoviště patří i z tohoto důvodu mezi nejvíce vytížené parkoviště, které je 

v určitém období během dne zaplněno často i nad rámec své kapacity. 

Kromě centra města lze obecně konstatovat, že každý významný cíl, ať už se jedná o cíl 

kulturní, sportovní, rekreační, se zdravotní službou či administrativní, disponuje svým vlastním 

parkovištěm s dostatečnou kapacitou vzhledem k povaze cíle. Příkladem je: 

● Rozlehlá a z velké části neznačená plocha parkoviště u kulturního domu 

● Kapacitní parkoviště u sportovní haly, zimního stadionu a u sportovního areálu Bouchalky, 

parkoviště u střediska volného času Active 

● Kapacitní a rekonstruované parkoviště u Pilské nádrže 

● Parkoviště u budovy polikliniky a kapacitní parkoviště vedle nákupního řetězce Lidl 

● Parkoviště u městského úřadu, kapacitní parkoviště u budovy úřadu práce, finančního úřadu 

a okresního soudu 

Kromě parkovišť u budovy polikliniky a úřadu práce, která jsou dle dopravního značení 

vyhrazena pro zaměstnance, návštěvníky či klienty, jsou všechna výše zmíněná parkoviště bez 

omezení a lze na nich parkovat zdarma a po libovolnou dobu. V případě umístění v blízkosti 

centra nebo zástavby sídlištního typu, kde jsou kapacity většinou vyčerpány, může tento 

benevolentní přístup mít za následek, že tato parkoviště jsou často využívána jinými uživateli, 
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než pro která jsou primárně určena. Zejména v případě méně kapacitních parkovišť se tak 

stává, že návštěvníci těchto zařízení marně hledají volné místo kvůli dlouhodobě parkujícím 

vozidlům (např. častá situace u střediska volného času Active v blízkosti centra). 

Oproti výše uvedeným cílům se však ve městě nachází několik výjimek, která svým vlastním 

parkovištěm nedisponují, anebo je toto parkoviště z pohledu kapacity nedostačující. Zmínit lze 

především městské divadlo u kterého lze zaparkovat na dvanácti místech v rámci placeného 

parkoviště v ulici Tyršova, případně zaparkovat v ulici Tyršova či na náměstí Republiky. Protože 

se však většina kulturních akcí koná v podvečerních a večerních hodinách, tedy mimo režim 

placeného parkování, je při zvýšené poptávce způsobené např. divadelním představením, velmi 

problematické vozidlo v blízkosti divadla zaparkovat. Návštěvníci tak v rozporu se zákazem 

vjezdu často využívají volné plochy na Doležalově náměstí. Vzhledem k povaze parkování je to 

však v těchto případech tolerováno. 

Dalším takovým cílem je Relaxační centrum s plaveckým bazénem v ulici Švermova, které však 

v porovnání s městským divadlem nedisponuje žádným oficiálním parkovištěm. Parkování je 

možné pouze v komunikaci slepé ulice Švermova nebo na několika vyznačených místech 

přiléhajících k obchodním domům na náměstí Republiky. V docházkové vzdálenosti se nachází 

také centrální parkoviště. Protože jsou tyto kapacity většinou vyčerpané, zajíždí návštěvníci 

k Relaxačnímu centru přes bytové domy v ulici Neumannova, kam je ovšem vjezd povolen 

pouze dopravní obsluze (rezidentům) a zásobování. 

Často rozebíraným tématem je i parkování u turisticky nejnavštěvovanější památky UNESCO, 

kterou je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Pro zaparkování vozidla 

a návštěvu této památky je možné využít menší parkoviště umístěné u nového hřbitova pod 

Zelenou horou, na kterém je dle dopravního značení vyznačeno i několik stání pro autobusy. 

Prostor parkoviště je však zvláště pro rozměrná vozidla velice omezený. Problematický je 

i velmi úzký profil příjezdové komunikace od ulice Sychrova. Zejména v nejvytíženějším období 

(turistická sezóna, pohřby) je provoz na této komunikaci i na ploše parkoviště velice 

komplikovaný čímž je postiženo i obsluhování linkou MHD. Další možností je zaparkování na 

zrekonstruovaném parkovišti u zámku a k Zelené hoře dojít pěšky. Během turistické sezóny 

jsou však obě tato parkoviště využívána často do vyčerpání jejich kapacit s čímž souvisí 

komplikace s parkováním. Již delší dobu jsou tak ohlasy na zřízení parkoviště pro osobní 

vozidla i pro autobusy přímo u Zelené hory v ulici Sychrova, kde se v současné době nachází 

pouze menší parkovací záliv pro stání 4-5 vozidel. Na druhou stranu by ale zřízení parkoviště 

v těchto místech mohlo narušit kulturní ráz této velmi významné památky a tuto klidnou lokalitu 

města. 

V případě dostupnosti nákupních cílů jsou všechny velké řetězce a obchodní centra vybaveny 

svými vlastními dostatečně kapacitními parkovišti. Tou největší kapacitou disponuje bezesporu 

velké parkoviště Nákupního parku Žďár. Většina těchto parkovišť není z pohledu omezení 

parkování žádným způsobem regulována. Výjimkou je parkoviště u nákupního řetězce Kaufland 

v ulici Chelčického v blízkosti vlakového nádraží. Toto parkoviště s kapacitou kolem 250 

parkovacích stání bylo možné ještě donedávna využívat bez omezení, čehož využívali rovněž 

lidé, kteří zde při dojíždění zejména za prací odstavovali vozidla a dále pokračovali vlakem či 

autobusem. Nicméně od konce roku 2019 je toto parkoviště na vjezdových a výjezdových 

branách opatřeno závorami a zpoplatněné. Důvodem bylo právě zamezení tohoto 

dlouhodobého parkování, které snižovalo počet volných parkovacích míst pro zákazníky. Toto 

opatření se ovšem netýká pouze města Žďár nad Sázavou, ale jedná se o trend, který je 

aplikován v celé republice. 

Tímto omezením však v blízkosti vlakového a autobusového nádraží došlo k velmi citelnému 

úbytku parkovacích míst, která by mohla být využívána právě za tímto účelem. 
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V přednádražním prostoru se v současné době nachází pouze několik menších parkovišť 

(včetně parkování v ulici Chelčického náležející k sídlištní zástavbě), která však bývají 

kapacitně zcela využita. A i přesto, že se město snaží u tohoto významného cíle zřizovat nová 

parkovací místa na všech ještě dostupných plochách (24 nových parkovacích stání 

u autobusového nádraží a 12 parkovacích stání v ulici Chelčického), kapacitu parkoviště 

u Kauflandu to zdaleka nenahradí. Ke zlepšení dostupnosti parkování u nádraží by tak k nově 

zřízeným parkovacím stáním ke krátkodobému parkování typu K+R, velice pomohlo i zřízení 

kapacitního záchytného parkoviště typu P+R.         
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5 Veřejná hromadná doprava 

Kapitola popisuje současný stav veřejné hromadné dopravy města z pohledu stavu 

infrastruktury, obsluhy území a poptávky po přepravě. Na území města Žďáru nad Sázavou se 

nacházejí tři druhy veřejné dopravy: městská hromadná doprava, veřejná linková doprava 

a osobní železniční doprava. 

Městskou hromadnou dopravu (MHD) Žďáru nad Sázavou představuje systém 9 autobusových 

linek, které provozuje společnost ZDAR, a.s. Veřejná linková doprava (VHD) na území Žďáru 

nad Sázavou je tvořena 30 autobusovými linkami. Tyto linky jsou provozovány 4 různými 

provozovateli, z nichž společnost ZDAR, a.s. provozuje 23 linek. Osobní železniční dopravu 

zajišťuje společnost České dráhy, a.s. Městem procházejí dvě tratě, trať 250 (Praha-) Havlíčkův 

Brod – Tišnov (-Brno) a trať 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov.   

5.1 Stav infrastruktury 

5.1.1 Autobusové a železniční zastávky 

Na území města Žďáru nad Sázavou jako takového, tedy bez přilehlých místních částí, 

nacházejících se v jeho katastrálním území, se nachází celkem 44 autobusových zastávek 

z nichž 39 je obsluhováno městskou hromadnou dopravou. Společná obsluha linkami městské 

i regionální dopravy je zajišťována na 14 zastávkách. Pouze příměstskými autobusy 

regionálních linek je na území města obsluhováno 5 zastávek. Seznam zastávek včetně 

uvedení jejich základních prvků a vybavení shrnuje dle počtu obratů cestujících za měsíc 

Tabulka 5.1. Obrázek 5.1 zobrazuje rozdělení zastávek na území města dle systému VHD 

a Obrázek 5.2 pak vyhodnocení všech zastávek z pohledu jejich vybavenosti. Oba obrázky ve 

větším rozlišení uvádí Příloha E.2 a Příloha E.3). 

Železniční osobní doprava obsluhuje na území města jako takového pouze jeden tarifní bod, 

kterým je železniční stanice Žďár nad Sázavou. Ta je hlavním přestupním uzlem, neboť 

v přednádražním prostoru se nachází rovněž autobusový terminál Žďár n. Sáz.,aut.nádr. Kromě 

hlavní železniční stanice se na katastrálním území města v místní části Veselíčko ležící 

přibližně 5 kilometrů od Žďáru nad Sázavou východním směrem na trati č. 256 od Nového 

Města na Moravě, nachází ještě železniční zastávka Veselíčko.  

Tabulka 5.1: Seznam autobusových zastávek veřejné hromadné dopravy na území města 
Žďár nad Sázavou 

 Název  
Systém 

VHD 
Obsluha zastávky 

linkami MHD 
Zastávkový 

záliv Nástupiště Označník Přístřešek Lavička 

Obrat 
cestujících / 

měsíc 

Žďár n.Sáz., 
aut.nádr. 

MHD+VLD Všechny linky MHD ANO ANO ANO ANO ANO 23 919 

Žďár nad 
Sázavou, 
Studentská 

MHD+VLD ①❷❸④⑤❻❼⑧ ANO ANO ANO ANO ANO 6 520 

Žďár nad 
Sázavou, 
Convent 

VLD   ANO ANO ANO ANO / NE ANO / NE 3 617 

Žďár nad 
Sázavou, 
Žižkova 

MHD+VLD ④❻❼ ANO ANO ANO ANO ANO 3 414 
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 Název  
Systém 

VHD 
Obsluha zastávky 

linkami MHD 
Zastávkový 

záliv Nástupiště Označník Přístřešek Lavička 

Obrat 
cestujících / 

měsíc 

Žďár n.Sáz., 
Havlíčkovo 
náměstí 

MHD ❷❺❻ ANO ANO ANO NE ANO 2 885 

Žďár nad 
Sázavou, 
Libická  

MHD ❶❸④⑥⑧⑨ ANO ANO ANO ANO ANO 2 863 

Žďár nad 
Sázavou, 
Libušínská* 

MHD ①④⑤⑧ NE ANO ANO ANO ANO 2 802 

Žďár nad 
Sázavou, 
Bezručova u pily  

MHD+VLD ❶❷③⑤❻❼ ANO ANO ANO NE / ANO ANO 2 784 

Žďár nad 
Sázavou, 
Brodská 
obch.domy 

MHD+VLD ④❻❼⑧ NE NE / ANO ANO ANO / NE ANO 2 743 

Žďár nad 
Sázavou, Horní 

MHD+VLD ❷❺❻ ANO ANO ANO ANO / NE ANO 2 731 

Žďár nad 
Sázavou, 
Květná 

MHD ❶❷❸⑤❻❼ NE NE ANO NE / ANO NE / ANO 2 537 

Žďár nad 
Sázavou, 
Strojírenská 
u Hajčmanů 

MHD+VLD ❶④❼⑧❾ ANO ANO ANO ANO / NE ANO 2 523 

Žďár nad 
Sázavou, 
Okružní 
rozc.Hamry* 

MHD ①④⑥⑧⑨ NE ANO ANO ANO ANO 1 943 

Žďár nad 
Sázavou, 
TOKOZ 

MHD+VLD ② NE NE ANO NE / ANO NE / ANO 1 796 

Žďár nad 
Sázavou, 
TOKOZ 
(výstup/nástup)* 

MHD+VLD ①❷⑥⑦ NE ANO ANO NE NE 1 796 

Žďár nad 
Sázavou, Vnitřní 

MHD ❶❷❸⑤❻❼ NE NE ANO NE / ANO NE / ANO 1 672 

Žďár nad 
Sázavou, 
Neumannova 

MHD ❸④❻⑧ ANO / NE ANO ANO ANO ANO 1 549 

Žďár n.Sáz., 
zámek 

MHD+VLD ❶❷❻❼ NE / ANO ANO ANO NE / ANO ANO 1 471 

Žďár nad 
Sázavou, 
Vodojem 
Jamborova* 

MHD ❹❻❽ ANO ANO ANO ANO ANO 1 458 

Žďár nad 
Sázavou, 
Okružní horní* 

MHD ①④⑥⑨ ANO ANO ANO ANO ANO 1 441 

Žďár nad 
Sázavou, 
Jamská I 

MHD ❸❾ NE ANO ANO NE NE 1 327 
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 Název  
Systém 

VHD 
Obsluha zastávky 

linkami MHD 
Zastávkový 

záliv Nástupiště Označník Přístřešek Lavička 

Obrat 
cestujících / 

měsíc 

Žďár nad 
Sázavou, 
Okružní dolní* 

MHD ①④⑥⑧⑨ ANO ANO ANO ANO ANO 1 293 

Žďár nad 
Sázavou, 
Brodská lékárna 

VLD   NE NE / ANO ANO ANO / NE ANO / NE 970 

Žďár nad 
Sázavou, 
Jihlavská ZDAR 

MHD+VLD ❷❸④❺⑧❾ NE ANO ANO NE ANO / NE 938 

Žďár nad 
Sázavou, 
Brněnská 
policie* 

MHD ②④⑤ ANO ANO ANO NE ANO 854 

Žďár nad 
Sázavou, 
Strojírenská 
u mostu 

MHD ❶④❼⑧❾ ANO ANO ANO ANO / NE ANO / NE 782 

Žďár nad 
Sázavou, 
Jihlavská 
HETTICH 

MHD+VLD ❶❸❾ ANO ANO / NE ANO ANO / NE NE 766 

Žďár nad 
Sázavou, 
Wonkova 

MHD ①④⑧ NE NE ANO NE ANO 744 

Žďár nad 
Sázavou, 
Novoměstská 

MHD ❸④❻⑧ ANO NE ANO ANO / NE ANO / NE 701 

Žďár nad 
Sázavou, 
Vejmluvova* 

MHD ③⑤ NE NE ANO NE NE 691 

Žďár nad 
Sázavou, 
Sychrova 

MHD ③⑤❻ NE ANO / NE ANO NE NE 674 

Žďár nad 
Sázavou, 
Bezručova 
stadion  

MHD+VLD ❶❷❸❺❻❼ NE / ANO ANO ANO NE / ANO NE / ANO 671 

Žďár nad 
Sázavou, 
Brněnská 
Nákupní park* 

MHD ❺⑧ ANO ANO ANO NE ANO 533 

Žďár nad 
Sázavou, Nová* 

MHD ③⑤ NE NE ANO NE NE 469 

Žďár nad 
Sázavou, 
Jamská II 

MHD ❸❾ ANO / NE ANO ANO NE NE 356 

Žďár nad 
Sázavou, Zelená 
hora hřbitov* 

MHD ❻ NE NE ANO ANO ANO 202 

Žďár nad 
Sázavou, 
Brněnská 

MHD+VLD ❸❾ ANO ANO ANO NE ANO 200 
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 Název  
Systém 

VHD 
Obsluha zastávky 

linkami MHD 
Zastávkový 

záliv Nástupiště Označník Přístřešek Lavička 

Obrat 
cestujících / 

měsíc 

Žďár nad 
Sázavou, 
Jamská 

VLD   NE / ANO ANO ANO ANO ANO 194 

Žďár nad 
Sázavou, 
Strojírenská 
ŽĎAS* 

MHD+VLD ①④ ANO ANO ANO NE NE 191 

Žďár nad 
Sázavou, 
Sázavská 

MHD ❶❸⑧ ANO ANO ANO ANO ANO 150 

Žďár nad 
Sázavou, Pilská 
nádrž 

MHD ❷ NE NE ANO ANO / NE ANO / NE 122 

Žďár nad 
Sázavou, 
Vysočany 

VLD   NE ANO / NE NE / ANO NE NE 25 

Žďár nad 
Sázavou, 
TOKOZ I 

VLD   ANO NE ANO ANO / NE ANO / NE 22 

Žďár nad 
Sázavou, 
Dagmarky 

MHD ❸❻ NE ANO ANO NE NE - 

Žďár nad 
Sázavou, 
Nádražní 

MHD ❸❻ NE ANO ANO NE NE - 

*zastávka pouze v jednom směru či jednostranná ❶ obsluha linkou MHD oběma směry 

① obsluha linkou MHD pouze v jednom směru 

Zdroj: MM a ZDAR 

V Tabulce 5.1 nejsou uvedeny obraty cestujících pro zastávky Dagmarky a Nádražní, které 

v období sběru dat byly zrušeny kvůli úplné uzavírce místních komunikací ulic Nádražní, 

Husova a Tyršova. Náhradními zastávkami byly určeny zastávka Strojírenská, u Hajčmanů 

v případě zastávky Nádražní, a zastávka Strojírenská, u mostu pro zastávku Dagmarky. 
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Obrázek 5.1: Rozdělení zastávek dle systému VHD  

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.2: Ukázka vyhodnocení zastávek dle jejich vybavenosti  

 

Zdroj: MM 
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5.1.2 Vozový park VHD 

Městskou hromadnou dopravu (MHD) Žďáru nad Sázavou zajišťuje společnost ZDAR, a.s. 

Na devět autobusových linek systému MHD nasazuje od 1.1.2020 5 kmenových autobusů typu 

Iveco Urbanway (4) a SOR NBG12 (1) a dva záložní autobusy typu Mercedes-Benz Conecto. 

Jedná se o standardní 12 m dlouhé dvou až třídveřové nízkopodlažní autobusy s kapacitou 

30 – 36 míst k sezení a 39 – 71 míst na stání. Všechna vozidla jsou bezbariérová, vybavená 

mechanickou plošinou a prostorem pro jeden invalidní vozík či kočárek. Dále jsou vybavena 

vnitřním i vnějším informačním systémem a hlásiči. Stáří vozidel se pohybuje od 4 let v případě 

typu Iveco Urbanway (rok výroby 2016) do 8 let v případě typu Mercedes-Benz Conecto. 

Strukturu vozového parku ještě přehledně znázorňuje Tabulka 5.2. 

Tabulka 5.2: Struktura vozového parku MHD k 1.1.2020 

vozidlo Typ rok výroby pohon emisní norma poznámka 

1 IVECO URBANWAY 2016 nafta EURO 6   

2 IVECO URBANWAY 2016 nafta EURO 6   

3 IVECO URBANWAY 2016 nafta EURO 6   

4 IVECO URBANWAY 2016 nafta EURO 6   

5 SOR NBG 12 2013 CNG EURO 5 EEV   

6 MERCEDES CONECTO 2012 nafta EURO 5 záložní vozidlo 

7 MERCEDES CONECTO 2012 nafta EURO 5 záložní vozidlo 

Zdroj: ZDAR, a.s. 

Kromě výše uvedených vozidel mohou do provozu MHD u malého procenta spojů ve špičkách 

zasáhnout i vozidla v linkovém provedení (většinou low-entry). 

V případě veřejné linkové dopravy se na území města pohybuje dohromady za všechny 

dopravce zhruba 50 vozidel. Obecně lze konstatovat, že se jedná většinou o vozidla stáří do 

12 let emisních norem EURO 3 – EURO 6, kdy odhadem třetina až polovina je nízkopodlažních. 

Obrázek 5.3: Nízkopodlažní vozidla Iveco Urbanway náležející do vozového parku MHD 
Žďáru nad Sázavou a vozidla značky SOR jako jeden z běžných zástupců vozového 
parku VLD dopravce ZDAR, a.s. na Autobusovém nádraží   

 

Zdroj: MM 
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5.1.3 Komunikace využívané VHD 

Komunikace, po kterých je veřejná hromadná doprava na území města vedena, lze rozdělit na 

dvě skupiny: komunikace po kterých je vedena VLD a komunikace po kterých je vedena MHD. 

Linky VLD jsou vedeny pouze po páteřních a sběrných komunikacích (průtah silnice I/37, I/19, 

silnice II/353, silnice III/35016, ulice Strojírenská, Revoluční, Studentská, Neumannova, 

Jamská, Chelčického či Nádražní). Obrázek 5.4 zobrazuje počet spojů za 24 hodin pracovního 

dne v každém směru na komunikacích, po které je VLD vedena. Nejvíce spojů projíždí ulicemi 

Strojírenská, Nádražní v úseku Strojírenská až Chelčického, Chelčického a Jihlavská. Důvodem 

je objíždění centra města většinou linek a jejich sjížděním v těchto úsecích směrem 

k Autobusovému nádraží. Z Obrázku 5.4 je dále patrné, že počty spojů linek VLD jsou pro 

jednotlivé směry na většině komunikací stejné nebo takřka vyrovnané. Situace se liší pouze 

v „trojúhelníku“ Brodská – Revoluční – Kopečná, kde linky směřující od ulice Žižkova 

a směřující do Strojírenské musí využít ulici Revoluční, avšak v opačném směru a při 

neobsluhování zastávky Brodská obch.domy ve směru do centra jsou vedeny jednosměrnou 

ulicí Kopečná rovnou do zastávky Žižkova.      

Naopak linky MHD jsou kromě těchto komunikací dále vedeny po některých významných 

vedlejších komunikacích (ulice Neumannova, Husova, Nádražní, Sázavská či Libická), ale také 

v odlehlejších částech města (ulice Okružní, Libušínská, Jamborova, Vnitřní, Květná, Krátká, 

Nová, Vejmluvova, Sychrova, komunikace k zastávce Zelená hora hřbitov či komunikace 

v průmyslovém areálu Jamská). Obrázek 5.5 zobrazuje počty spojů MHD na komunikační síti 

v jednotlivých směrech za 24 hodin pracovního dne. Nejvíce spojů denně projíždí ulicemi 

Chelčického, Jihlavská (od Autobusového nádraží), Brněnská v úseku Jihlavská – Novoměstská 

či ulicí Studentská, kterou je vedeno osm z devíti linek MHD. Počty spojů v jednotlivých 

směrech se na většině úsecích liší, což je způsobené především jednosměrným okružním 

systémem některých linek (popsáno v následující kapitole 5.2 Dopravní obslužnost území). 

Nejmarkantnější rozdíly ve směrovosti nabídky lze nalézt v ulicích Sázavská, Libická, Žižkova, 

Brodská či Revoluční (zde z podobného důvodu jako v případě VLD). 
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Obrázek 5.4: Počet spojů VLD na komunikační síti města v jednotlivých směrech za 
24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.5: Počet spojů MHD na komunikační síti města v jednotlivých směrech za 
24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM 
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5.1.4 Přístupnost zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Přístupnost zastávek byla hodnocena pro všechny zastávky hromadné dopravy na území 

města, tedy včetně zastávek pouze regionální linkové dopravy, a to ze tří hlavních hledisek: 

● Přístup na samotnou zastávku. 

● Přístup z okolí do 50 m od zastávky včetně možnosti bezbariérového překonání vozovky. 

● Opatření zastávky hmatovými prvky. 

Vyhodnocení přístupnosti jednotlivých zastávek shrnuje Tabulka 5.3 a znázorňuje Obrázek 5.6 

(ve větším rozlišení uvádí Příloha E.5). Kromě výše uvedených hledisek bylo také posouzeno, 

zda vozidla hromadné dopravy zastavují u nástupní hrany zastávky a zda zastávka prošla 

v nedávné době rekonstrukcí. V případě oboustranných zastávek je v tabulce jako první vždy 

posuzován směr od autobusového nádraží. Jednostranné, resp. jednosměrné zastávky jsou 

označeny hvězdičkou.  

Tabulka 5.3: Hodnocení přístupnosti zastávek VHD pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

 Název  
Systém 
VHD 

Přístup na 
zastávku 

Možnost 
bezbariérově 

překonat 
vozovku 
(do 50 m) 

Vodicí 
prvky 

Zastavování 
vozidel 

Po 
rekonstrukci 

Žďár n.Sáz., Havlíčkovo 
náměstí 

MHD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, Brněnská 
Nákupní park* 

MHD ANO NE ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, Brněnská 
policie* 

MHD ANO ANO ANO U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Dagmarky MHD ANO NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Jamská I MHD ANO ANO NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Jamská II MHD ANO / NE NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Květná MHD ANO ANO NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Libická  MHD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, 
Libušínská* 

MHD ANO NE NE U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, Nádražní MHD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, 
Neumannova 

MHD ANO ANO / NE ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, Nová* MHD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, 
Novoměstská 

MHD NE / ANO ANO NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Okružní 
dolní* 

MHD ANO NE ANO U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, Okružní 
horní* 

MHD NE NE NE 
DALEKO OD 

HRANY 
NE 

Žďár nad Sázavou, Okružní 
rozc.Hamry* 

MHD ANO ANO NE U HRANY NE 
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 Název  
Systém 
VHD 

Přístup na 
zastávku 

Možnost 
bezbariérově 

překonat 
vozovku 
(do 50 m) 

Vodicí 
prvky 

Zastavování 
vozidel 

Po 
rekonstrukci 

Žďár nad Sázavou, Pilská 
nádrž 

MHD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Sázavská MHD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, 
Strojírenská u mostu 

MHD ANO NE ANO U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, Sychrova MHD NE NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, 
Vejmluvova* 

MHD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Vnitřní MHD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Vodojem 
Jamborova* 

MHD NE NE ANO U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Wonkova MHD NE / ANO ANO NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Zelená 
hora hřbitov* 

MHD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár n.Sáz., aut.nádr. MHD+VLD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár n.Sáz., zámek MHD+VLD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, 
Bezručova stadion  

MHD+VLD ANO ANO / NE 
ANO / 

NE 
U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, 
Bezručova u pily 

MHD+VLD NE / ANO NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Brněnská MHD+VLD ANO ANO NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Brodská 
obch.domy 

MHD+VLD NE / ANO NE / ANO 
NE / 
ANO 

NENÍ HRANA / 
DALEKO OD 

HRANY 
NE 

Žďár nad Sázavou, Horní MHD+VLD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 
HETTICH 

MHD+VLD ANO / NE NE NE 
U HRANY / 

NENÍ HRANA 
NE 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská 
ZDAR 

MHD+VLD NE NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, 
Strojírenská u Hajčmanů 

MHD+VLD ANO NE 
ANO / 

NE 
U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, 
Strojírenská ŽĎAS* 

MHD+VLD NE NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, 
Studentská 

MHD+VLD ANO ANO ANO U HRANY ANO 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ MHD+VLD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ 
(výstup/nástup)* 

MHD+VLD NE NE NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Žižkova MHD+VLD ANO ANO 
NE / 
ANO 

U HRANY ČÁSTEČNĚ 

Žďár nad Sázavou, Brodská 
lékárna 

VLD NE / ANO ANO NE 
NENÍ HRANA / 

U HRANY 
NE 

Žďár nad Sázavou, Convent VLD ANO ANO NE U HRANY NE 

Žďár nad Sázavou, Jamská VLD ANO ANO / NE ANO U HRANY ANO 
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 Název  
Systém 
VHD 

Přístup na 
zastávku 

Možnost 
bezbariérově 

překonat 
vozovku 
(do 50 m) 

Vodicí 
prvky 

Zastavování 
vozidel 

Po 
rekonstrukci 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ I VLD NE NE NE NENÍ HRANA NE 

Žďár nad Sázavou, Vysočany VLD ANO / NE NE NE 
U HRANY / 

NENÍ HRANA 
NE 

*zastávka pouze v jednom směru či jednostranná 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.6: Hodnocení přístupnosti zastávek VHD z hlediska bezbariérovosti 

 

Zdroj: MM 

Z pohledu bezbariérovosti a celkové kvality zastávek lze obecně konstatovat, že v lepším stavu 

jsou zastávky v systému městské hromadné dopravy, přičemž nejlépe jsou na tom zastávky 

v centru města, a to včetně společných s regionální linkovou dopravou. Tyto již prošly 

rekonstrukcí a zejména zastávky městské hromadné dopravy se v tomto ohledu snaží držet 

určitý standard a jednotný vzhled. Zastávky jsou například opatřeny Kasselským obrubníkem, 

nástupiště je dostatečně široké a opatřené hmatovými prvky (reliéfní dlažbou) pro nevidomé 

a slabozraké. Přístup na zastávku je vždy bezbariérový, a to včetně možnosti bezbariérového 

překonání komunikace v blízkosti zastávky (přechody pro chodce či místa pro přecházení se 

sníženým obrubníkem opatřené signálními a varovnými pásy). Příkladem takových zastávek 

jsou zastávky Nádražní (Obrázek 5.7 vlevo), Havlíčkovo náměstí (Obrázek 5.7 vpravo), Horní či 

nově přemístěná zastávka Studentská (Obrázek 5.8). Mimo centrum jsou to nově zbudované 

zastávky Libická a Sázavská v západní části města a zastávka Žďár nad Sázavou, zámek. 
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Obrázek 5.7: Rekonstruované zastávky MHD Nádražní (vlevo) a Havlíčkovo náměstí 
(vpravo) 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.8: Linka č.2 v nově přemístěné zastávce Studentská ve směru do centra 

 

Zdroj: Město Žďár nad Sázavou 

Se zvětšující se vzdáleností od centra města se však situace zhoršuje. Zastávky jsou po 

většinou nedotčené zásadní rekonstrukcí, a to samé lze říct i o navazující infrastruktuře pro 

pěší. V lepším případě se jedná o zastávky, které jsou bezbariérově přístupné, avšak chybí 

hmatové prvky či hrana nástupiště (obrubník) nedosahuje předepsané výšky. Příkladem jsou 

hojně užívané zastávky cestujícími veřejnou linkovou dopravou Convent (Obrázek 5.9 vlevo) či 

Žižkova ve směru z centra. Dále pak např. zastávky Okružní rozc. Hamry (Obrázek 5.9 vpravo), 

Brněnská, Jihlavská HETTICH ve směru z centra či Jamská I v průmyslové zóně.   
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Obrázek 5.9: Nejvíce využívaná zastávka VLD Convent (vlevo) a zastávka MHD Okružní 
rozc. Hamry (vpravo) 

Zdroj: MM 

Dalším příkladem jsou zastávky, které v minulosti již prošly úplnou či částečnou rekonstrukcí, 

avšak v jejich blízkosti chybí příčné vazby nebo vzhledem k velké vzájemné vzdálenosti 

zastávek je tato příčná vazba dostupná pouze pro jeden směr. Jedná se například o zastávky: 

● Strojírenská u Hajčmanů (Obrázek 5.10) – významná společná zastávka MHD a VLD, na 

které zastavuje velké množství linek regionální dopravy. Poměrně velká vzájemná 

vzdálenost zastávek (cca 150 m), přechody pro chodce ve vzdálenosti cca 70 m od 

zastávky, nutné překonat vjezdy na parkoviště u prodejny Albert a ulici Jiřího z Poděbrad. 

Obrázek 5.10: Společná zastávka MHD a VLD Strojírenská u Hajčmanů (vlevo směr od 
AN) 

 

Zdroj: MM    

● Strojírenská u mostu – nejbližší příčná vazba je přechod pro chodce pro společnou stezku 

pro chodce a cyklisty za mostem přes řeku Sázavu cca 60 m od zastávky. 

● Jamská – zrekonstruovaná zastávka VLD s bezbariérovým přístupem, opatřená Kasselským 

obrubníkem a hmatovými prvky, avšak poměrně velká vzájemná vzdálenost zastávek (cca 

120 m), bezbariérový přechod pro chodce v blízkosti zastávky z centra, pro směr do centra 

je tento přechod vzdálen cca 80 m. 
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● Bezručova stadion (Obrázek 5.11) – vzájemná vzdálenost zastávek cca 100 m, 

bezbariérový přechod pro chodce v blízkosti zastávky ve směru z centra, pro směr do centra 

je tento přechod vzdálen přes 100 m. 

Obrázek 5.11: Společná zastávka MHD a VLD Bezručova stadion (vlevo směr z centra) 

Zdroj: MM  

V tom horším případě se jedná o skupinu zastávek, které sice jsou vybavené stávajícím 

nástupištěm či chodníkem, nicméně navazující pěší infrastruktura neumožňuje bezbariérový 

přístup (přilehlé chodníky v původním stavu, bez snížených obrubníků) nebo zcela chybí. 

Charakteristickým rysem jsou také chybějící příčné vazby v blízkosti zastávek. Pro osoby se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace jsou tyto zastávky zcela nebo částečně (přístup na 

zastávku je možný pouze z jedné strany) izolované. Příkladem takových zastávek jsou: 

● Jihlavská ZDAR (Obrázek 5.12) – chybí pěší infrastruktura podél ulice Jihlavská, která by 

propojila zastávky s návaznými chodníky u křižovatky Brněnská x Jihlavská, na opačné 

straně stávající přechod pro chodce v ulici Chelčického bez snížených obrubníků, stávající 

chodník v původním stavu s asfaltovým povrchem bez snížených obrubníků v místech 

vjezdů, nízká hrana nástupiště (v některých úsecích obrubník zcela chybí), žádné příčné 

vazby v blízkosti zastávky. 

● Vodojem Jamborova (Obrázek 5.13) – přilehlé chodníky v původním stavu, bez snížených 

obrubníků, žádné bezbariérové příčné vazby, zastávka ve smyčce je tak pro osoby se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace takovým pomyslným ostrovem. Podobný 

problém se týká i zastávky Jamská II v průmyslové zóně. 

● Libušínská – povrch zastávky a přilehlých chodníků původní, nástupiště vyspravené 

asfaltem s novým betonovým obrubníkem, přístup na zastávku však pouze z jedné strany, 

z opačné strany není vzhledem k absenci příčné vazby možné bezbariérově překonat ulici 

● Dagmarky – zastávku tvoří původní chodníky s nízkým obrubníkem, neexistují oficiální 

bezbariérové příčné vazby, přístup k zastávce je tak komplikovaný.  
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Obrázek 5.12: Společná zastávka MHD a VLD Jihlavská ZDAR 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.13: Zastávka MHD Vodojem Jamborova 

 

Zdroj: MM 
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Podobným problémem jako předchozí zastávky trpí i společná zastávka pro MHD a VLD 

Bezručova u pily (viz Obrázek 5.14) podél silnice I/37 v severní části města. Zastávka do centra 

je sice bezbariérově přístupná po společné stezce pro chodce a cyklisty, nicméně v její blízkosti 

se nenachází žádná příčná vazba, která by umožnila bezbariérově, a především bezpečně 

překonat silnici I/37 na opačnou stranu ulice. Nejbližší přechod pro chodce se nachází 

cca 150 m daleko u zastávky ve směru z centra. Avšak ani tento přechod nelze považovat za 

zcela bezbariérový, přestože je opatřen sníženým obrubníkem a naváděcími prvky pro 

nevidomé a slabozraké. Situaci u této zastávky komplikují především výškové poměry, kdy 

jedna strana ulice je mnohem níže než druhá. Návazný chodník u přechodu pro chodce tak má 

zejména pro vozíčkáře obtížně překonatelný podélný sklon. Samotnou zastávku pak tvoří 

poměrné úzké nástupiště s původním povrchem, které je vzhledem k výškovému rozdílu 

oddělené od přilehlého chodníku bezpečnostním zábradlím. Právě toto zábradlí tvoří společně 

s označníkem významnou bariéru u čela zastávky. Z opačné strany rovněž částečně zasahuje 

do naváděcích prvků (signální pás) u přechodu pro chodce. Vzhledem k tomu, že tato zastávka 

patří mezi deset zastávek s největším obratem cestujících (zejména cestující MHD), je 

rekonstrukce, případně přesunutí do výhodnější polohy zcela na místě. 

Obrázek 5.14: Společná zastávka MHD a VLD Bezručova u pily ve směru z centra   

 

Zdroj: MM 

Obdobný příklad lze nalézt i na zastávce MHD Okružní horní (Obrázek 5.15). Zastávku tvoří 

poměrně úzké nástupiště s původním povrchem. Přístup na zastávku po původních stezkách 

a chodnících komplikují také překážky, kterými jsou označník z jedné a kontejnery na tříděný 

odpad z druhé strany. Překážku a zároveň prvek, který ještě více zužuje nástupiště, také vytváří 

příliš předsunutý přístřešek. V blízkosti zastávky rovněž není žádná možnost bezbariérového 
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překonání ulice Okružní. Zastávka se navíc nachází v bezprostřední blízkosti plochy pro kolmé 

parkování. Zastavování u hrany je tak podmíněné parkujícím vozidlem v těsné blízkosti 

zastávky. Dříve toto ošetřeno vodorovným dopravním značením. Pro zajištění alespoň 

zastavování u hrany nástupiště je nutné toto značení obnovit. 

Obrázek 5.15: Zastávka MHD Okružní horní   

 

Zdroj: MM 

Samostatnou a poměrně častou skupinou jsou zastávky bez nástupní hrany, tedy s nástupem 

a výstupem cestujících z úrovně vozovky. Tyto zastávky se nachází především v odlehlých 

a okrajových částech města. Typickými příklady jsou zastávky v oblasti sídliště Vysočany: 

● Květná (směr ulice Vnitřní Obrázek 5.16, směr ulice Luční Obrázek 5.17) – nástupiště 

tvoří chodník snížený do úrovně vozovky, všechny přilehlé chodníky jsou rovněž snížené do 

úrovně vozovky (charakteristický rys celé oblasti), ulice svým vzhledem připomínají obytné 

zóny, přístup na zastávku i překonání vozovky tak lze považovat jako bezbariérové, avšak 

nástup a výstup cestujících z úrovně vozovky rozhodně nikoliv. 

● Vnitřní (směr ulice Vysocká Obrázek 5.18, směr ulice Květná Obrázek 5.19) – obdobná 

situace jako u zastávky Květná, nástupiště tvoří úzký chodník, který je v úrovni vozovky. Tyto 

snížené chodníky jsou v ulici Vnitřní velmi často využívány k parkování, které velice 

komplikuje přístup na zastávku. Zastávka z centra se navíc nachází v prostoru před vjezdem 

do garáží přilehlého domu, před kterým rovněž často parkují vozidla. Chodci se tak velice 

často musí pro přístup k zastávce pohybovat po vozovce. 
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Obrázek 5.16: Zastávka MHD Květná směr ulice Vnitřní 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.17: Zastávka MHD Květná směr ulice Luční 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.18: Zastávka MHD Vnitřní směr ulice Vysocká 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.19: Zastávka MHD Vnitřní směr ulice Květná 

 

Zdroj: MM 
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Dalšími zastávkami bez zajištěných nástupních hran jsou: 

● TOKOZ (Obrázek 5.20) – společná zastávka MHD a VLD na severním okraji města, 

zastávky na silnici III/35016 tvoří pouze označník a ve směru do centra přístřešek. Zastávka 

nemá nástupní hranu a není k ní přiveden žádný chodník, výstup a nástup probíhá z úrovně 

vozovky. Zastávka je bezbariérově nepřístupná. 

● Tokoz I (Obrázek 5.21) – prakticky totožná s předchozí zastávkou ale umístěná na silnici 

I/37 a obsluhována pouze VLD. 

● Pilská nádrž – konečná zastávka linky MHD č.2, výstupní zastávka bez nástupní hrany na 

vjezdu do parkoviště u Pilské nádrže, nástupní zastávka bez nástupní hrany podél 

travnatého pásu označena pouze označníkem. 

● Jihlavská HETTICH (Obrázek 5.22) – zastávku do centra tvoří pouze označník u zpevněné 

krajnice, chodník vede pouze k zastávce z centra, neexistují žádné příčné vazby. 

Obrázek 5.20: Společná zastávka MHD a VLD TOKOZ na silnici III/35016 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.21: Zastávka VLD Tokoz I na silnici I/37 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.22: Společná zastávka MHD a VLD Jihlavská HETTICH ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 
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Z hlediska provedení velice specifickou, avšak poměrně velkou část zastávek bez zajištěných 

nástupních hran tvoří zastávky umístěné ve sdíleném prostoru s kolmým parkovacím stáním či 

v místech vjezdů na přilehlé pozemky. Žádnou z těchto zastávek nelze považovat jako 

bezbariérové. 

● Nová (Obrázek 5.23) – jednosměrná zastávka MHD v oblasti sídliště Vysočany v severní 

části města. Zastávka je tvořena pouze označníkem a nachází se v prostoru zálivu pro 

kolmé parkování, výstup a nástup z úrovně vozovky a s překážejícími zaparkovanými 

vozidly. 

● Vejmluvova (Obrázek 5.24) – jednosměrná zastávka MHD rovněž v oblasti sídliště 

Vysočany. Stejně jako v předchozím případě tvoří zastávku pouze označník. V tomto 

případě se však zastávka nachází v prostoru vjezdu do areálu stavebnin. 

● Novoměstská (směr do centra Obrázek 5.25, směr z centra Obrázek 5.26) – zastávka 

MHD po obou stranách ulice Novoměstská, ve směru do centra umístěná v prostoru vjezdů 

na pozemky, ve směru z centra v prostoru vjezdu ke hřbitovu. 

● Wonkova (směr Jungmannova Obrázek 5.27, směr Studentská Obrázek 5.28) – 

zastávka MHD v ulici Wonkova, ve směru Jungmannova se nachází v prostoru vjezdu na 

přilehlý pozemek, ve směru Studentská je umístěna v zálivu, které je částečně využíváno 

k podélnému parkování, přístup k zastávce po zrekonstruovaném chodníku od miniokružní 

křižovatky. Tento chodník se ovšem u zastávky plynule snižuje do úrovně vozovky 

a přechází do zastávky / pruhu pro podélné parkování. Vyčkávání cestujících se odehrává 

v zeleném pásu opatřeným obrubníkem, který plní roli chybějící nástupní hrany, nicméně se 

zmiňovaným chodníkem není propojen a navíc se mění ve sráz směrem k potoku Staviště. 

● Brodská obchodní domy (směr z centra Obrázek 5.29, směr do centra Obrázek 5.30) – 

jedna z významných společných zastávek MHD a VLD. Nejen zastávka ale i navazující 

prostor s chodníky a přechody neprošel rekonstrukcí. Směr z centra bez nástupní hrany 

v úrovni vozovky, v prostoru využívaném dříve pravděpodobně jako parkoviště, bezbariérový 

přístup není vzhledem k parkujícím vozidlům a umístěným kontejnerům možný, stejně tak 

bezbariérové překonání vozovky. Zastávka do centra umístěná v zálivu pro kolmé parkování 

bez náběhového klínu, autobus nemůže reálně zajet k obrubníku a je nucen zastavit 

v jízdním pruhu. Vodicí prvky zastávky tvoří varovný pás, nicméně nemají smysl, neboť 

autobus se k nástupní hraně fyzicky nedostane. 

● Brodská lékárna (Obrázek 5.31) – zastávka pouze VLD. Směr do centra představuje pouze 

přenosný označník umístěný na chodníku. Zastávka z centra s přístřeškem bez nástupní 

hrany v úrovni vozovky umístěná uprostřed prostoru kolmého parkování. Bezbariérově 

nepřístupná. 

● Vysočany (Obrázek 5.32) – jedna z nejméně frekventovaných zastávek VLD na území 

města. Zastávku tvoří pouze přenosný označník na straně do centra a nachází se v prostoru 

před vjezdem na přilehlý pozemek a travnatou plochou. Ve směru z centra není nijak 

vyznačena, autobus zastavuje u stávajícího chodníku naproti dle zvyklostí. 

● Sychrova (Obrázek 5.33) – zastávka MHD v prostoru vjezdů na přilehlé pozemky, 

vyznačena pouze označníkem, nástupní hrana je úzký nezrekonstruovaný chodník, který 

nelze považovat jako nástupní hranu, bezbariérový přístup není možný, situaci navíc 

komplikují zaparkovaná vozidla u přilehlých domů. 

● Zelená hora hřbitov (Obrázek 5.34) – konečná zastávka linky č.6 MHD u parkoviště 

u hřbitova pod Zelenou horou, zastávku tvoří pouze označník s přístřeškem, bez zvýšeného 

obrubníku, nástupní hrana je úzký asfaltový chodník v úrovni vozovky. V případě parkujících 

vozidel na přilehlých vyznačených místech musí být pro standardní autobus velice 

problematické se v tomto prostoru otočit a zajet k zastávce.  
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Obrázek 5.23: Zastávka MHD Nová v prostoru pro kolmé parkování 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.24: Zastávka MHD Vejmluvova v prostoru vjezdu do areálu stavebnin 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.25: Zastávka MHD Novoměstská ve směru do centra umístěná v prostoru 
vjezdu na přilehlé pozemky 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.26: Zastávka MHD Novoměstská ve směru z centra 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.27: Zastávka MHD Wonkova ve směru Jungmannova v prostoru vjezdu na 
přilehlý pozemek 

 

Obrázek 5.28: Zastávka MHD Wonkova ve směru Studentská 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.29: Společná zastávka MHD a VLD Brodská obch. Domy ve směru z centra 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.30: Společná zastávka MHD a VLD Brodská obch. domy ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.31: Zastávka VLD Brodská lékárna ve směru z centra 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.32: Zastávka VLD Vysočany ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.33: Zastávka MHD Sychrova ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.34: Konečná zastávka linky č.6 MHD Zelená hora hřbitov 

 

Zdroj: MM 
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5.1.5 Stav infrastruktury – závady a problémové oblasti, příklady dobré praxe 

Jak již bylo zmíněno ve zhodnocení bezbariérové přístupnosti zastávek, zastávky v centru 

města drží z hlediska technického stavu a provedení poměrně vysoký standard. Jedná se 

především o zastávky MHD, příp. společné zastávky s VLD. Rekonstrukcí prošel i autobusový 

terminál u nádražní budovy.  

U zastávek v původním stavu se město snaží zajistit zlepšení alespoň u těch významných, které 

postupně prochází rekonstrukcemi či pro zlepšení již přežité obslužnosti i přemístěním 

a vybudováním zastávek v nových polohách včetně návazné infrastruktury. Takovým příkladem 

jsou již zmíněné nově zbudované zastávky v ulici Studentská, které obsluhuje osm z devíti linek 

MHD a jedna linka VLD. Zastávka Studentská je po hlavním uzlu hromadné dopravy, kterým je 

Autobusové nádraží, druhou nejvytíženější zastávkou na území města a její původní stav byl 

pro tak významnou zastávku naprosto nevyhovující. Zejména pro směr do centra zcela chyběla 

nástupní hrana, neboť zastávka se nacházela v prostoru parkoviště pro kolmé stání a cestující 

tak byli nuceni nastupovat a vystupovat z úrovně vozovky a proplétat se mezi zaparkovanými 

vozidly. Původní podobu zastávky Studentská ve směru do centra zachycuje Obrázek 5.35 

pořízený v září 2020, nové provedení pak zachycuje Obrázek 5.36 z listopadu téhož roku.  

Obrázek 5.35: Původní podoba zastávky Studentská ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 
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Obrázek 5.36: Nová podoba zastávky Studentská 

 

Zdroj: Město Žďár nad Sázavou 

Dobrými příklady i mimo centrum jsou nové zastávky MHD Libická (Obrázek 5.37) v západní 

části města a Sázavská (Obrázek 5.38) u nově vznikající výstavby Klafar v severozápadní části 

města, ale také turisty nejvyužívanější zastávka Zámek (Obrázek 5.39) v severní části města. 

Obrázek 5.37: Moderně zbudovaná zastávka MHD Libická 

 

    Zdroj: MM 
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Obrázek 5.38: Zastávka MHD Sázavská u nově vznikající výstavby rodinných a bytových 
domů 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.39: Společná zastávka MHD a VLD Zámek ve směru do centra 

 

Zdroj: MM 
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Kromě těchto novostaveb a rekonstrukcí jsou však zastávky mimo centrum většinou ve 

špatném a někdy až tristním stavu bez ohledu na to, zda se jedná o zastávku MHD, VLD či jsou 

společné pro oba systémy. Drtivá většina těchto zastávek neprošla žádnou rekonstrukcí a jsou 

v původní podobě již několik desítek let, což se výrazným způsobem podepisuje na jejich 

technickém stavu. Je zcela jasné, že takové zastávky nesplňují, a ani nemohou splňovat dnešní 

normy, technické požadavky a standardy týkající se provedení zastávek hromadné dopravy či 

bezbariérovosti. V odlehlejších částech města však není problém pouze s provedením 

a technickým stavem zastávek, ale také s celkově špatným stavem navazující infrastruktury pro 

pěší či samotných pozemních komunikací. Chodníky a stezky pro chodce jsou často zastaralé 

v původním provedení, chybí snížené obrubníky pro usnadnění přecházení, nástupní hrany 

zastávek jsou nízké s původními či již uvolněnými obrubníky. Takovým příkladem jsou například 

zastávky Jihlavská ZDAR, Okružní horní, Vodojem Jamborova, Dagmarky, Convent či 

Bezručova u pily ve směru z centra.  

Velice specifickou a bohužel častou skupinou jsou zastávky s nezajištěnou nástupní hranou. 

Často se jedná o zastávky, které jsou historicky umístěné v místech, kde by se zastávka 

rozhodně vyskytovat neměla (např. již zmíněné sdílené prostory s parkujícími vozidly či 

v prostorech vjezdů na pozemky) a jejich přítomnost vyznačuje pouze označník. Přehled těchto 

zastávek s údajem o obratu cestujících za měsíc shrnuje Tabulka 5.4. Celkem se jedná 

o 15 zastávek, což je více jak třetina ze všech zastávek na území města. Obrázek 5.40 pak 

znázorňuje hodnocení zastávek dle zajištění nástupní hrany (ve větším rozlišení uvádí 

Příloha E.4). 

Tabulka 5.4: Přehled zastávek VHD s nezajištěnou nástupní hranou 

Název  Obrat cestujících / měsíc 

Žďár nad Sázavou, Brodská obch.domy 2 743 

Žďár nad Sázavou, Květná 2 537 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ 1 796 

Žďár nad Sázavou, Vnitřní 1 672 

Žďár nad Sázavou, Brodská lékárna 970 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská HETTICH 766 

Žďár nad Sázavou, Wonkova 744 

Žďár nad Sázavou, Novoměstská 701 

Žďár nad Sázavou, Vejmluvova* 691 

Žďár nad Sázavou, Sychrova 674 

Žďár nad Sázavou, Nová* 469 

Žďár nad Sázavou, Zelená hora hřbitov* 202 

Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž 122 

Žďár nad Sázavou, Vysočany 25 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ I 22 

*zastávka v jednom směru (jednostranná zastávka) 

Zdroj: MM a ZDAR     

Kromě standardu provedení zastávek je dalším typickým rysem i nejednotný přístup ke 

společným zastávkám MHD a VLD. Typickým příkladem této nejednotnosti je zastávka 

Strojírenská u Hajčmanů (Obrázek 5.41). Zastávka pro směr z centra disponuje dokonce třemi 

označníky, z nichž dva náleží VLD. 
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Obrázek 5.40: Hodnocení zastávek VHD dle zajištění nástupní hrany 

 

Zdroj: MM 

Obrázek 5.41: Společná zastávka MHD a VLD Strojírenská u Hajčmanů s více označníky 

 

Zdroj: MM 

Ostatní společné zastávky mají většinou pouze označník náležející systému MHD. Jízdní řády 

linek VLD jsou vyvěšeny v přístřešcích. Pokud přístřešek v jednom směru chybí, jsou jízdní řády 

vylepeny pouze na jedné straně pro oba směry. V případě malého počtu linek VLD bývají 

vyvěšené společně na označníku MHD.  
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Podoba označníků MHD je jistým způsobem sjednocená. Město již také začalo s postupným 

nahrazováním starých žlutých označníků novými označníky modernějšího vzhledu. Zatím však 

pouze u rekonstruovaných zastávek a zejména v centru města. Příklad starého a nového 

označníku MHD zachycuje Obrázek 5.42 (zastávka Strojírenská u Hajčmanů). 

Obrázek 5.42: Starý a nový označník na zastávce Strojírenská u Hajčmanů 

 Zdroj: MM 

V případě zastávek VLD existuje několik typů označníků, přičemž některé jsou tvořeny pouze 

dopravním značením, nebo jejich konstrukce neumožňuje umístění jízdních řádů. Nutno také 

podotknout, že naprostá většina zastávek VLD je opatřena vysloužilými označníky. V případě 

zastávek Brodská lékárna (Obrázek 5.43 vlevo) a Vysočany (Obrázek 5.43 vpravo) dokonce 

pouze označníky přenosnými. Pro zastávku Vysočany je tento označník navíc pouze v jednom 

směru. Neutěšený stav označníků zastávek VLD by se však měl s postupem naplňování 

principů a cílů integrovaného systému Veřejné dopravy Vysočiny (dále jen VDV) v budoucnu 

změnit. Již dnes lze např. na nedávno zbudované zastávce Jamská spatřit nové dopravní 

značení zastávky s logem systému VDV. V případě společných zastávek s MHD Žďár nad 

Sázavou však toto sjednocování s integrovaným dopravním systémem nebude zcela určitě 

probíhat bez komplikací – více v návrhové části projektu. 
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Obrázek 5.43: Přenosné vysloužilé označníky na zastávkách VLD Brodská lékárna (vlevo) 
a Vysočany (vpravo)  

Zdroj: MM 

Zhodnocení stavu pozemních komunikacích, po které je veřejná hromadná doprava vedena, lze 

rozdělit do dvou částí a sice na komunikace po kterých je vedena VLD a komunikace po kterých 

je vedena MHD. 

Z hlediska stísněných nebo špatných směrových poměrů či problematických odbočování na 

křižovatkách z důvodu malých poloměrů není veřejná linková doprava žádným závažným 

způsobem omezována a provoz je tak takřka bezproblémový. Linky VLD jsou vedeny pouze po 

páteřních a sběrných komunikacích (např. průtah silnice I/37, I/19, silnice II/353, ulice 

Strojírenská, Novoměstská či Jamská) jejichž parametry jsou pro obousměrný provoz 

autobusové dopravy zcela dostačující (v některých případech i naddimenzované). 

Naopak linky MHD jsou kromě těchto komunikací vedeny i v odlehlejších částech města, kde 

komunikační síť není příliš diferencovaná a kde parametry komunikací (šířka, směrové vedení, 

poloměry odbočení) jsou limitovány. Problematické je zejména vedení linek MHD klidnou oblastí 

sídliště Vysočany, která je charakteristická úzkými obousměrnými ulicemi s chodníky sníženými 

do úrovně vozovky, které jsou hojně využívány k parkování.  

Komplikovaný průjezd vozidel MHD je především ulicí Vnitřní a Květná, kterou je vedeno 6 linek 

přičemž 5 z nich tímto úsekem projíždí obousměrně. Profil ulice navíc bývá velice často omezen 

parkujícími vozidly. Vyhnutí s takto velkým vozidlem musí být v tomto úseku takřka nemožné. 

Dalším problémovým místem je odbočení na křižovatce z ulice Vnitřní do ulice Květná a z ulice 

Květná do ulice Luční, kde poloměry odbočení naprosto nevyhovují provozu velkých 

standardních autobusů. Takto velký dopravní prostředek musí při tomto manévru využít celou 

plochu křižovatky a najet do protisměru. Vyhnutí s protijedoucím vozidlem je vzhledem 
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k šířkovým poměrům nemožné a velice často vyžaduje ohleduplnost ze strany řidičů osobních 

vozidel.         

Mnohem složitější situace je však v ulicích Nová a Vejmluvova, kterými jsou jednosměrně 

vedeny dvě linky: linka 3 a páteřní polookružní linka 5. Šířkový profil je v těchto ulicích ještě 

stísněnější než v případě ulic Vnitřní a Květná, přitom se opět jedná o ulice s obousměrným 

provozem. Nejhorším úsekem je úsek ulice Nová od silnice I/37 po zastávku Nová, kde jedoucí 

autobus prakticky vyplní celý profil komunikace. Kritický je hned úzký vjezd z ulice Bezručova 

do ulice Nová, dále pak levotočivý oblouk k zastávce Nová, kde chybí rozhled na případné 

protijedoucí vozidlo. Situaci v navazujícím úseku ulice Nová, Vejmluvova a Sychrova také často 

komplikují odstavená vozidla po stranách komunikace. V případě ulice Sychrova je tak 

problematický i výjezd z této ulice zpět do ulice Bezručova.  

Podobný problém s průjezdy vozidel MHD je také v rovněž obousměrné ulici Libušínská. Touto 

ulicí jsou jednosměrně vedeny 4 linky z toho 3 z nich jsou linkami páteřními. Šířkový profil 

komunikace opět nevyhovuje provozu rozměrných vozidel a vyhýbání opět závisí na 

ohleduplnosti řidičů osobních vozidel. Situaci navíc komplikují podélně zaparkovaná vozidla. 

Dalším takovým úsekem je ulice Okružní od křižovatky s ulicí Libická po křižovatku se silnicí 

I/19. Jedná se opět o ulici s obousměrným provozem, kterou jsou jednosměrně vedeny 4 linky. 

Stejně jako v ulici Libušínská šířkové poměry nejsou ideální. Průjezd navíc komplikují podélně 

parkující vozidla, která zamezují i případnému vyhýbání. Pro umožnění průjezdu autobusu či 

obecně rozměrnějšího vozidla je opět nutná ohleduplnost ze strany řidičů osobních vozidel, kteří 

v případě nutnosti musí určitý úsek ulice odcouvat k nejbližšímu místu, kde je možné se 

s větším vozidlem vyhnout. 

Z pohledu úzkého profilu komunikace, nevhodné konfigurace křižovatky či překážejícího 

parkování lze nalézt další problematická místa: 

● křižovatka Novoměstská x Neumannova, kde po rekonstrukci křižovatky je průjezd autobusů 

omezen malými poloměry nároží a je možný pouze při porušení dopravních pravidel (jízda 

přes protisměrný jízdní pruh), 

● průjezd průmyslovou zónou Jamská, který komplikují odstavené kamiony, 

● velmi úzký profil komunikace v úseku od ulice Sychrova směrem k zastávce Zelená hora 

hřbitov, do které zajíždí linka č.6. Problémem je i samotná zastávka, která je umístěná 

v rámci parkoviště u hřbitova, neboť zde není prostor pro otáčení autobusů. Autobusy tak do 

zastávky zajíždí couváním, nicméně zejména při pohřbech je zde situace ještě více 

komplikovaná vyšším provozem a překážejícími zaparkovanými vozidly. 

Stejně jako v případě zastávky Zelená hora jsou dalšími problematickými místy pro otáčení 

autobusů zastávky: 

● Tokoz – nelze se otáčet na přilehlém parkovišti, autobusy se tak musí otáčet v areálu firmy 

Tokoz, kde však bývají komplikace s odstavenými kamiony; 

● Jihlavská HETTICH – chybí autobusová smyčka, vozidla MHD se tak otáčí v areálu 

společnosti; 

● Vodojem Jamborova – problém s parkujícími vozidly porušující DZ, do budoucna by však 

mělo dojít k úpravě této zastávky po propojení sídliště Pod Vodojemem s ulicí Neumannova; 

● Brněnská Nákupní park – v současné době se autobusy otáčí přes parkoviště u nákupního 

centra, i v případě této zastávky však dojde ke změně po zbudování plánované propojky 

Brněnská – Jamská. 
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Provoz je komplikován i z hlediska složitých výjezdů autobusů z vedlejších komunikací na silně 

zatížených nebo nepřehledných křižovatkách, které mají za následek zdržení spojů. Příklady 

jsou křižovatky: 

● Brodská (I/19) x Revoluční 

○ Silný provoz na ulici Brodská (sil. I/19) komplikuje výjezd 

○ Celkově nepřehledná situace s často omezenými rozhledy (zaparkovaná vozidla na 

přilehlých parkovištích) 

● Jihlavská (II/353) x Chelčického 

○ Silný provoz na ulici Jihlavská komplikuje výjezd autobusů nejen MHD ale i VLD od 

Autobusového nádraží 

○ Je uvažováno nad provizorním umístěním SSZ do doby, než bude křižovatka 

upravena na okružní v rámci pokračování obchvatu Brněnská – Jihlavská 

● Dolní (I/37) x Libušínská 

○ Silný provoz na ulici Dolní a časté kongesce před světelně řízenou křižovatkou 

u Kulturního domu komplikují výjezd autobusů MHD, nejvíce pak levé odbočení z ulice 

Libušínská na lince č.8. 

Častým problémem nejen ve Žďáru nad Sázavou, ale v České republice obecně, jsou také 

rekonstrukce či budování nových zastávek na minimální normové hodnoty, které již dnes pro 

současné typy vozidel nevyhovují. Bez praktické zkoušky vozidlem pak výsledkem bývá nová 

moderní zastávka, k jejíž hraně většina vozidel nezajede ať už z důvodu výšky hrany nástupiště 

nebo nevhodně navrženými zálivy (krátký záliv, nevyhovující klíny). Objevují se tak příklady 

bezbariérově řešených zastávek obsluhovaných bezbariérovými nízkopodlažními vozidly, která 

jsou pro osoby se sníženou schopností pohybu nevyužitelné, neboť vozidlo není schopno 

fyzicky zajet ke hraně nástupiště. Problém s krátkým zálivem lze najít na zastávkách Horní 

(v obou směrech) a Brněnská ve směru z centra.    

Problémové oblasti, místa a úseky pro provoz MHD z pohledu infrastruktury i dopravní 

obslužnosti uvádí Příloha E.6 (výřez znázorňuje Obrázek 5.44) 

Problémové oblasti pro provoz VHD (shrnutí): 

● Oblast sídliště Vysočany III (ulice Vnitřní, Květná, Luční) 

● Oblast sídliště Vysočany I (ulice Nová, Vejmluvova, Sychrova) 

○ Úzký profil obousměrné komunikace, malé poloměry odbočení na křižovatkách, 

překážející parkování 

● Ulice Libušínská 

● Ulice Okružní (úsek Libická – Brodská) 

○ Úzký profil obousměrné komunikace, překážející parkování 

● Místní komunikace do zastávky Zelená hora hřbitov 

○ Úzký profil komunikace 

● Průmyslová zóna Jamská 

○ Překážející parkování 

● Otáčení autobusů (chybějící smyčky či nedostatečný prostor na terminálních 

zastávkách) 

○ Tokoz, Pilská nádrž, Jihlavská HETTICH, Zelená hora hřbitov, Brněnská Nákupní park 

○ Vodojem Jamborova (překážející parkování) 
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● Konfigurace křižovatek (malé poloměry odbočení, výjezd z vedlejší kom.) 

○ Novoměstská x Neumannova, Bezručova x Nová, Brodská x Kopečná,  

○ Brodská x Revoluční, Dolní x Libušínská, Bezručova x Sychrova, Jihlavská x 

Chelčického 

● Nevhodně umístěné či řešené zastávky (omezené zajíždění k nástupní hraně) 

○ Brodská obch.domy – společný prostor s kolmým parkováním 

○ Horní, Brněnská (z centra) – parametry zálivu a náběhových klínů nevyhovují 

praktickému provozu (zastavování daleko od hrany) 

Obrázek 5.44 – Výřez problémových oblastí, úseků a míst pro provoz VHD z pohledu 
infrastruktury a dopravní obslužnosti  

 

Zdroj: MM a ZDAR, a.s. 
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5.2 Dopravní obslužnost území 

5.2.1 Dopravní obslužnost VLD 

Dopravní obslužnost Žďáru nad Sázavou veřejnou linkovou dopravou aktuálně více či méně 

zajišťuje 30 autobusových linek, které provozují čtyři různí dopravci (stav k 1.12.2020). Přehled 

regionálních autobusových linek včetně počtu spojů zobrazuje Tabulka 5.5. 

Tabulka 5.5: Přehled linek VLD zajišťujících dopravní obslužnost Žďáru nad Sázavou 

Linka Trasa Dopravce 
Provozní 
dny 

Počet 
spojů PD 

Počet spojů 
Celkem 

600200 
Chotěboř-Ždírec n.Doubravou-Vojnův Městec-
Žďár n.Sázavou 

ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY PD 20 20 

760580 Jihlava-Bohdalov-Žďár nad Sázavou ICOM Transport PD, So i Ne 15 18 

760700 
Jihlava-Ždár n.Sáz.-Boskovice-Prostějov/Brno-
Olomouc ICOM Transport Ne 0 2 

760770 Jihlava-Polná-Bohdalov-Žďár nad Sázavou ICOM Transport PD, So i Ne 1 13 

790205 
Třebíč-Velké Meziříčí-Žďár nad Sázavou-
Pardubice-Hradec Králové ICOM Transport Pá, Ne 2 4 

840103 Svratka-Herálec-Žďár nad Sázavou ZDAR a.s. PD, So i Ne 23 40 

840105 Žďár nad Sázavou-Račín-Přibyslav ZDAR a.s. PD, So i Ne 18 26 

840106 Žďár nad Sázavou-Polná-Jihlava ZDAR a.s. PD, So i Ne 26 38 

840107 Žďár nad Sázavou-Sněžné-Spělkov ZDAR a.s. PD, So i Ne 23 33 

840112 Žďár nad Sázavou-Měřín ZDAR a.s. PD, So i Ne 10 18 

840114 Žďár nad Sázavou-Mirošov-Moravec-Pikárec ZDAR a.s. PD, So i Ne 15 19 

840115 Žďár nad Sázavou-Velká Losenice-Přibyslav ZDAR a.s. PD 21 21 

840116 Žďár nad Sázavou-Nížkov ZDAR a.s. PD 3 3 

840117 Žďár nad Sázavou-Hamry,Šlakhamry ZDAR a.s. PD, So i Ne 26 36 

840119 
Žďár nad Sázavou-Kotlasy-Chroustov-Kyjov-
Měřín ZDAR a.s. PD 16 16 

840120 
Žďár nad Sázavou-Radňovice-Nové Město na 
Moravě ZDAR a.s. PD, So i Ne 35 50 

840121 
Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě-
Bobrová-Dolní Rožínka ZDAR a.s. PD 4 4 

840122 Žďár nad Sázavou-Nížkov-Přibyslav ZDAR a.s. PD 10 10 

840123 Žďár nad Sázavou-Brno ZDAR a.s. PD a Ne 12 14 

840125 
Žďár n.Sáz.-Škrdlovice-Vojnův Městec-Ždírec 
n.Doubr.-Chotěboř ZDAR a.s. PD, So+Ne 14 22 

840126 Žďár nad Sázavou-Pardubice-Hradec Králové ZDAR a.s. Po+Pá, Ne 2 4 

840130 
Žďár nad Sázavou-Slavkovice-Nové Město na 
Moravě ZDAR a.s. PD, So i Ne 15 19 

840132 Žďár nad Sázavou-Bohdalov-Jihlava ZDAR a.s. PD 9 9 

840157 Žďár n.Sáz.-Sázava-Velká Losenice-Přibyslav 
ARRIVA VÝCHODNÍ 
ČECHY PD 2 2 

840204 
Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad 
Sázavou ZDAR a.s. PD, So i Ne 9 17 

840208 Velké Meziříčí-Moravec-Žďár nad Sázavou ZDAR a.s. PD 16 16 
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Linka Trasa Dopravce 
Provozní 
dny 

Počet 
spojů PD 

Počet spojů 
Celkem 

840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč ZDAR a.s. PD, Ne 22 25 

840315 

Bystřice nad Pernštejnem-Nové Město na 
Moravě-Žďár nad  
Sázavou ZDAR a.s. PD 27 27 

840321 
Žďár n.S.-Nížkov-Polná-Jihlava-(BOSCH 
DIESEL)-Humpolec ZDAR a.s. PD, So+Ne 9 15 

840509 Žďár nad Sázavou-Brno BDS-BUS PD 2 2 

Zdroj: IDOS 

Z tabulky 5.5 je patrné, že nejvíce spojů mají linky na hlavních relacích v území, kterými jsou: 

● Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě; 

● Žďár nad Sázavou – Jihlava; 

● Žďár nad Sázavou – Hamry nad Sázavou, Šlakhamry / Přibyslav; 

● Žďár nad Sázavou – Svratka / Ždírec nad Doubravou. 

Tyto linky jsou v menší či větší míře v provozu také o víkendu, přičemž se většinou jedná 

o pouhých několik párů spojů o sobotách a nedělích dohromady. Většina ostatních linek je pak 

provozována pouze v pracovní dny a v některých případech jsou tvořeny pouze několika málo 

spoji. Jedná se především o linky zajišťující obslužnost spousty menších roztroušených sídel 

a vesnic v okolí Žďáru nad Sázavou, což je mimo jiné jeden z hlavních charakteristických rysů 

celého kraje Vysočina. Typické je také variantní trasování spojů na linkách nejen v rámci 

určitých relací v území, ale také na území města Žďáru nad Sázavou jako takového. Mezi 

takové linky patří například linka 840117 přijíždějící do města ze západního směru od Hamrů 

nad Sázavou po silnici I/19, kdy vybrané spoje uhýbají z ulice Brodská, směřující do centra, do 

ulice Strojírenská, a tedy nejkratší trasou k autobusovému nádraží. Většina spojů však 

pokračuje dále do centra a objíždí po průtahu takřka celé město a na autobusové nádraží 

přijíždí od ulice Jihlavská, tedy z východního směru. Stejný případ, avšak v opačném směru lze 

pozorovat na linkách 840120 a 840315 přijíždějících do města od východu. Vybrané spoje 

těchto linek jsou, namísto nejkratší trasy na autobusové nádraží přes ulici Jihlavská, vedeny ze 

zastávky Convent centrem města a poté ulicemi Žižkova, Brodská a Strojírenská a opět objíždí 

téměř celé město, než se dostanou na autobusové nádraží. Zejména ve špičkových obdobích, 

kdy průtah trpí velmi hustou dopravou, se na těchto spojích neúměrně prodlužují jízdní doby. 

Charakteristická pro stávající obslužnost linkami VLD je také již několik desítek let takřka 

neměnná podoba jízdních řádů. Linky zajišťují především navážení pracovníků na směnový 

provoz či žáků a studentů do škol. Během dne nedrží žádný pravidelný interval, nebo pouze 

výjimečně určitou část dne (např. linka 600200). To stejné platí i pro návaznosti mezi linkovými 

autobusy navzájem, které jsou v jízdních řádech garantovány jen pro minimum spojů na 

vybraných linkách a jedná se opět pravděpodobně o historický pozůstatek z dob minulých.  

Návaznosti na další systémy hromadné dopravy (vlak, MHD) prakticky neexistují. Jak uvádí 

Plán dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro období 2017 – 2021, tvorba jízdních řádů 

ve veřejné linkové dopravě, jejich vzájemná koordinace a případně koordinace s vlakovými 

jízdními řády a jízdními řády městských hromadných doprav je v Kraji Vysočina v současné 

době plně v kompetenci jednotlivých dopravců. Dispečerské řízení je decentralizované v úrovni 

jednotlivých dopravců. Přestupy mezi spoji provozovanými různými dopravci anebo mezi jinými 

druhy dopravy nejsou koordinovány a probíhají dle uvážení jednotlivých dopravců. 
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Situace by se však brzy měla změnit v rámci nově vznikajícího integrovaného dopravního 

systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV), a to od prosincových změn jízdních řádů roku 2021. 

Mezi nejzásadnější změny z hlediska provozu patří především úprava linkového vedení včetně 

hierarchizace na páteřní, doplňkové obslužné a účelové linky (např. školní, zaměstnanecké) 

a zavedení taktového jízdního řádu. Nově bude město obsluhováno 19 linkami, tedy o deset 

méně než v současném stavu. Přehled těchto linek včetně jejich významnosti shrnuje Tabulka 

5.6. 

Tabulka 5.6: Přehled linek VLD, které budou zajišťovat dopravní obslužnost města Žďár 
nad Sázavou od prosincových změn jízdních řádů v roce 2021 v rámci integrovaného 
systému VDV 

Linka Trasa 
Typ 
linky 

Provozní 
dny 

110 Žďár nad Sázavou - Bohdalec - Bobrová - Moravec - Křižanov - Velká Bíteš Páteřní PD, So+Ne 

117 
Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou - Radostín nad Oslavou - Bory - Velké 
Meziříčí Obslužná PD, So+Ne 

118 Nové Město na Moravě - Hodíškov - Žďár nad Sázavou Obslužná PD 

119 Žďár nad Sázavou - Jámy - Radešínská Svratka - Mirošov - Blažkov Obslužná PD, So+Ne 

143 Žďár nad Sázavou - Tři Studně - Fryšava - Sněžné - Spělkov Obslužná PD, So i Ne 

150 Žďár nad Sázavou - Herálec - Svratka Páteřní PD, So+Ne 

151 Žďár nad Sázavou - Hamry nad Sázavou - Hamry nad Sázavou,Šlakhamry Obslužná PD, So+Ne 

154 Žďár nad Sázavou - Sázava - Matějov - Nové Veselí - Žďár nad Sázavou Obslužná PD 

155 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí - Bohdalov - Pavlov - Měřín Obslužná PD, So+Ne 

156 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí - Kotlasy Obslužná PD 

157 Žďár nad Sázavou - Sázava - Velká Losenice - Přibyslav Obslužná PD, So i Ne 

158 Žďár nad Sázavou - Polnička - Vepřová - Velká Losenice - Přibyslav Obslužná PD, So i Ne 

159 Žďár nad Sázavou - Polnička - Škrdlovice - Světnov Účelová PD 

160 Žďár nad Sázavou - Vojnův Městec - Ždírec nad Doubravou - Chotěboř Páteřní PD, So+Ne 

180 Žďár nad Sázavou - Nížkov - Polná - Jihlava Páteřní PD, So+Ne 

182 Jihlava - Jihlava,,Bosch Diesel - Polná - Nížkov - Žďár nad Sázavou Obslužná PD, So+Ne 

185 Žďár nad Sázavou - Nové Veselí - Nížkov - Přibyslav - Přibyslav,Hřiště Obslužná PD, So+Ne 

200 
Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - 
Bohdalov - Velký Beranov - Jihlava Páteřní PD, So+Ne 

202 
Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě,Slavkovice - Nové Město na 
Moravě - Zubří Obslužná PD, So i Ne 

Zdroj: Kraj Vysočina 

Navrhované jízdní řády těchto linek jsou zatím stále ve fázi připomínkování a průběžně se 

upravují. Oproti původnímu stavu by však jednoznačně měly přinést celkové zlepšení systému 

veřejné hromadné dopravy jako celku, a to zejména z pohledu pravidelnosti a provázanosti 

mezi různými druhy veřejné dopravy včetně zajištění pravidelných návazností. Společně se 

zavedením jednotného tarifu by tato změna měla přispět ke zlepšení celkového vnímání veřejné 

dopravy a přivést do ní více pravidelných cestujících. Na druhou stranu město opakovaně 

sdělilo kraji své připomínky k novým jízdním řádům VLD, kterým kraj vyhověl jen zčásti. 

Z pohledu linkového vedení na území města se oproti stávajícímu stavu prakticky nebude nic 

měnit. Kromě linek 151 a 202 jsou všechny ostatní linky vedeny co nejkratší trasou směrem na 

autobusové nádraží a centru města se tak v co největší míře vyhýbají. Tento přístup je určitě 
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výhodný z hlediska jízdních dob a pro některé linky nezbytný v případě nabírání zpoždění, které 

by mohlo ohrozit systém návazností, zejména návazností na železniční dopravu. Na druhou 

stranu však nepřinese žádné zlepšení v případě dopravní obslužnosti samotného města, 

zejména tedy jeho centra, neboť tento přístup nemusí reflektovat požadavky cestujících, jejichž 

cíl se nachází právě v centru.  

Výřez stávajícího (červeně) a nového (modře) linkového vedení VLD v centrální části města 

znázorňuje Obrázek 5.45. Celý obrázek uvádí Příloha E.1. 

Obrázek 5.45: Výřez stávajícího a nového linkového vedení VLD na území města 

 

Zdroj: MM 

 

5.2.2 Dopravní obslužnost MHD 

Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly 5, MHD Žďáru nad Sázavou představuje systém 

9 autobusových linek. Schéma linkového vedení platného od 1.1.2018 znázorňuje Obrázek 

5.46. Popis trasování včetně základních provozních parametrů je pro každou linku uveden níže. 

Vzhledem k současné situaci a častým změnám ve vládních epidemiologických opatřeních 

v souvislosti s pandemií COVID-19, na které navazují i změny v jízdních řádech veřejné 

dopravy, se níže uvedené informace vztahují k 1.12.2020.  
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Obrázek 5.46: Schéma linkového vedení MHD Žďáru nad Sázavou   

 

Zdroj: ZDAR, a.s. 
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● Linka č.1 Žďár n.Sáz.,Jihlavská HETTICH – Žďár n.Sáz.,Tokoz 

- v provozu pouze v pracovní dny (PD) 

- celkem 6 spojů s variantním trasováním (3 spoje pouze v úseku Aut.nádr. – HETTICH) 

- jede pouze v době kolem ranní, odpolední a noční směny a funguje tedy jako návozná 

linka především pro zaměstnance průmyslových areálů HETTICH a ŽĎAS. Zároveň je 

linkou tranzitující přes Autobusové nádraží 

● Linka č.2 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,Pilská nádrž 

- páteřní linka jih – sever a obráceně, která projíždí skrz centrum města 

- v provozu v PD i o víkendech 

- celkem 30 spojů (15 párů) v PD a 28 spojů (14 párů) v So+Ne 

- zahajuje provoz v 5:05 prvním spojem směr TOKOZ, po celý den pak drží hodinový 

interval s odjezdem ve 40. minutu z Autobusového nádraží a příjezdem v 18.minutu, 

ideální na přestupy na/ze všech vlaků s ne příliš dlouhými čekacími dobami pro cestující 

● Linka č.3 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,aut.nádr. 

- v provozu v PD s jedním spojem v neděli (celkem 10 spojů) 

- obousměrná okružní linka 

- jede kolem ranní, odpolední a noční směny a funguje tedy jako návozná linka především 

pro zaměstnance průmyslového areálu HETTICH a průmyslové zóny Jamská   

- projíždí v podstatě celým městem kromě centra se závlekem do zastávky Jihlavská 

HETTICH, dále přes průmyslovou zónu Jamská, Neumannovu, sídliště Vysočany a zpět 

kolem nové výstavby na Klafaru a skrze sídliště Stalingrad a opačně 

● Linka č.4 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,aut.nádr. 

- páteřní jednosměrná okružní linka jedoucí proti směru hodinových ručiček, která je 

vedena ulicemi Jihlavská, Novoměstská, se závlekem na sídliště Pod Vodojemem, dále 

ulicemi Neumannova, Studentská, Libušínská, Žižkova a kolem celého sídliště Stalingrad 

a přes ulici Strojírenská (u jednoho spoje se závlekem ke ŽĎASu) zpět na Autobusové 

nádraží.  

- v provozu v PD i o víkendech 

- celkem 23 spojů v PD a 16 spojů o víkendech 

- provoz je na lince zahájen v PD ve 4:10 (o víkendu ve 4:55). Kromě prvních ranních 

spojů linka drží střídavý interval 20 a 40 minut s odjezdy ve 30. a 50. minutu v ranní 

špičce a v dopoledních hodinách a hodinový interval s odjezdy v 50. minutu odpoledne. 

O víkendu drží po celý den hodinový interval. Poslední spoj odjíždí z Autobusového 

nádraží ve 20:50 v PD (příjezd 21:17) a v 19:50 o víkendu (příjezd 19:17). Příjezdy v 17. 

minutu relativně dobré pro přestup MHD-VLAK. Přestup VLAK-MHD s příliš dlouhými 

čekacími dobami. 

● Linka č.5 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,aut.nádr. 

- páteřní polookružní linka, která je vedena ulicemi Jihlavská a Brněnská se závlekem 

k Nákupnímu parku a dále přes centrum města a skrz ulici Studentská a sídliště 

Vysočany a po silnici I/37 zpět se závlekem v ulici Libušínská a přes centrum, Nákupní 

park a ulici Jihlavská zpět na Autobusové nádraží.  

- v provozu v PD i o víkendech 

- celkem 13 spojů v PD a 5 spojů o víkendech 

- v PD je provoz na lince zahájen v 6:15. Linka drží po celý den hodinový interval. Odjezd 

v 15. minutu bez možnosti přestupu VLAK-MHD, příjezd ve 49. minutu rovněž bez 

možnosti přestupu MHD-VLAK. O víkendu zahajuje provoz v 8:15 a kromě poledního 
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sedla drží dvou hodinový interval. Poslední spoj odjíždí z Autobusového nádraží 

celotýdenně v 18:15 a přijíždí v 18:49. 

● Linka č.6 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,Tokoz 

- v provozu v PD i o víkendech 

- pouze několik spojů (9 v PD, 7 o víkendech) 

- linka v podstatě zig-zag projíždí téměř napříč celým městem a je vedena přes ulici 

Nádražní, okružně kolem Stalingradu a směrem do centra města přes náměstí do ulice 

Novoměstská se závlekem na sídliště Pod Vodojemem a poté přes ulici Studentská 

a částečně přes sídliště Vysočany ke hřbitovu pod Zelenou horou (kde končí většina 

spojů) a zpět. Pouze 1 spoj pokračuje až do zastávky Tokoz a pouze dva spoje zde 

začínají. 

- svým charakterem provozu a víkendovými spoji linka plní především doplňkovou funkci.  

- v provozu je převážně v ranních a dopoledních hodinách s posledním odjezdem 

z Autobusového nádraží v PD ve 13:00 (příjezd 15:23). 

● Linka č.7 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,Tokoz 

- v provozu v PD i o víkendech 

- pouze několik spojů (12 v PD, 2 o víkendech), 

- linka je vedena z Autobusového nádraží přes ulici Strojírenská, Žižkova, Studentská, 

částečně přes sídliště Vysočany a dále po silnici I/37 kolem zámku do zastávky TOKOZ 

a zpět.  

- jede pouze v období kolem ranní, odpolední a noční směny včetně dvou spojů v ranních 

hodinách mezi šestou až osmou hodinou a funguje tedy především pro svoz 

zaměstnanců na/ze směny. 

● Linka č.8 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,aut.nádr. 

- páteřní jednosměrná okružní linka jedoucí po směru hodinových ručiček, která je vedena 

přes ulici Strojírenská, Brodská a menším okruhem kolem sídliště Stalingrad se vrací zpět 

a ulicí Revoluční projíždí skrz sídliště Stalingrad směrem k nové výstavbě na Klafaru, 

odtud pokračuje přes ulici Libušínská do ulice Wonkova a dále přes ulice Studentská, 

Neumannova zajíždí na sídliště Pod Vodojemem odkud se přes ulici Novoměstská, 

Brněnská, nákupní park a Jihlavská vrací zpět na Autobusové nádraží 

- v provozu v PD (17 spojů) i o víkendech (15 spojů)  

- celý den drží hodinový interval, a to i o víkendu. Provoz je zahájen ve 4:40 v PD a v 6:40 

o víkendech a končí shodně posledním odjezdem ve 20:40 a příjezdem na Autobusové 

nádraží ve 21:08. Odjezdy ve 40.minutu jsou stejně jako u linky č.2 ideální pro přestupy 

VLAK-MHD. Naopak příjezdy v 10. minutu znamenají poměrně dlouhé čekací doby při 

přestupu MHD-VLAK. 

● Linka č.9 Žďár n.Sáz.,aut.nádr. – Žďár n.Sáz.,aut.nádr. 

- v provozu pouze v PD 

- jede pouze v době kolem ranní, odpolední a noční směny a funguje především pro 

zaměstnance průmyslových areálů HETTICH, ŽĎAS a průmyslové zóny Jamská. 

Zároveň je linkou tranzitující přes Autobusové nádraží. 

Ačkoliv došlo od 1.1. 2018 k úpravě linkového vedení, které oproti předchozímu stavu přineslo 

určité zlepšení, pro nezaučeného uživatele se i přesto může zdát poměrně komplikované. 

Kromě páteřní linky č.2, která zajišťuje obslužnost hlavní osy jih-sever, jsou zbylé páteřní linky 

vedeny okružním způsobem, a to pouze v jednom směru. Tento okružní směr se navíc liší např. 

u linek č.4 a 8, kdy jedna město objíždí po směru hodinových ručiček a druhá proti směru. Zbylé 
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linky slouží především jako návozové pro zaměstnance průmyslových areálů (č.1,3,7,9) či jako 

doplňkové (č.6) pouze s několika spoji během dne a variantním trasováním, příp. zkrácením 

u vybraných spojů. Tyto linky prakticky protkají celé město (opět různými směry) a pro běžného 

uživatele jsou takřka nevyužitelné.  

Celkově je systém linek koncipován tak, aby zajistil co možná nejvíce přímých spojení. To je 

však na úkor atraktivní nabídky spojů, přestupů mezi linkami navzájem či možnosti prokladů 

v určitých úsecích, a to i přesto, že páteřní linky drží během dne pravidelný interval. Linky tak 

dohromady tvoří nepřehledný a složitý systém, který je zaměřen pouze na určité cílové skupiny 

cestujících. Vzhledem k velikosti města je pak v blízkém okolí centra pro běžného uživatele 

výhodnější namísto využití MHD dojít pěšky či dojet na kole. 

Vzhledem k velikosti města, by tak namísto velkého počtu linek byl pro Žďár nad Sázavou 

výhodnější systém MHD na principu jedné, často obsluhované hlavní dopravní osy města, 

kterou by vzhledem k tvaru města byla osa jih-sever (tedy Autobusové nádraží – Pilská nádrž), 

na které jsou situovány téměř všechna důležitá místa města (vlakové nádraží, Nákupní park 

Žďár, Nákupní centrum Convent, Náměstí republiky, Dům kultury, sportovní hala, zimní stadion, 

fotbalový stadion a přilehlá sportoviště, Muzeum nové generace, Zámek, Pilská nádrž).  

Pro jižní centrální část města platí, že je obecně Žďár městem krátkých vzdáleností a většina 

území města je tak od této hlavní osy v docházkové vzdálenosti, kterou běžný uživatel poměrně 

rychle dojde. K tomu by byl systém doplněn 1 či 2 linkami (např. i okružním způsobem), které by 

byly méně frekventované, ale křížily by hlavní osu (možnost přestupu) a zajížděly by hlouběji do 

ostatních lokalit. Tyto linky by zajišťovaly obslužnost odlehlejších částí a vhodné by byly 

především pro starší občany. Vybrané spoje na těchto linkách či určitý počet linek (účelové) by 

samozřejmě i nadále zajišťovaly poptávku zaměstnanců průmyslových areálů v době kolem 

ranních, odpoledních a nočních směn. I přesto by počet linek mohl být zredukován a systém 

MHD by tak byl více přehledný a pro běžného uživatele atraktivnější.  

5.2.3 Cestovní rychlost 

V rámci analýzy cestovních dob a cestovní rychlosti MHD bylo město rozděleno na pět oblastí 

(jih města kolem Autobusového nádraží, centrum města, sídliště Stalingrad, sídliště Vysočany 

a východ města se sídlištěm Pod Vodojemem). Z každé byla vybrána nejvýznamnější zastávka 

z hlediska jejího vytížení (Aut.nádr., Studentská, Libická, Květná, Vodojem Jamborova).  

Následně bylo na těchto relacích provedeno vzájemné porovnání cestovních dob mezi MHD, 

osobním automobilem, jízdním kolem a chůzí. V případě jízdních dob u osobního automobilu se 

jedná o nejrychlejší variantu trasy bez zohlednění provozu. Pro cestovní dobu MHD byla brána 

vždy nejrychlejší běžná varianta trasy, tedy taková, která se během dne cyklicky opakuje a 

nejedná se pouze o určitý jeden či dva spoje. Na základě této podmínky tak byly do porovnání 

použity cestovní doby na páteřních linkách č. 2, 4, 5 a 8, které během pracovního dne drží 

pravidelný hodinový interval. Porovnání cestovních dob shrnuje Tabulka 5.7. 

Tabulka 5.7: Porovnání cestovních dob mezi MHD, osobním automobilem, jízdním kolem 
a chůzí mezi pěti nejvýznamnějšími zastávkami v jednotlivých čtvrtích města   

Název zastávky Cestovní doba v min. (MHD / IAD / jízdní kolo / chůze) 

Odkud / Kam Aut.nádr. Libická  Květná Studentská Vodojem Jamborova 

Aut.nádr. 
 

12 / 4 / 9 / 32 10 / 5 / 11 / 40 8 / 4 / 6 / 24 7 / 4 / 10 / 31 

Libická  10 / 4 / 9 / 32   * / 4 / 8 / 25 6 / 2 / 5 / 19 10 / 5 / 9 / 34 

Květná 10 / 5 / 12 / 40 * / 4 / 7 / 26   2 / 3 / 4 / 18 * / 6 / 9 / 29 
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Název zastávky Cestovní doba v min. (MHD / IAD / jízdní kolo / chůze) 

Studentská 8 / 4 / 7 / 26 7 / 2 / 5 / 20 2 / 3 / 5 / 18   4 / 3 / 5 / 17 

Vodojem Jamborova 8 / 4 / 8 / 29 10 / 5 / 9 / 33 * / 6 / 8 / 26 3 / 3 / 3 / 14   

*v této relaci není přímé spojení linkami MHD, přestupní doby na páteřních linkách příliš dlouhé, možnost kombinace 

MHD a chůze 

Zdroj: MM a Mapy.cz 

V rámci výpočtu cestovní rychlosti byla zjištěna vzdálenost, kterou linky MHD v rámci svého 

trasování na těchto relacích urazí a z jednotlivých cestovních rychlostí pak aritmetickým 

průměrem za všechny relace vypočtena průměrná cestovní rychlost vozidel MHD (dle JŘ). 

Průměrná cestovní rychlost vychází přibližně 23 km/h. 

Z tabulky je patrné, že kromě relace z/do zastávky Libická v západní části města 

a vzdálenějších relací, jsou cestovní doby MHD v porovnání s osobním automobilem poměrně 

srovnatelné. Delší jízdní doby MHD má kromě obsloužení zastávek na svědomí i linkové vedení 

(jednosměrně okružní systém). Za zmínku stojí i např. provedení okruhu kolem části sídliště 

Stalingrad na lince č.8 či závlek do zastávek Libušínská a Vodojem Jamborova. Nutno však 

také dodat, že jízdní doby osobních automobilů mohou být při průjezdu centrem města 

v běžném provozu (např. ve špičkách) o něco delší.  

V porovnání s MHD ale i s osobním automobilem se jako velice konkurenceschopný způsob 

dopravování po městě jeví jízdní kolo. I pro nejvzdálenější relace se pro tento dopravní 

prostředek nejedná o velké vzdálenosti (max. do 3 km). Jízdní doby jsou srovnatelné s MHD 

i s osobním automobilem. Určitým omezením však může být charakter terénu s výškovými 

rozdíly (např. výše položené sídliště Stalingrad), kde rychlost cyklistů znatelně klesá. Nicméně 

jízdní doby cyklistů lze v tomto ohledu považovat za odpovídající, neboť portál Mapy.cz vychází 

z průměrné rychlosti 15 km/h.   

Naopak v případě chůze jsou pro vzdálenější relace (např. z ulice Květná, Libická nebo ze 

sídliště Pod Vodojemem na Autobusové nádraží, kde se vzdálenosti pohybují od 2 do 2,5 km) 

tyto doby v porovnání s ostatními způsoby i několikanásobně delší. Důležité je opět zmínit, že 

tyto doby vychází z průměrné rychlosti cca 3,5 km/h, která odpovídá spíše pomalé chůzi. Za 

předpokladu, že běžná rychlost chůze dospělého člověka se pohybuje kolem 5 km/h lze 

konstatovat, že výše uvedené doby jsou pro většinu chodců o několik minut kratší. I přesto je 

chůze jako alternativa využívána především na kratší vzdálenosti např. z výše uvedených 

zastávek do centra města, kde rozdíl v porovnání s ostatními druhy dopravy není tak markantní.   

5.2.4 Dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů 

V centru města poměrně husté rozmístění zastávek včetně kvalitní návazné infrastruktury i pro 

osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace (zastávky i pěší infrastruktura 

rekonstruovaná, bezbariérově přístupná, více přechodů pro chodce a možností pro 

bezbariérové překonání komunikací – bylo již popsáno v Přístupnosti zastávek). Z hlediska 

obslužnosti území jsou zastávky v centru města umístěné především u významných cílů, 

kterými jsou například náměstí (zast. Havlíčkovo náměstí, Horní), pošta (zast. Nádražní), 

divadlo (zast. Nádražní), Městský úřad (zast. Žižkova), poliklinika (zast. Studentská), Střední 

průmyslová škola a gymnázium (zast. Studentská). To samé platí i pro některé zastávky mimo 

centrum např. Strojírenská u mostu (supermarket Penny), Libušínská (Dům s pečovatelskou 

službou), Jihlavská ZDAR (ZDAR, a.s.), Brněnská Nákupní park, Zámek, Novoměstská 

(hřbitov), Bezručova stadion (Sportovní areál Bouchalky). 
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Umístění zastávek mimo centrum se z hlediska dopravní obslužnosti snaží pokrýt takřka celé 

území města, které svým tvarem připomíná obrácený křesťanský kříž. Z většiny území mimo 

centrum města jsou zastávky MHD dostupné do 5 minut chůze. Výjimkou jsou odlehlejší části 

sídliště Vysočany podél ulice Vysocká a oblast sídliště Pod Vodojemem, kde z nejvzdálenějších 

částí jsou zastávky dosažitelné do 10 minut chůze. Směrem dále od centra, a platí to především 

pro nezrekonstruované zastávky a infrastrukturu obecně, se kvalita dosažitelnosti zastávek 

výrazně snižuje. Zastávky jsou často přístupné pouze z jedné strany, neboť chybí příčné vazby, 

o bezbariérovém překonání komunikace nemluvě. Takový případ lze naleznout především 

v ulicích:  

● Okružní na sídlišti Stalingrad, 

● Libušínská, 

● Jamborova, 

● Bezručova, 

● Brodská. 

Horší obslužnost je způsobena i umístěním zastávek z pohledu vazeb do hloubky okolního 

území. Jak již bylo zmíněno, většina zastávek je umístěna u významných cílů. V případě centra 

města se toto očekává, nicméně v případě zastávek mimo centrum a zejména v oblastech, kde 

převládá bytová zástavba, může být tento způsob umístění na úkor obyvatel žijících v přilehlém 

okolí zastávky, neboť je zaměřeno primárně na určitou skupinu cestujících. Pro některé cíle toto 

navíc platilo historicky a současné umístění tak ne vždy reflektuje aktuální požadavky 

cestujících.  

Problémem tak často bývá i blízkost křižovatky, čímž rovněž dochází k prodlužování 

docházkových vzdáleností z lokalit či čtvrtí, které přímo nepřiléhají k ulici, na které se daná 

zastávka nachází. Situaci také často komplikují i chybějící příčné vazby v blízkosti zastávek, 

nebo v případě neprotilehlých zastávek např. zajištění příčné vazby pouze v jednom směru 

a tím pádem nesmysluplné vedení pěších tras pro dosažení zastávky ve směru opačném. 

Nejvýraznějšími příklady jsou zastávky v ulici Bezručova na silnici I/37:  

● Bezručova u pily 

○ Velká vzdálenost od kolmých ulic vyúsťujících do ulice Bezručova prodlužuje 

docházkovou vzdálenost z oblasti sídliště Vysočany. 

○ Příčná vazba zajištěna pouze v blízkosti zastávky ve směru z centra. 

● Bezručova stadion 

○ Zastávka je umístěna v blízkosti vyústění ulice Nová ze sídliště Vysočany, avšak 

nejbližší příčná vazba je zajištěna pouze u zastávky směrem z centra což výrazně 

komplikuje dosažitelnost zastávky ve směru do centra. 

Mezi další takové zastávky lze zařadit: 

● Okružní dolní 

○ Jednosměrná zastávka nacházející se v ulici Okružní přesně uprostřed úseku mezi 

ulicemi V Zahrádkách a Revoluční. 

○ Chybí oficiální příčné vazby, protější strana je navíc ve většině úseku využívána 

k podélnému parkování. 

● Jihlavská ZDAR 

○ Zastávka se nachází v blízkosti vjezdu do areálu firmy ZDAR, v její blízkosti se však 

nenachází žádné příčné vazby. 



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

143 

● Wonkova 

○ výhodné umístění zastávky pouze pro několik přilehlých domů a chodce přicházející 

od křižovatky s ulicí Jungmannova. 

○ obecně velkým problémem této zastávky je chybějící návazná pěší infrastruktura. 

○ dosažitelnost zastávky od bytových domů v ulici Studentská komplikuje bariéra ve 

formě potoka Staviště (situaci by mohla vyřešit např. lávka přes potok nebo po novém 

přemístění zastávky Studentská i možné přemístění této zastávky do ulice 

Studentská. 

Dalším faktorem ovlivňujícím kvalitu obslužnosti, která je však úzce spjata i se stavem 

infrastruktury a místními podmínkami, je protilehlost nebo jednosměrnost zastávek. Pokud se 

jedná o protilehlost, je většina obousměrných zastávek na území města umístěna buďto přímo 

naproti sobě nebo v přiměřené vzdálenosti (oddělené např. přechodem či místem pro 

přecházení). Velkou rezervu v tomto ohledu však mají již několikrát zmiňované společné 

zastávky MHD a VLD v ulici Bezručova:  

● Bezručova u pily, 

● Bezručova stadion. 

Tyto zastávky jsou kromě nevhodného umístění z pohledu vazeb do hloubky okolního území 

umístěny nevhodně i z pohledu vzájemných poloh. Vzájemná vzdálenost protisměrných 

zastávek je v případě zastávky Bezručova u pily cca 170 m, v případě zastávky Bezručova 

stadion 100 m. Situaci navíc komplikují chybějící či nevhodně umístěné příčné vazby, jak již 

bylo uvedeno dříve. Přitom situace u těchto zastávek z hlediska místních podmínek (např. 

umístění vjezdů na pozemky, příčné uspořádání, výškové řešení) je poměrně příznivá pro 

přemístění do vhodnějších poloh. 

Dalšími zastávkami, kde vzájemná vzdálenost opačných směrů komplikuje jejich dosažitelnost 

jsou: 

● Strojírenská u Hajčmanů 

○ Vzájemná vzdálenost zastávek cca 150 m. 

○ Příčné vazby cca 70 m od zastávek, nutnost překonat další ulice a vjezdy (např. na 

parkoviště u hypermarketu Albert, delší docházková vzdálenost. 

● Neumannova 

○ Vzájemná vzdálenost zastávek cca 90 m. 

○ Příčné vazby vychází z místních podmínek a jsou zajištěné pro oba směry (zástavba 

pouze z jedné strany, protější stranu tvoří řady individuálních garáží). 

○ Rozdílné docházkové vzdálenosti pro cestující např. kratší pro nástup ráno a delší pro 

výstup odpoledne a opačně. 

V případě jednosměrnosti zastávek je ovlivněna zejména podoba linkového vedení. Na území 

města se nachází celkem 7 jednosměrných zastávek (řeč je pouze o nácestných zastávkách, 

nikoliv o konečných jako např. Zelená hora či Strojírenská ŽĎAS, nebo o zastávkách, do 

kterých linky v současné době zajíždí závlekem a poté se vrací zpět na svoji trasu jako např. 

Vodojem Jamborova či Brněnská Nákupní park). Všechny tyto jednosměrné zastávky se 

nachází pouze na síti MHD: 

● Brněnská policie 

○ zastávka pouze ve směru do centra, obsluhovaná linkami č. 2, 4 a 5, 
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○ zřízení druhého směru již v plánu města (zlepšení obslužnosti páteřní okružní linkou 

č. 8 a páteřními linkami 2 a 5 v opačném směru), 

● Okružní horní, Okružní rozc. Hamry, Okružní dolní 

○ Komplikované vedení linek v oblasti sídliště Stalingrad, 

○ Linky přijíždějící směrem od Strojírenské a pokračující severním směrem (č. 1 a 8) 

opíšou celý kruh a vrací se zpět na svou trasu, 

● Libušínská 

○ závlek pro linku č. 8 přijíždějící směrem od Sázavské a pokračující dále do ulice 

Wonkova, 

○ výjezd autobusů z ulice Libušínská do ulice Dolní (I/37) je komplikován hustým 

provozem a světelně řízenou křižovatkou u kulturního domu, 

● Nová, Vejmluvova 

○ Jednosměrné zastávky v klidné oblasti sídliště Vysočany I obsluhované páteřní 

polookružní linkou č. 5 a účelovou linkou č. 3. 

Uspořádání linkového vedení MHD pro zajištění obslužnosti těchto zastávek však více či méně 

ovlivňuje i obousměrné zastávky, které jsou vzhledem k okružnímu systému u většiny linek (dvě 

ze čtyř páteřních jsou jednosměrné okružní, jedna polookružní) často obsluhovány v jednom 

směru mnohem více spoji než ve směru opačném. Tabulka 5.8 uvádí obousměrné zastávky 

obsluhované některými linkami pouze v jednom směru.   

Tabulka 5.8: Obsluha obousměrných zastávek linkami MHD podle směrů   

Zastávka 
Obsluha zastávky 
směr AN / centrum 

Obsluha zastávky 
směr od AN / z centra 

Studentská ❷③⑥⑦❽ ①❷③❹❺⑥⑦ 

Žižkova ⑥⑦ ❹⑥⑦ 

Libická  ①③ ①③❹⑥❽⑨ 

Bezručova u pily  ①❷③❺⑥⑦ ①❷⑥⑦ 

Brodská obch.domy ⑥⑦ ❹⑥⑦❽ 

Květná ①❷③⑥⑦ ①❷③❺⑥⑦ 

Strojírenská u Hajčmanů ①❹⑦⑨ ①⑦❽⑨ 

Vnitřní ①❷③⑥⑦ ①❷③❺⑥⑦ 

Neumannova ③❹⑥ ③⑥❽ 

Jihlavská ZDAR ❷③❺❽⑨ ❷③❹❺⑨ 

Strojírenská u mostu ①❹⑦⑨ ①⑦❽⑨ 

Wonkova ❽ ①❹ 

Novoměstská ③⑥❽ ③❹⑥ 

Sychrova ③❺⑥ ⑥ 

Sázavská ①③❽ ①③ 

❷ páteřní linka MHD ① účelová linka MHD 

Zdroj: MM 
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Pokud do porovnání vzájemné nabídky zahrneme pouze páteřní linky, které během dne drží 

pravidelný interval a účelové linky zanedbáme, jsou z tabulky patrné i výrazné rozdíly z hlediska 

obslužnosti a využití některých zastávek.  

Takovým příkladem je zejména nově zbudovaná zastávka Libická, která je ve směru Sázavská 

obsluhována dvěma páteřními okružními linkami a čtyřmi účelovými (většina těchto linek zahýbá 

do ulice Okružní a objíždí sídliště Stalingrad), zatímco v opačném směru k ulici Brodská je 

téměř nevyužita (pouze dvě účelové linky).  

Absence adekvátní nabídky spoji MHD je dále patrná např. u nově zbudované zastávky 

Sázavská v rozvojové lokalitě Na Klafaru, kde vzniká nová obytná čtvrť města. Ve druhé 

polovině roku 2017 tuto zastávku obsluhovala i linka č.4, nicméně na základě stížností ze strany 

cestujících byla tato linka přesměrována do ulice Žižkova. V současné době je zastávka 

obsluhována dvěma účelovými a pouze jednou páteřní linkou č.8, která navíc obsluhuje pouze 

zastávku směrem do centra. Zastávku v opačném směru lze tak opět považovat za téměř 

nevyužitou. 

Dalšími podobnými případy jsou zastávky Žižkova a Brodská obch.domy, kde je vyšší nabídka 

spojů páteřními linkami zajišťována pouze na zastávce směrem z centra, zatímco v opačném 

směru nejsou žádné páteřní linky vedeny. 

Důležité je zmínit také druhou nejvytíženější a zbrusu vybudovanou zastávku (listopad 2020) 

Studentská, která byla přemístěna do nové polohy blíže ke křižovatce s ulicí Neumannova. Tato 

zastávka je obsluhována osmi z devíti linek systému MHD a je nazývána přestupním uzlem. 

I pro tuto zastávku lze však z pohledu aktuálního linkového vedení vidět určité rozdíly ve 

směrovosti nabídky spojů. Linka je sice obsluhována všemi páteřními linkami, nicméně pouze 

linka č.2 tuto zastávku obsluhuje obousměrně. Zastávku ve směru z centra (směr Wonkova) 

obsluhují ještě linky č.4 a 5, v opačném směru (směr Neumannova) linka č.8. Časy odjezdů 

těchto linek nenahrávají prokladům, které by nabídku učinily atraktivnější, ani možnostem 

pravidelných přestupů, které jsou v určitých směrech možné, avšak s dobou čekání 10-

15 minut. Při stávajících jízdních řádech tak tuto zastávku zatím nelze nazývat jako hlavní 

přestupní uzel. 

5.2.5 Zastávky VLD na území města 

Na území města se nachází celkem 19 zastávek obsluhovaných linkami VLD z nichž 

14 obsluhují linky VLD společně s MHD a 5 zastávek je obsluhováno pouze VLD. Jedná se 

o zastávky Convent, Brodská lékárna, Jamská, Vysočany a Tokoz I. 

Z těchto pěti zastávek je i vzhledem k poloze nedaleko centra nejvýznamnější zastávka 

Convent. Druhou nejvýznamnější je pak zastávka Brodská lékárna na sídlišti Stalingrad. 

Zastávky Jamská a Tokoz I jsou umístěny především za účelem dopravení zaměstnanců do 

průmyslových areálů, a nikoliv za účelem zajištění širší obslužnosti území. Zastávka Vysočany 

pak patří vzhledem k nízké nabídce i poptávce k nejméně využívaným zastávkám na území 

města. U ani jedné této zastávky však nelze konstatovat, že zajišťují obslužnost lokalit 

v částech města, kde chybí MHD, neboť všechny tyto zastávky se nachází vždy v docházkové 

vzdálenosti jiné zastávky obsluhované MHD. 

● Convent – Horní, Novoměstská 

● Brodská lékárna – Brodská obch.domy a zastávky rozmístěné na sídlišti Stalingrad 

● Jamská – Jamská I v průmyslové zóně Jamská 

● Tokoz I – TOKOZ 

● Vysočany – Vnitřní 
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Společná obslužnost území tak funguje spíše na bázi synergie těchto dvou systémů, kdy VLD 

rozšiřuje nabídku v částech, kde se tyto zastávky nachází (např. sídliště Stalingrad a zastávka 

Brodská lékárna). Cestující tak pro dosažení cílů může volit často rychlejší, přímější 

a jednodušší alternativu než v případě MHD. Tento potenciál je však spíše nevyužit, a to 

zejména z důvodů popsaných v podkapitole 5.2.1 Dopravní obslužnost VLD o současném stavu 

linkové dopravy (nízká frekvence bez pravidelných intervalů a návazností na další systémy, 

tarifní integrace). 

Synergii těchto systémů připomíná i paralelní vedení linek MHD a VLD, a to zejména v úsecích 

páteřních a významných komunikací města. Jde především o ulice Strojírenská, Nádražní, 

Chelčického či Jihlavská, které jsou využívány autobusy k příjezdu a odjezdu z Autobusového 

nádraží. Dále pak průtah silnice I/37 v úseku mezi zastávkami TOKOZ – Bezručova stadionu či 

silnice I/19 v úseku Žižkova – Brodská obch.domy. 

5.2.6 Služby pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Z pohledu služeb pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace je nejlépe 

vybavena železniční stanice Žďár nad Sázavou, která ve stávajícím stavu nabízí bezbariérový 

přístup do budovy a na všechna nástupiště. Stanice je vybavena také elektronickým systémem 

pro sluchově postižené a společně s autobusovým nádražím před výpravní budovou je 

upravena pro pohyb osob se sníženou schopností orientace.  

U autobusových zastávek závisí především na jejich stavu a stavu návazné infrastruktury (jak již 

bylo popsáno v podkapitole 5.1 Stav infrastruktury. Všechna vozidla zajišťující MHD jsou 

nízkopodlažní, bezbariérová, vybavená mechanickou plošinou a prostorem pro jeden invalidní 

vozík či kočárek. Dále jsou vybavena vnitřním i vnějším informačním systémem a hlásiči. 

Vysunutí mechanické plošiny a případnou pomoc osobám se sníženou schopností pohybu, 

maminkám s kočárky či těhotným ženám zajišťuje standardně řidič.  

Služby týkající se doprovodu malých dětí či osob s mentálním postižením nebo pro osoby se 

zavazadly nejsou ve VHD na území města nabízeny. 

5.2.7 Další formy technologie obsluhy území  

V současné době se na území města nachází pouze oficiální parkovací stání typu K+R 

umístěných v ulici Chelčického u železniční stanice Žďár nad Sázavou. 

Žádné další podobné formy typu K+R či záchytných P+R a B+R se na území města v současné 

době nenachází.  

5.2.8 Problémové okruhy (shrnutí) 

1) Špatné návaznosti autobusových spojů na vlaky 

○ Nepravidelný interval na linkách VLD, návaznosti autobusových spojů na vlaky 

a obráceně spíše náhodné, často situace ujetí spoje několik minut před příjezdem 

nebo příliš dlouhého čekání (příjezd či odjezd zcela mimo takt železniční osobní 

dopravy) 

○ Jízdní řády páteřních linek MHD s pravidelným hodinovým intervalem, relativně krátké 

čekací doby však pouze na lince č.2 (možný přestup BUS-VLAK i obráceně) a na lince 

č.8 (možný pouze přestup VLAK-BUS) 

2) Nejednotný přístup ke společným / odděleným zastávkám MHD a VLD 

○ Podoba označníků se liší (u zastávek MHD a společných s VLD město sjednocuje dle 

vlastních standardů, otázka sjednocení zastávek na standard integr. systému VDV  
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○ Brodská obch.domy vs. Brodská lékárna 

○ Strojírenská u Hajčmanů (více označníků), Žižkova – obecně u společných zastávek 

jízdní řády vylepeny většinou v přístřešcích zastávek 

3) Složitý systém vedení linek MHD, nízká frekvence spojů 

○ nezaučený uživatel raději volí chůzi 

4) Studentská jako hlavní přestupní uzel 

5) Komplikované vedení linek přes sídliště Stalingrad 

○ jednosměrné zastávky v ulici Okružní, pro obsloužení všech zastávek nutné objet celé 

sídliště Stalingrad dokola 

6) Protilehlost a jednosměrnost zastávek 

7) Absence MHD v rozvojových lokalitách 

○ nízká a směrově nevyrovnaná nabídka spojů u nové výstavby Na Klafaru 

Problémová místa a oblasti z pohledu dopravní obslužnosti uvádí stejně jako v případě 

infrastruktury Příloha E.6 a výřez Obrázek 5.44 (viz podkapitolu 5.1.5). 

5.3 Poptávka po veřejné dopravě 

5.3.1 Tendence vývoje přepravní poptávky 

Historická data pro analýzu stavu a tendence vývoje přepravních vztahů ve VLD a vlacích 

nebyla pro město Žďár nad Sázavou k dispozici. Pro MHD byla poskytnuta data o počtu 

přepravených cestujících v posledních deseti letech Odborem komunálních služeb MěÚ Žďár 

nad Sázavou. Počet přepravených cestujících v MHD v letech 2010 – 2020 zobrazuje Tabulka 

5.9. Pro rok 2020 nebyly údaje zatím k dispozici, nicméně tento rok byl velmi významně 

ovlivněn pandemií Covid-19 a vládními epidemiologickými opatřeními, které zcela jistě budou 

mít za následek velmi výrazný pokles přepravených cestujících. Hodnoty z tabulky 5.9 lépe 

znázorňuje Graf 5.1. 

Tabulka 5.9: Počet přepravených osob linkami MHD v letech 2010 – 2020 

Rok Ujeté km Počet přepravených osob 

2010 303 083 1 172 115 

2011 312 636 1 130 796 

2012 297 826 1 019 769 

2013  316 777 885 602 

2014 326 966 1 064 799 

2015 330 730 1 113 052 

2016 333 556 1 109 761 

2017 337 755 1 032 128 

2018 337 483 930 542 

2019 339 037 1 031 543 

2020*                            -                              - 

Zdroj: MHD Žďár nad Sázavou 
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Graf 5.1: Počet přepravených cestujících v MHD v letech 2010 – 2019 

 

Zdroj: MHD Žďár nad Sázavou 

Z tabulky 5.9 a grafu 5.1 je patrné, že zatímco počet ujetých kilometrů kromě roku 2012 

v posledních deseti letech mírně roste, počet přepravených cestujících oproti roku 2010 klesl. 

Největší pokles cestujících byl zaznamenán v roce 2013. V letech 2014 až 2017 se pak počet 

cestujících pohyboval mezi 1 000 000 až 1 100 000 přepravených ročně a spíše stagnoval. 

V červenci 2017 došlo k zásadní úpravě linkového vedení, jehož účelem bylo udělat systém 

MHD pro cestující přehlednější a atraktivnější. Protože však stávající cestující MHD lze 

považovat za poměrně konzervativní, přinesla tato změna pokles cestujících a dodatečné dílčí 

úpravy dle jejich požadavků. Nicméně v případě jakékoliv zásadnější změny platí, že nějakou 

dobu od zavedení trvá, než se tento systém stabilizuje a cestující se naučí ho využívat. Možná 

i právě z tohoto důvodu byl počet přepravených cestujících v roce 2019 vyšší než v roce 2018. 

Kromě úprav linkového vedení či jízdních řádů došlo také k modernizaci vozového parku (konec 

roku 2019), k zavedení preference vozidel MHD na všech křižovatkách a přechodech se 

světelným signalizačním zařízením či umožnění platby bankovní kartou ve vozidlech (říjen 

2020). I tyto kroky vedou k větší atraktivitě MHD a mohou přivést více nových cestujících. 

V roce 2020 se však tento trend bohužel určitě nepotvrdí, vzhledem k již zmíněné pandemii 

Covid-19, a možná ani v nadcházejících letech ne, neboť tato pandemie velmi výrazně zasáhla 

i do vnímání cestování veřejnou hromadnou dopravou, které pravděpodobně nebude takové, 

jak jsme jej dosud znali.          

5.3.2 Veřejná linková doprava 

Přepravní data byla poskytnuta pouze dopravcem ZDAR, a.s., který zajišťuje nejen provoz linek 

MHD, ale také na více než 75 % linkách regionální linkové dopravy zajišťující obslužnost města, 

přičemž celkový podíl všech spojů tohoto dopravce dosahuje 94,5 %. Kalibrační hodnoty 

přepravených osob ve VLD na úsecích sítě veřejné dopravy v dopravním modelu zobrazuje za 

24 hodin Obrázek 5.47 a pro špičkovou hodinu Obrázek 5.48. 
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Z obrázků 5.47 a 5.48 je patrné, že nejvíce přepravených osob je na relaci Žďár nad Sázavou – 

Nové Město na Moravě, která zaujímá přesvědčivě první místo z celkové přepravy osob 

v porovnání s dalšími významnými relacemi. Další v pořadí z pohledu přepravených osob jsou 

dle směrů, ze kterého do města přijíždí směry od Ždírce nad Doubravou / Svratky (ze severu), 

od Nového Veselí / Jihlavy (z jihozápadu), od Ostrova nad Oslavou / Velké Bíteše (od jihu) a od 

Hamrů nad Sázavou / Přibyslavi / Polné (od západu). Nejméně přepravených osob je pak 

v relaci Žďár nad Sázavou – Vysoké – Sněžné. 

Z obrázků jsou patrné také rozdíly v některých mezizastávkových úsecích, které svým 

způsobem vyjadřují i chování cestujících, které je však výrazně ovlivněno linkovým vedením na 

území města. Jak již bylo popsáno v podkapitole 5.2.1 Dopravní obslužnost VLD, drtivá většina 

linek je vedena tak, že se v co největší míře vyhýbá centru města bez ohledu na to, z jakého 

směru do města přijíždí. Nízký počet přepravených cestujících v úseku ulice Horní – Havlíčkovo 

náměstí je tak důsledkem malé nabídky spojů nikoliv nízké poptávky. Největší rozdíly jsou 

patrné v případě nejvýznamnější relace (Nové Město na Moravě) a na příjezdu ze severního 

směru, kde jsou znatelné výrazné poklesy přepravených osob mezi příjezdem od ulice 

Novoměstská / Jamská a pokračováním směrem na Autobusové nádraží (jižně od centra) 

a příjezdem od ulice Dolní do ulice Žižkova a pokračováním směrem na Autobusové nádraží 

přes sídliště Stalingrad (severně od centra). Tato dvě místa reprezentují zastávky Convent 

a Žižkova, které jsou, vzhledem k jejich umístění relativně blízko centra, využívány cestujícími 

jejichž cílem je právě centrum města příp. jeho blízké okolí. 
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Obrázek 5.47: Přepravené osoby VLD za 24 hodin  

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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Obrázek 5.48: Přepravené osoby VLD ve špičkové hodině  

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s.  
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Tento fakt se promítá i v nástupech a výstupech cestujících, které pro špičkovou hodinu 

znázorňuje Obrázek 5.49 (nástupy) a Obrázek 5.50 (výstupy) a hodnoty za 24 hodin Obrázek 

5.51 (nástupy) a Obrázek 5.52 (výstupy).  

Kromě Autobusového nádraží, které jako hlavní uzel veřejné hromadné dopravy z pohledu 

počtu nástupů a výstupů cestujících jednoznačně dominuje, jsou dalšími nejvíce využívanými 

zastávkami právě zastávky Convent a Žižkova, kde za celý den nastoupí 423 a 371 cestujících 

a vystoupí 433 a 439 cestujících. Významnými zastávkami jsou také např. Strojírenská 

u Hajčmanů, která je vzhledem ke své poloze v blízkosti průmyslového areálu ŽĎAS, využívaná 

především zaměstnanci této firmy, či zastávka Brodská lékárna v oblasti sídliště Stalingrad, kde 

je umístěno několik školských zařízení (základní škola, střední škola, speciální pedagogické 

centrum, domov mládeže, mateřská škola) a dalších cílů např. nákupní centrum, pošta či kino. 

I u této zastávky může být důvodem vedení linkových autobusů, které za touto zastávkou 

odbočují do ulice Revoluční a směřují na Autobusové nádraží. V případě, že tak cestující 

potřebují dále směrem k centru využívají tuto zastávku a zbylý úsek dochází pěšky. 

Nástupy a výstupy cestujících do vozidel VLD na zbylých zastávkách a zejména na těch dále od 

centra jsou v porovnání se zmíněnými zastávkami zanedbatelné. Využívání linek VLD na území 

města je tak minimální. 

Mezi nejméně využívanými jsou zastávky Vysočany či Bezručova stadion, na kterých se počty 

nástupů a výstupů za 24 hodin pracovního dne pohybují v řádu jednotek.         
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Obrázek 5.49: Nástupy cestujících VLD ve špičkové hodině 

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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Obrázek 5.50: Výstupy cestujících VLD ve špičkové hodině  

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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Obrázek 5.51: Nástupy cestujících VLD za 24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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Obrázek 5.52: Výstupy cestujících VLD za 24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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5.3.3 Městská hromadná doprava 

Kromě přepravních dat pro VLD poskytla společnost ZDAR, a.s. data i pro linky MHD. V tomto 

případě se však jedná pouze o data nástupu osob na zastávkách MHD. Data odpovídají součtu 

všech pracovních dní za listopad 2019, tj. 21 dní. Tento měsíc byl stanoven jako poslední 

vypovídající období, protože v měsících následujících byla doprava, zvláště pak veřejná, silně 

ovlivněna opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 spočívající v omezení pohybu a osob. 

Nástupy na zastávkách MHD pro špičkovou hodinu znázorňuje na Obrázek 5.53 a za 24 hodin 

pracovního dne na Obrázek 5.54. 

Nejzatíženější zastávkou z hlediska nástupů je celkem přirozeně zastávka Autobusové nádraží 

s 560 nástupy (40 ve špičkové hodině), což je téměř dvakrát více než druhá zastávka v pořadí, 

zastávka Studentská s 297 nástupy (19 ve špičkové hodině). Počty nástupů na dalších 

zastávkách v pořadí jsou oproti zastávce Studentská více než dvakrát nižší. Mezi zastávky 

s alespoň více jak 100 nástupy za 24 hodin patří Havlíčkovo náměstí (137), Libická (136), 

Libušínská (133), Bezručova u pily (130), Horní (128), Brodská obch.domy (124) 

a Květná (121). V případě zastávek Havlíčkovo náměstí a Horní se jedná o zastávky v centru 

města. Zastávky Libická a Brodská obch.domy patří mezi významné zastávky sídliště 

Stalingrad, stejně tak jako zastávka Květná na sídlišti Vysočany. Zastávku Libušínská obsluhují 

hned tři páteřní linky a je využívána obyvateli z přilehlých bytových domů a seniory z Domova 

s pečovatelskou službou umístěných v blízkosti zastávky. Bez údajů o výstupech však nelze 

přesně určit jaké relace jsou na území města v rámci MHD nejvyužívanějšími. Podle počtu 

nástupů lze však odhadem říci, že se jedná především o relace z oblasti sídliště Stalingrad 

(Libická, Brodská obch.domy), sídliště Vysočany a pod Zelenou horou (Květná, Bezručova 

u pily) či sídliště na Libušíně (Libušínská) směrem k vlakovému a autobusovému nádraží, do 

centra (Havlíčkovo náměstí, Horní) a dalším cílům v blízkosti centra, kterými jsou zejména 

poliklinika či prodejna Lidl (Studentská) či Dům s pečovatelskou službou (Libušínská) 

a obráceně.  

Na opačném pólu s nejméně nástupy jsou pak zastávky Brněnská (1) a Pilská nádrž (6). 

V případě zastávky Pilská nádrž je toto nízké využití způsobeno především mimo sezónním 

obdobím (poskytnutá data z listopadu), neboť tato zastávka je především rekreačním cílem. Na 

obrázcích nejsou uvedeny zastávky Dagmarky a Nádražní, které v období sběru dat byly 

zrušeny kvůli úplné uzavírce místních komunikací ulic Nádražní, Husova a Tyršova. Náhradními 

zastávkami byly určeny zastávka Strojírenská, u Hajčmanů v případě zastávky Nádražní 

a zastávka Strojírenská, u mostu pro zastávku Dagmarky. 
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Obrázek 5.53: Nástupy cestujících MHD ve špičkovou hodinu 

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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Obrázek 5.54: Nástupy cestujících MHD za 24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM, vstupní data ZDAR, a.s. 
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5.3.4 Osobní železniční doprava 

Přepravní data v železniční dopravě poskytla společnost České dráhy, a.s. data o počtech 

cestujících, konkrétně průměrný denní počet cestujících v mezistaničních úsecích v roce 2019 a 

průměrný denní obrat cestujících ve stanicích/zastávkách v roce 2019. Údaje jsou k dispozici 

jak pro pracovní dny, tak i pro dny pracovního klidu. Data jsou smluvně vázána v utajeném 

režimu a nesmí být poskytnuta třetí straně ani publikována v této zprávě, nicméně jsou využita 

pro kalibraci modelu.  

Na základě výstupů z modelu činí přepravní poptávka na páteřní trati 250 (Praha-) Havlíčkův 

Brod – Tišnov (-Brno) obousměrně necelých 2 000 přepravených cestujících za 24 hodin 

pracovního dne, a to jak v relaci Žďár nad Sázavou směrem na Havlíčkův Brod a Prahu tak 

v relaci směrem na Tišnov a Brno. Na vedlejší trati 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na 

Moravě – Tišnov je modelovaná hodnota přepravní poptávky oproti hlavní trati čtvrtinová a činí 

obousměrně lehce přes 500 přepravených cestujících za 24 hodin pracovního dne. V tomto 

směru však není železniční doprava příliš konkurenceschopná a tvoří spíše doplněk dopravě 

silniční (linková autobusová), která za 24 hodin pracovního dne přepraví více jak dvojnásobný 

počet cestujících. 

Modelované hodnoty přepravených cestujících osobní železniční dopravou uvádí Příloha B.1.3 

(výřez znázorňuje Obrázek 5.55) 

Obrázek 5.55: Modelované hodnoty přepravených cestujících osobní železniční dopravou 
za 24 hodin pracovního dne 

 

Zdroj: MM a OpenStreetMap 
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6 Cyklistická doprava 

Součást dopravního systému města tvoří také doprava cyklistická. V této kapitole se věnujeme 

popisu stavu dopravní infrastruktury města s ohledem na provoz cyklistů, kterou analyzujeme 

z pohledu vedení tras, druhů zavedených cyklistických opatření, dostupného vybavení, 

parkování a služeb. Nedostatky a závady jsou vyjmenovány v samostatné části kapitoly. 

Závěrem kapitoly je pomocí dopravního modelu popsána poptávka po dopravě na kole. 

6.1 Infrastruktura  

Infrastruktura pro provoz cyklistů je prakticky veškerá komunikační síť pro automobilovou 

dopravu doplněná o samostatné cyklistické komunikace nebo komunikace pro pěší, kam je 

vjezd cyklistům povolen. 

Tato kapitola popisuje a analyzuje současný stav této sítě. Nejprve jsou vyjmenovány 

cyklotrasy, které tvoří jakýsi návod pro cyklisty, jaké komunikace mezi svým startem a cílem 

preferovat. Ne vždy jsou zárukou bezpečnosti a komfortu, protože cyklotrasy jsou vedeny i po 

silnicích a místních komunikacích, které jsou významně zatíženy automobilovou dopravou. 

V případě bezpečnosti cyklistů však platí, že je horší vysoká rychlost automobilů než hustý 

provoz. 

Po zhodnocení nabídky cyklotras se věnujeme dopravní síti koncepčně a dělíme veškerou 

dostupnou infrastrukturu dle vztahu cyklisty k automobilovému provozu a prostoru komunikace. 

Po strategickém přístupu kapitola pokračuje čistě technicky tabulkovým výčtem možných 

opatření pro cyklisty (jako např. cyklostezky, cyklopruhy nebo cyklopřejezdy) dle TP 179 

a uvedením, zda-li se ve městě a nachází a na jakém místě.  

Ke konci kapitoly jsou popsány možnosti odstavení jízdních kol a soupis vybavení doprovodné 

infrastruktury. 

6.1.1 Síť cyklotras 

Žďárem nad Sázavou prochází několik značených cyklotras. Vedení cyklotras je vyznačeno 

žlutými informativními směrovými tabulemi nebo návěstí. Cyklotrasy jsou vedeny po vozovce 

nebo po cyklostezkách. V následující tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé cyklotrasy doplněné 

výčtem cyklostezek, které nejsou součástí cyklotras.  

Tabulka 6.1: Seznam cyklotras 

Název a číslo 

trasy 

Charakter Začátek a 

konec 

Trasa v rámci města Vedení trasy Funkce 

Cyklotrasa  

EV4 

evropská 

dálková 

Francie – 

Ukrajina  

Polnička-Pilská 

nádrž-Bránský 

rybník-Zelená hora-

Vysoké 

S-V okraj města cykloturistická, 

rekreační 

Cyklotrasa  

19 

Posázavská 

nadregionální Davle – Lísek  Hamry nad Sázavou 

– řeka Sázava – 

nám. Republiky – 

Novoměstská – 

Mělkovice – 

Veselíčko     

Z-V přes 

centrum 

cykloturistická, 

dopravní 
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Název a číslo 

trasy 

Charakter Začátek a 

konec 

Trasa v rámci města Vedení trasy Funkce 

Cyklotrasa 

5061 

Santiniho 

regionální Vojnův Městec 

– Bystřice nad 

Pernštejnem 

Polnička – Pilská 

nádrž – Bezručova – 

Farská humna – 

náměstí – Jamská – 

Jámy  

SZ-JV přes 

centrum 

rekreační, 

dopravní 

Cyklotrasa 

4369 

regionální Žďár n. S., nám. 

Republiky – 

Rosička  

nám. Republiky – 

Nádražní – 

Chelčického – 

Jihlavská – Nové 

Veselí 

centrum-JZ rekreační, 

dopravní 

Stezka na 

Stržanov 

regionální  Pilská nádrž-

Stržanov 

S okraj města rekreační, 

dopravní 

Značená 

cyklotrasa bez 

čísla 

místní 

propojka 

 Brodská-V 

Zahrádkách-

cyklostezka 19 

 dopravní 

Stezka na 

Klafar 

místní 

propojka 

 Skatepark-Sázavská  dopravní 

Stezka 

Bezručova 

místní 

propojka 

 Bezručova (U pily – 

stadion) 

 dopravní 

Stezka Dolní místní 

propojka 

 Dolní (Wonkova – 

Neumannova)  

 dopravní 

Stezka Srázná místní 

propojka 

 Srázná-Bezručova  dopravní 

Stezka před 

poliklinikou 

místní 

propojka 

 chodník mezi 

Neumannova-

Studentská 

 dopravní 

Zdroj: MM 

Základní trasování sítě cyklotras spojuje všechny důležité směry, většinu důležitých zdrojů a 

cílů dopravy, prochází přes centrum a poskytuje možnost napojení dalších tras. Cyklotrasy jsou 

vedeny převážně po okrajích sídelních útvarů a průmyslových oblastí. Poskytují napojení na 

rekreační a turistické cíle ve městě i za městem. Trasování je komfortní na středně dlouhé 

a dlouhé vzdálenosti. Chybí však propojky určené pro krátké vzdálenosti ve městě a komfortní 

dosažení základních zdrojů a cílů dopravy (obytné oblasti, obchody a služby, úřady, 

zdravotnická zařízení, pracoviště, přestupní terminály, VHD). Vzhledem ke kopcovitému terénu 

města může být výškový profil některých tras jejich nevýhodou, kterou však může vyvážit 

vzrůstající obliba a dostupnost elektrokol. 

Tabulka 6.2: Vyhodnocení vedení cyklotras  

Silné stránky Slabé stránky 

Trasování ve všech hlavních směrech, cyklostezky 

Stržanov, Polnička, Hamry, Radonín. 

Cyklotrasy bez integrace, přerušení cyklostezek (na 

Radonín, na Sázavu, bezpečnost na trase na Nové 

Město na Moravě, u Polničky). 

Vedení po hranicích jednotlivých funkčních celků – 

dobrá možnost napojení a rozvoje sítě. 

Chybí propojky a napojení. 

Napojení na turistické cíle ve městě i za městem 

(památky, příroda). 

Chybí napojení na nerekreační cíle (sídliště, ŽĎAS, 

mimo centrum, tangenty, východní oblast). 
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Silné stránky Slabé stránky 

Výhodné pro středně dlouhé a dlouhé vzdálenosti. Nevhodné pro krátké vzdálenosti (absence napojení a 

propojek). 

Zdroj: MM 

6.1.2 Členění sítě 

Pokud chceme popsat síť a možnosti cyklodopravy koncepčně, vypůjčíme si dělení, které trasy 

rozděluje dle provozně-prostorového charakteru komunikace. V podstatě to znamená, že se 

podíváme na to, kde je jsou cyklisti nejvíce ohroženi automobilovou dopravou (ale za to se jim 

často nabízí přímé a rychlé spojení) a kde jsou naopak více chránění nebo úplně odděleni (za 

cenu delší trasy nebo ohrožení chodců). Následující tabulka popisuje pro tři hlavní kategorie 

sítě typy jejich komunikací, funkce, vhodná opatření a odpovídající městské ulice a lokality. Je 

to takový předstupeň návrhu a v současném dokumentu nám poslouží i pro analýzu stávajících 

problémů a nedostatků. 

Tabulka 6.3: Dělení sítě dle provozně-prostorového charakteru komunikace  

Části sítě Typ komunikace Funkce Vhodná opatření Příklady lokalit 

Integrované 

koridory 

 

významné 

komunikace (silnice, 

zatížené místní 

komunikace) 

rychlé a přímé 

spojení 

 

dostatečně široká 

vozovka (krajnice), 

integrační opatření 

(např. pruhy pro 

cyklisty), alternativa v 

podobě souběžné 

stezky či cesty 

I/19, I/37, Jamská, 

Jihlavská, Chelčického, 

Nádražní, Brodská, 

Strojírenská, Sázavská, 

Vysocká 

 

Chráněné 

trasy 

 

stezky, zákazy 

vjezdu, pěší zóny, 

obytné zóny, 

cyklistické zóny, 

propojky a parkové 

cesty, polní, lesní a 

účelové komunikace 

základní skelet 

sítě pro cyklisty 

integrace/segregace 

s pěší dopravou 

stezky podél Sázavy, pěší 

zóna Nádražní, stezka 

Sázavská, Dolní, Bezručova, 

Farská humna, průjezd 

Palachova-Brněnská, 

Veselská 

Zklidněné 

komunikace 

 

cyklistický průjezd, 

cykloobousměrky 

a zóny 30 

plošná obsluha 

území 

zajištění přehlednosti 

a zklidnění prostoru 

centrum, Vodojem, 

Komenského, Klafar, 

Hutařova, Studentská 

Zdroj: MM 

Vedení cyklotras, cyklostezek a organizace dopravy na komunikacích zobrazuje mapová příloha 

F.1 Cyklistická doprava – Infrastruktura. 

6.1.3 Cykloopatření 

Opatření na cyklistické infrastruktuře můžeme rozdělit dle jejich umístění na volné trase nebo 

v místě křížení s jinou komunikací a dále dle toho, jestli cyklisty integrují (na vozovce) nebo 

segregují od ostatního provozu (např. stezka nebo cyklopřejezd). 

Následující tabulky shrnují přehled všech možných opatření dle Technických podmínek 179 

Navrhování komunikací pro cyklisty. V tabulkách je křížkem označeno, jestli se opatření ve 

městě již uplatnilo a pokud ano, tak v jaké lokalitě.   
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Tabulka 6.4: Opatření pro cyklisty v úseku mezi křižovatkami  

CYKLOOPATŘENÍ  

Mezikřižovatkové úseky Realizace Lokalita 

BEZ OPATŘENÍ   

Společný provoz ve vozovce x  

INTEGRACE   

Piktogramový koridor  x Nádražní, Husova, 1. máje, Sázavská, Neumannova 

Ochranný pruh pro cyklisty -  

Vyhrazený pruh pro cyklisty -  

Vyznačený jízdní pruh pro vozidla veřejné 

hromadné dopravy a jízdní kola 

-  

Samostatný jednosměrný cyklistický pás -  

Barevné psychologické pásy a zvýraznění -  

SEGREGACE   

Stezka pro cyklisty x Podjezd pod mostem 1: máje/Husova 

Stezka pro chodce a cyklisty dělená -  

Stezka pro chodce a cyklisty společná x Stržanov, Posázavská č. 19, EV4/5061 podél Sázavy, 

Bezručova, Brodská, Srázná, Farská humna, 

Radonín 

Stezka pro chodce s povoleným vjezdem 

jízdních kol 

x Dolní 

Zdroj: MM 

Tabulka 6.5: Opatření pro cyklisty v místech křižovatek a křížení  

CYKLOOPATŘENÍ  

Křižovatky a křížení Realizace Lokalita 

BEZ OPATŘENÍ   

Průjezd souběžně s automobilovou 

dopravou 

x  

INTEGRACE   

Prostory pro cyklisty (V19) -  

Úprava řazení při průjezdu řadícími pruhy – 

povolený směr jízdy cyklistů 

-  

Naznačení průjezdu v rámci řadícího pruhu -  

Ochranné a vyhrazené pruhy pro cyklisty 

v rámci řadicích pruhů 

-  

Ochranný pruh pro cyklisty v řazení -  

Vyhrazený pruh pro cyklisty v řazení -  

SEGREGACE   

Místo pro překonání komunikace x  

Samostatný přejezd pro cyklisty -  

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu 

pro chodce 

-  

Přechod pro chodce sdružený s přechodem 

pro cyklisty 

-  

Zdroj: MM 
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Ve Žďáru nad Sázavou se vyskytují převážně cyklostezky se společným provozem chodců 

a cyklistů. Nejlepší komfort, atraktivitu a přímost cesty vykazují souvislé cyklostezky v trase 

cyklotras podél řeky Sázavy. Nedávno byly také postaveny lávky přes řeku Sázavu na Farských 

humnech a u Klafaru, zřízena nová stezka určená jen pro cyklisty mezi ulicemi 1. máje 

a Žižkova. Novostavbou je také cyklostezka od Pilské nádrže na Stržanov, kde je zajímavostí 

podjezd pod silnicí I/37. Viz následující obrázky.  

Obrázek 6.1: Posázavská cyklotrasa č. 19 na stezce od ulice V zahrádkách 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 6.2: Cyklotrasa 5061 na cyklostezce podél Sázavy za hotelem Jehla 

 
Zdroj: MM 

 

 

 

Obrázek 6.3: Stezka pouze pro cyklisty u ulice 1. máje 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 6.4: Lávka na Farských humnech 

 
Zdroj: archiweb.cz, autor: Kail Saliba 

 

Obrázek 6.5: Lávka na Klafar 

 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 6.6: Podjezd silnice I/37 cyklostezky na Stržanov 

 
Zdroj: MM 

 

Ostatní cyklostezky plní spíše funkci doplňkovou, kdy se jedná v podstatě o povolení jízdy na 

stávajících chodnících (Brodská, Dolní, Neumannova u polikliniky, Bezručova). 
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Obrázek 6.7: Stezka pro chodce s povolením vjezdu cyklistů na ulici Dolní 

 
Zdroj: MM 

Na vozovce v souběhu s automobilovou dopravou je vyznačen v několika ulicích 

cyklopiktokoridor, jiná opatření jako např. jízdní pruhy pro cyklisty realizována nejsou. 

Obrázek 6.8: Cyklopiktokoridor na ulici Sázavská 

 
Zdroj: MM 

Další zvýhodnění a opatření pro cyklisty můžeme najít v organizaci dopravy. Ve Žďáru nad 

Sázavou jsou zatím dvě tzv. cykloobousměrky, kdy je cyklistům v jednosměrné ulici povolen 

průjezd i v protisměru. Jedná se o ulice Hutařova a Studentská. Dále je cyklistům umožněn 
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vjezd na pěší zónu na ulici Nádražní a do některých úseků komunikací, kam je jinak vjezd 

zakázán. 

Obrázek 6.9: Cykloobousměrka v ulici Studentská 

 
Zdroj: MM 

 

Obrázek 6.10: Cykloprůjezd v ulici Veselská, cyklotrasy 19 a 5061 

 

 
Zdroj: MM 
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6.1.4 Parkování kol 

Přehled různých možností parkování či odstavení kola je zobrazen v následující tabulce. 

Tabulka 6.6: Možnosti parkování jízdních kol  

  

Stojany Vhodný typ obrácené „U“ náměstí, pošta; nevhodné 

typy: obchody, městské budovy, restaurace, poliklinika 

Stojanová hnízda Parkoviště u cyklostezky na Stržanov (nevyžívané 

vzhledem ke vzdálené poloze – komfort docházky i 

nízká bezpečnost) 

Přístřešky V podobě MHD přístřešků 

Uzamykací boxy - 

Úschovny Úschovna kol na nádraží 

Uzavřené prostory v budovách Firemní parkování a úschovny 

B+R (parkování jízdního kola v návaznosti na veřejnou 

dopravu) 

- 

Zdroj: MM 

U parkování kol je důležité, zda je kolo využito jako dopravní nebo turistický prostředek. Od toho 

se odvíjí i délka jeho odstavení a požadavky na chráněné parkování. Ve Žďáru nad Sázavou 

jsou veřejně dostupné spíše nechráněné možnosti vhodné pro krátkodobé odstavení v podobě 

stojanů. V centru města na náměstí a dále také u pošty jsou k dispozici opěrné stojany, o které 

jde kolo pohodlně opřít ze strany i s případnou bagáží. Většinou už jiné, méně vhodné typy 

stojanů, tzv. „drátolamy“, jsou umístěny u většiny obchodů a objektů občanské vybavenosti.  

Obrázek 6.11: Opěrné stojany na jízdní kola na náměstí 

 
Zdroj: Google 
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Nevydařeným záměrem bylo vytvoření stojanového hnízda u začátku cyklostezky na Stržanov, 

které se ale minulo svým umístěním, protože je daleko od cíle cyklisty (areál Pilské nádrže) 

a nepůsobí bezpečně (umístění u hlavní silnice a parkoviště automobilů, daleko od dohledu). 

Obrázek 6.12: Stojanové hnízdo u cyklostezky na Stržanov 

 
Zdroj: MM 

Pro cesty do práce a z práce využívají cyklisté, pokud možno, soukromé úschovny kol v místě 

svého pracoviště. Veřejná úschovna kol je v rámci služeb Českých drah k dispozici na nádraží. 

6.1.5 Doprovodná infrastruktura 

Přehled o existenci doprovodné infrastruktury shrnuje následující tabulka. V centru a na 

turisticky exponovaných místech lze najít dobré vybavení v podobě turistických map 

a odpočívek. Je důležité, aby umístění doprovodné infrastruktury nevytvářelo překážky v cestě 

pro pěší a hendikepované (umístění stojanů blízko vodicí linie, zúžení průjezdu a průchodu). 

Tabulka 6.7: Přehled doprovodné infrastruktury pro cyklisty  

  

Mapy a infopanely x 

Odpočívky x 

Automatické sčítače x 

Samoobslužná servisní místa - 

Madla a opěrky u SSZ - 

Odpadkové koše x 

Pítka x 

Ližiny a vodicí lišty  

Toalety x 

Doprovodná zeleň x 
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Zdroj: MM 

Ve městě se nachází jeden automatický sčítač cyklistů, který je umístěn u Pilské nádrže. Ze 

všech sčítačů v kraji Vysočina vykazuje hned po Havlíčkově Brodě nejvyšší návštěvnost. 

Oblíbeným dnem je neděle a třetinu účastníků tvoří chodci. Data a grafické přehledy 

návštěvnosti jsou k dispozici na: https://www.kr-vysocina.cz/monitoring-cyklistu-a-pesich-v-

ramci-site-paternich-cyklotras-a-cyklostezek-v-kraji-vysocina/d-4083034/p1%3D91198 

6.2 Služby 

Za základní nabídku služeb pro cyklisty můžeme považovat půjčovny, úschovny, přepravu kol 

a bikesharing. 

Ve Žďáru nad Sázavou je možné zapůjčit si kolo na několika místech – v prodejně kol, 

u Českých drah či v turistickém centru. Nabídka je však počtem kusů omezená, lze si však 

zapůjčit i elektrokolo. Viz následující tabulka. 

Tabulka 6.8: Půjčovny kol  

Místo Cena Typ a počet 

ČD, železniční stanice Žďár 

nad Sázavou 

- - 

Turistické informační centrum 300 Kč/den Horské, 3 ks 

Prodejna kol Highland sport Od 390 Kč/den Elektrokola, >10 ks 

Zdroj: MM 

Veřejně dostupná úschovna kol funguje na vlakovém nádraží.  

Obrázek 6.13: Provozní doba úschovny kol ČD, stanice Žďár n. S. 

 
Zdroj: www.cd.cz 

Přepravu kol je umožněna pouze po železnici, kde funguje i speciální spěšný cyklovlak 

Pernštejn v rámci IDS JMK. Nejbližší cyklobus je provozován v rámci IDS IREDO do Žďárských 

vrchů. 

Bikesharing nebo-li sdílení kol, které se většinou praktikuje ve větších městech s vyšší 

poptávkou po krátkodobých cestách, není ve Žďáru nad Sázavou zaveden. 

6.3 Problémová analýza 

Problémy cyklistické dopravy jsou rozděleny do následujících oblastí.  

● Vedení cyklotras 

● Dopravně zatížené komunikace 

● Dopravně zklidněné oblasti 

● Stezky a chráněná propojení 

https://www.kr-vysocina.cz/monitoring-cyklistu-a-pesich-v-ramci-site-paternich-cyklotras-a-cyklostezek-v-kraji-vysocina/d-4083034/p1%3D91198
https://www.kr-vysocina.cz/monitoring-cyklistu-a-pesich-v-ramci-site-paternich-cyklotras-a-cyklostezek-v-kraji-vysocina/d-4083034/p1%3D91198
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● Pěší doprava a cyklisté 

● Dopravní značení 

● Dopravní nehody s účastí cyklistů 

Na základě analýzy sítě cyklotras, viz kap. 6.1.1 jsou vyjmenovány lokality a trasy, které jsou 

nevhodně nebo nedostatečně propojeny s okolím.  

Další nedostatky cyklistické infrastruktury jsou děleny dle charakteru komunikací (významné 

dopravní komunikace, zklidněné oblasti). Překonávání komunikací v místech křížení jiných 

komunikací či oblastí tvoří také samostatné téma.  

Svébytnou problematikou je také souběh pěší a cyklistické dopravy. Technickou oblastí jsou 

závady na dopravním značení, jedná se však o bodové záležitosti, řešitelné v krátkodobém 

horizontu. Závěrem kapitoly jsou zhodnoceny dopravní nehody s účastí jízdního kola. 

Doplněním této kapitoly je příloha s mapovým výkresem F.2 Cyklistická doprava – Analýza.  

6.3.1 Vedení cyklotras 

Tabulka 6.9: Analýza vedení cyklotras  

Problém Popis Lokalita 

spletité vedení kvůli části ulice Nerudova 

v jednosměrném provozu vede 

cyklotrasa objížďkou na sídlišti a pak se 

vrací po silnici zpátky na křižovatku 

s ul. Jamská 

Nerudova – Jamská – Novoměstská  

 oficiální cyklotrasa vede od půlky 

náměstí z ul. Nádražní, od Kulturního 

domu je přímý průjezd velmi obtížný 

kulturní dům – náměstí – 

průmyslová zóna 

vedení po dopravně zatížených 

komunikacích 

cyklotrasy v souběhu s průtahy silnic, 

s frekventovanými místními 

komunikacemi 

Horní, Jihlavská, Jamská, 

Novoměstská, Chelčického 

nebezpečné křižovatky na trase rozlehlé křižovatky na průtazích silnic, 

chybějící VDZ, neuspořádaný prostor 

 

absence cyklotras a propojení cyklotrasa s cyklostezkou vede na 

jižním okraji oblasti, problém je 

napojení severní části a přímá cesta po 

frekventované ulici Brodské a její 

překonání směrem na Farská humna 

a na náměstí 

sídliště Stalingrad – centrum   

 cyklisté využívají chodník vedoucí od 

nádraží nebo chodník podél ulice 

Strojírenská, frekventovaný tah 

areál ŽĎAS – Nádraží/Strojírenská 

 bariérou je průtah I/37, který 

znemožňuje plynulé napojení na blízké 

cyklostezky na západní straně města 

Vysočany a Pod Zelenou horou  

 ulice Jihlavská je od křižovatky 

s Brněnskou nekomfortní pro průjezd 

směrem ke ŽĎASu a do Radonína, kde 

existuje již cyklostezka 

Jihlavská – stezka Radonín 

Zdroj: MM 
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Obrázek 6.14: Průjezd přes centrum 

 
Zdroj: Mapy.cz 

 

Obrázek 6.15: Spletité vedení cyklotras 

 
Zdroj: Mapy.cz 
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Obrázek 6.16: Vazba ŽDASu na nádraží a Strojírenskou 

 
Zdroj: Mapy.cz 

 

Obrázek 6.17: Chybějící napojení Vysočan na cyklostezky 

 
Zdroj: Mapy.cz 
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6.3.2 Dopravně zatížené komunikace 

Tabulka 6.10: Analýza dopravně zatížených komunikací  

Problém Popis Lokality 

Nedostatečná šířka jízdního pruhu 

pro bezpečné odstupy a předjíždění 

cyklisty 

vysazené přechody, podélné 

parkování, vyjeté koleje, uliční 

vpustě, výmoly 

průtah přes centrum, Jihlavská 

Chybějící segregace 

 

chybí nabídka jízdy v souběžném 

vedlejším dopravním prostoru 

Jamská, Novoměstská, Brněnská 

Chybějící integrace chybí cykloopatření všechny významné komunikace 

(s výjimkou cyklopiktokoridorů) 

Zdroj: MM 

 

6.3.3 Dopravně zklidněné oblasti  

Tabulka 6.11: Analýza dopravně zklidněných ulic a oblastí  

Problém Popis Lokality 

Jednosměrný provoz potenciál pro zobousměrnění, 

cykloobousměrky pouze v několika 

ulicích (Hutařova, Studentská) 

Nerudova, Studentská, Veselská, 

Sadová, Kopečná, Tyršova 

Zákazy vjezdu, průjezdu  průjezd k 5. ZŠ (z Nádražní, z 

Palachovy), chdoník u Vesny u ul. 

Švermova, z Revoluční k OC, 

U Klafárku, Binkova 

Zdroj: MM 

Obrázek 6.18: Organizace provozu – zákaz vjezdu: před Vesnou u ul. Švermova (nahoře), 
U Klafárku (uprostřed) a u 5. ZŠ (dole) 
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Zdroj: MM 

 

6.3.4 Stezky a chráněná propojení 

Tabulka 6.12: Analýza stezek  

 

Problém Popis Lokality 

Časté přerušování cyklostezek Zbytečné přerušování stezky podél 

její trasy v místech křižovatek nebo 

napojení na místo ležící mimo 

komunikaci. 

Bezručova, Brodská 

Ukončení cykloopatření před 

křižovatkou bez návaznosti 

Prakticky veškeré stávající stezky 

nejsou dostatečně 

napojeny/propjeny (chybí 

cyklopřejezdy, sjezdy, přejezdy 

z chodníku do vozovky apod.). 

např. dolní před SSZ Žižkova, 

cyklostezka u mostu v ul. Žižkova, 

Srázná, cyklostezka od polikliniky, 

stezka u mostu na ul. Brodská, 

cykloprůjezd na hrázi Vodojemu, 

Radonín 

Zdroj: MM 
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Obrázek 6.19: Začátek cyklostezky před poliklinikou s nájezdem pro údržbu 

 

Zdroj: MM 

 

Obrázek 6.20: Začátek cyklostezky podél Sázavy s nájezdem pro údržbu z ulice Žižkova 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 6.21: Nekomfortní ukončování cyklostezek, ul. Bezručova (vlevo nahoře), ul. 
Bezručova u ul. Srázná (vpravo nahoře), ul. Dolní u ul. Neumannova (uprostřed), 
ul. Brodská u silničního mostu (dole) 

 

 

 
 
Zdroj: MM 
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6.3.5 Pěší doprava a cyklisté 

Tabulka 6.13: Konfliktní místa chodci a cyklisté  

Problém Lokality 

Úzké místo pro společný provoz 

chodců a cyklistů 

napojení cyklotrasy EV4 u ul. 

Purkyňova 

Společný provoz chodců a cyklistů 

s vysokými intenzitami  

stezka podél Sázavy (cyklotrasa 

5061) 

 pěší zóna Nádražní 

 ukončení stezky u ul. Žižkova 

Vedení stezky v prostoru nástupní 

hrany 

Bezručova u pily 

 Bezručova stadion 

Pojížděný chodník nám. Republiky 

 Havlíčkovo nám. 

 chodníky podél ul. Dolní 

 oblast U Klafárku 

 ul. Strojírenská pod žel. mostem 

 propojovací chodník od křižovatky 

Convent po ulici Palachova okolo 

budovy CHKO 

 ul. Švermova – chodník k Vesně 

Zdroj: MM 

Obrázek 6.22: Úzká místa společného provozu chodců a cyklistů, stezka EV4 z ul. 
Purkyňova (vlevo), prostor pro cestující na stezce u MHD Bezručova u pily (vpravo)  

 
Zdroj: MM 
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6.3.6 Dopravní značení 

Tabulka 6.14: Závady na dopravním značení  

Problém Popis Lokalita 

špatné umístění špatně viditelné vyznačení cyklotrasy ul. V Zahrádkách 

 zbytečně a nebezpečně vyznačený 

cyklopiktokoridor 

okružní křižovatka Strojírenská x 

Nádražní  

nesoulad  slepá ulice vs. vyznačená cyklotrasa vjezd do ul. Nábřežní z ul. Žižkova 

 ukončení stezky před zastávkou MHD z 

jednoho směru, ale z druhého směru je 

stezka vyznačena 

MHD Bezručova u pily 

 zákaz odbočení do cykloobousměrky z ul. Smetanova do ul. Hutařova 

absence vyznačení cyklotrasy na náměstí – 

chybí směr rovně do ul. Nádražní 

nám. Republiky 

 vyznačení stezky z ulice od stadionu u sportovního areálu Bouchalky 

Zdroj: MM 

Obrázek 6.23: Závady na dopravním značení, ul. V zahrádkách (vlevo), ul. Nábřežní 
(vpravo), ul. Smetanova (dole) 

 
Zdroj: MM 
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6.3.7 Dopravní nehody s účastí cyklistů 

Ve zkoumaném období let 2015-2020 se stalo celkem 47 nehod s účastí jízdního kola. Dvě 

osoby byly usmrceny a jedna těžce zraněna. Tyto závažně nehody se staly na frekventovaných 

křižovatkách (Jihlavská x Chelčického, Jamská x obchvat I/19 a Dolní x Libušínská) a jednalo 

se o srážku s motorovým vozidlem. Lehké zranění utrpělo při nehodách s jízdním kolem celkem 

44 osob. 

Téměř polovina nehod (45 %) se stala v místě křižovatek, kde za dvě třetiny nehod mohli řidiči 

motorových vozidel. Ze všech nehod zavinili řidiči motorových vozidel 43 %. 

Pokud se podíváme na rozložení nehodových míst, jedná se spíše o západní část města na 

základní komunikační síti – Husova, Veselská, Revoluční, Brodská, Žižkova, Sázavská, průtah 

I/37, dále také na východě Studentská a Jamská. Četnost nehod pro jednotlivé úseky 

a křižovatky není vyšší než 2. Jedná se o nehody na základní komunikační síti (odpovídá vyšší 

intenzitě provozu), často v místě křižovatek (nejvíce kolizních míst). Neobjevuje se významné 

rizikové místo, spíše se jedná o systémový problém (křižovatky a základní komunikační síť 

města). Prevence nehod by tak měla spočívat ve vybudování přehlednějších křižovatek 

a přerozdělení prostoru na významné komunikační síti a alternativní nabídce chráněných 

komunikací. 

Obrázek 6.24: Nehody s účastí cyklistů 
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Zdroj: Nehody v ČR (cdv.cz) 

 

6.4 Poptávka po cyklistice 

Obousměrné intenzity cyklistické dopravy za 24 hodin pracovního dne, které vycházejí 

z multimodálního modelu dopravy, jsou zobrazeny v příloze C.1 Intenzity cyklistické dopravy na 

úsecích za 24 h.  

Z pentlogramu intenzit je patrné, že mezi nejvíce zatížené komunikace patří cyklostezka podél 

Sázavy na cyklotrase č. 5061 v úseku od Tokozu k ulici Žižkova (s maximem intenzit v úseku od 

mostu na ul. Sázavská ke křižovatce s boční ulicí kolem stadionu s více než 800 cyklisty za 

24 h).  

K významně zatíženým tahům se dále řadí trasa podél ulic Nádražní, Husova s pokračováním 

na Posázavské cyklostezce na cyklotrase č. 19. (400-600 cyklistů / 24 h). 200-600 cyklistů za 

24 h se pohybuje na ulici Studentská s maximem intenzit v úseku u okružní křižovatky s ulicí 

Wonkova. Mezi další významně zatížené ulice se řadí ulice Studentská, Nábřežní, Libická 

a ulice Bezručova v úseku mezi ulicemi Srázná a Krátká. 

Z příjezdových komunikací do města jsou nejvíce zatíženy úseky silnic na ul. Brodská za 

vjezdem do města u silničního mostu, dále ulice Jihlavská kolem ŽĎASu, ul. Vysocká 

v intravilánu, ul. Jamská u vjezdu do průmyslového areálu. 

Z rozložení intenzit je patrná poptávka po jízdě mimo průtahy silnic a vytváření paralelních tras 

po místních komunikacích, zároveň kvalitní dopravní nabídka pro cyklisty (samostané 

cyklostezky podél Sázavy) odpovídá i zvýšenému dopravnímu zatížení na těchto komunikacích. 

 

 

 

  

https://nehody.cdv.cz/
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7 Pěší doprava 

Kapitola popisuje současný stav komunikační sítě pro chodce, jmenuje hlavní formy komunikací 

a organizace dopravy s důrazem na pěší. Dále je uveden seznam komunikací ve špatném 

technickém stavu, zhodnocena nehodovost s účastí chodců a popsány základní formy integrace 

chodců s ostatními účastníky provozu. Na konci kapitoly jsou popsány hlavní problémové 

oblasti a jejich lokality. Přílohou této kapitoly jsou také dva souhrnné výkresy zaměřené na pěší 

dopravu s názvy Pěší doprava – Infrastruktura a Pěší doprava – Analýza. 

7.1 Stav sítě 

7.1.1 Popis sítě 

Základní síť pěších tras tvoří místní komunikace IV. třídy. Z hlediska funkce patří do skupiny D, 

která se dále dělí na: 

● komunikace se smíšeným provozem: pěší zóny, obytné zóny a  

● komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel: stezky pro chodce, 

chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunikace nepřístupné provozu silničních 

motorových vozidel, pokud nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C. 

V následující tabulce jsou vyjmenovány komunikace a formy organizace dopravy, které nás 

z pohledu pěších zajímají. Kromě tabulky je infrastruktura pro pěší zobrazena také v mapovém 

výkresu, viz příloha G.1 Pěší doprava – Infrastruktura. 

Tabulka 7.1: Organizace provozu a druhy komunikací z pohledu chodců 

Forma Lokalita 

pěší zóna ul. Nádražní (mezi ul. Husova a 

náměstím) 

obytná zóna nezavedena 

zóna 30 ul. Nádražní, sídliště Vodojem, část 

sídliště Klafar 

stezka pro chodce  Posázavská č. 19, EV4/5061 podél 

Sázavy, Bezručova, Brodská, Dolní, 

Srázná, Farská humna, Radonín, 

Stržanov (se společným provozem 

cyklistů) 

přechody pro chodce celé město 

chodníky celé město 

pěšiny celé město 

turistické trasy celé město 

Zdroj: MM 

Ve Žďáru nad Sázavou se v současnosti nachází jediná pěší zóna na ulici Nádražní mezi 

náměstím a ulicí Husova, kde přechází režim komunikace po nedávné rekonstrukci do zóny 30. 

Pěší zóna je umístěna na logické pěší trase z náměstí na nádraží a zapadá do konceptu města, 

které chce z ulice Nádražní vytvořit hlavní městskou třídu. V plánu je rekonstrukce pěší zóny, 

která plynule navazuje na první etapu rekonstrukce ulice Nádražní. 
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Obrázek 7.1: Pěší zóna, ul. Nádražní, před rekonstrukcí 

 
Zdroj: MM 

Obytná zóna, kterou charakterizuje společný prostor komunikace se smíšeným provozem 

a chodci jsou zde tak postaveni na stejnou úroveň jako ostatní účastníci, není ve městě 

v současnosti zavedena. Pro její zavedení vybízejí některé ulice v obytných oblastech, např. 

Vysočany, kde v podstatě již nyní je povrch komunikace skoro v jedné úrovni, avšak překážka 

k uplatnění zóny bývá požadavek na vyznačení parkovacích míst. 

Další formou komunikace pro pěší, kde mají chodci často společně s cyklisty výsostné 

a chráněné postavení jsou stezky. Stezkám se věnuje především kapitola 6 o cyklistické 

dopravě. Z pohledu chodců je důležité zmínit, že kromě cyklostezky u ul. 1. máje vyhrazené 

pouze pro cyklisty, se vždy jedná o komunikace, na kterých sdílejí chodci prostor společně 

s cyklisty a jsou plně segregováni od motorové dopravy. 

Další opatření přátelská k chodcům a další bezmotorové dopravě jsou tzv. zóny 30, kde je 

nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. Ve městě jsou takto vyznačeny tři zóny (obytné oblasti 

Klafar a Vodojem) a na některých samostatných ulicích je také rychlost vozidel omezena na 

max. 30 km/h.  
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Obrázek 7.2: Zóna 30, ul. Nádražní, po rekonstrukci (nahoře) a před rekonstrukcí (dole) 

 

 
 
Zdroj: Město Žďár nad Sázavou 
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Důležitým prvkem infrastruktury pro pěší jsou přechody pro chodce a místa pro přecházení. 

Umístění přechodů zobrazuje mapová příloha G.1 Pěší doprava – Infrastruktura. Jsou situovány 

převážně na silnicích a významných místních komunikacích. Bezpečnost na přechodech řeší 

analýza dopravní nehodovosti pěších v kapitole 7.3 Bezpečnost. Častým chybám 

v bezbariérových úpravách přechodů a míst pro přecházení se věnuje kapitola 7.2 Úpravy pro 

hendikepované. Přístupnost zastávek VHD z pohledu bezbariérovosti, která souvisí 

s umístěním přechodů pro chodce a míst pro přecházení komentuje kapitola 5.1.4 Přístupnost 

zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Na území města je vyznačeno také několik pěších turistických tras, které se sbíhají v oblastech 

na náměstí, na nádraží a v severozápadní nezastavěné části města. Jedná se o trasy 

regionální, ale i místní okruhy a naučné stezky. Jejich seznam je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 7.2: Seznam turistických tras  

Typ turistické trasy Barva Název/číslo Směr, poznámka 

Evropská dálková - není - 

Turistická červená 0501 západ: podél Sázavy, směr Davle; 

sever: směr Žďárské vrchy a Bystřice nad 

Pernštejnem 

Turistická červená 0506 jih: směr Velké Meziříčí, směr Tišnov 

Turistická modrá 2001 jih: Babín, dále Polná a Jihlava 

východ: Vojnův Městec 

Turistická žlutá 7550 východ: Lhotka, Sklené 

západ: Šlakhamr 

Turistická zelená 4542 východ: Nové město na Moravě 

západ: dále modrá 

Turistická modrá okruh okruh na severozápadě, Mamlas, Mikšovec, 

Vápenice, Adamův kopec, Pilská nádrž 

Místní turistická žlutá Hamerský vycházkový 

okruh 

Hamry nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 

Naučná stezka - Okolo Zelené hory část A, B 

Naučná stezka - Babín Žďárské vrchy 

Zdroj: MM 

Pro další analýzu pěších tras, které se podrobněji budeme věnovat v návrhové části generelu, 

je důležité definovat základní uzly města, kde se pěší trasy sbíhají, a uvědomit si hlavní bariéry, 

které tvoří překážky vedení pěších tras a dosažitelnosti území. V následujících dvou tabulkách 

jsou uzly města a základní bariéry vyjmenovány. 

Tabulka 7.3: Důležité uzly města  

Uzel  

náměstí Republiky, centrum  

Studentská  

autobusové nádraží a železniční 

stanice 
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Uzel  

severní rekreační oblast  

jižní průmyslová oblast  

obytné oblasti  

Zdroj: MM 

Tabulka 7.4: Bariéry  

Bariéra Druh Typ 

rybníky přírodní liniová 

vodní nádrž Pilská přírodní plošná 

řeka Sázava přírodní liniová 

potok Staviště přírodní liniová 

železniční trať technická liniová 

silnice technická liniová 

místní komunikace technická liniová 

protihluková stěna technická liniová 

areál ŽĎAS technická plošná 

průmyslová zóna I, II technická plošná 

sportovní areál technická plošná 

Zdroj: MM 

7.1.2 Technický stav komunikací 

Převážná většina chodníků a stezek je ve výborném nebo dobrém technickém stavu, pouze 6 % 

komunikací pro pěší je ve špatném stavu. Zdroj dat byl převzat z městského pasportu 

komunikací s aktualizací v roce 2019. 

Úseky ve špatném stavu jsou zobrazeny ve výkresu G.2 Pěší doprava – Analýza. 

Obrázek 7.3: Technický stav komunikací pro pěší  

 

Zdroj: MM 
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Jmenovitý seznam komunikací ve špatném technickém stavu:  

Tabulka 7.5: Seznam pěších komunikací ve špatném technickém stavu  

Označení úseku Délka v metrech 

5061, EV4 175 

Blažíčkova - za RD 213 

Brněnská - chodník V 89 

chodník Brodská-čp.1820/35 47 

chodník Haškova u čp.1136/17 14 

chodník Haškova za čp.2168/6-2171/12 38 

chodník Hlohová - Lesní 30 

chodník J od Nákupního centra Brodská 70 

chodník Jamborova - Kosinkova 21 

chodník Jamborova - směr Slavíčkova 103 

chodník ke KÚ 26 

chodník Kulturní dům - cyklostezka 64 

chodník souběžně mezi Pelikánova,  Špálova 177 

chodník Wolkerova za čp.2079/1-2084/11 136 

chodníky ke KD 29 

chodníky za čp.2053/33 30 

Doležalovo nám. - chodník Z 65 

Horní - chodník ke Švermově 108 

Husova - chodník S 13 

Jamborova - Chodník Z 43 

Krátká - Chodník J 55 

Lesní - chodník S 66 

Libušínská - chodník ke Kovářově 44 

Lučiny - chodník kolem parku 116 

Nábřežní (MK IV) 27 

Nádražní - chodník Z 39 

Nádražní - chodník za čp.2132/59-2135/65 56 

nám. Republiky - chodník V 363 

Okružní - chodník JV 95 

Okružní - chodník JZ 12 

Okružní - jih - mezi 06-čp.1992/102-1994/98 20 
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Označení úseku Délka v metrech 

Okružní - jih - vnitroblok 1998/90-2030/76 - sch 3 

Okružní - sever - 02 - chodník podél hřiště 94 

Okružní - sever - vnitroblok 1884/48-1902/42-187 36 

Okružní - sever - vnitroblok 2007/71-2012/58-202 83 

Palachova - chodník ZJ 46 

parkoviště Kulturní dům - chodník V 19 

Pelikánova - chodník směr JV 64 

Purkyňova - chodník J 8 

Purkyňova - chodník V 75 

Revoluční - chodník mezi čp.1847/9-1851/17 20 

Rybníček - za čp.228/10 - chodník V 12 

schodiště MěÚ-Komenského 41 

Strojírenská - chodník 318 

Studentská - chodník Z 36 

Studentská - k čp.1721-1723 - chodník SV 64 

Švermova - chodník JV 23 

Švermova - chodník S - podél čp.2100-18-2104/6 8 

U Taferny - chodník JV 70 

U Taferny - chodník S 84 

Vančurova - chodník SZ 27 

Veselská - chodník JV 72 

Veselská - chodník SZ 71 

Vodárenská - chodník J 30 

Wonkova - chodník J 81 

Alšova - chodník J 18 

Barákova - chodník S 146 

chodník Haškova za čp.2168/6-2171/12 56 

chodník Nerudova - Nezvalova 38 

chodník Nezvalova - Wolkerova za čp.2085/49-2087 27 

chodník Smetanova - Sadová 63 

chodník u kina Vysočina 15 

Husova - chodník S 94 

Komenského - chodník Z 132 

Nádražní - chodník V 150 
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Označení úseku Délka v metrech 

Nádražní - chodník Z 149 

Palachova - chodník ZJ 107 

parkoviště Kulturní dům - chodník J 13 

Santiniho - chodník V 23 

Santiniho - chodník Z 252 

Strojírenská - chodník SV 102 

Studentská - chodník V 21 

Studentská - k čp.1700-1706 - chodník S 5 

Vančurova - chodník SZ 151 

Wolkerova - chodník J 156 

Zelená Hora - chodníky 82 

Zdroj: MM a GIS města Žďár nad Sázavou, Mapa komunikací 

7.2 Úpravy pro hendikepované 

Úpravy komunikací a staveb pro osoby zdravotně znevýhodněné dělíme do dvou skupin na 

úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a na úpravy pro nevidomé a slabozraké. 

Každá skupina má svá níže uvedená specifika a požadavky a zároveň se v některých úpravách 

schází (odstranění překážek v cestě, minimální šířky pro průchod/průjezd). Úpravy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu můžeme obecně označit jako bezbariérové úpravy, které slouží 

i dalším účastníkům provozu jako jsou například osoby vedoucí dětský kočárek nebo jízdní kolo. 

Základní charakteristiky a požadavky úprav jsou následující:  

● Bezbariérové úpravy (úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu) 

- Sklony a šířka komunikací (podélný sklon max. 1:12, šířka chodníku min. 1,5 m) 

- Výškové rozdíly mezi komunikacemi (max. 20 mm) 

- Přístupy do budov (šikmé rampy) 

- Zvedací zařízení (výtahy, zvedací plošiny) 

● Úpravy pro nevidomé a slabozraké 

- Označení překážek, skleněných ploch, označení schodiště, označení nástupní hrany 

na zastávce 

- Vodicí linie přirozené a umělé (odstranění překážek, např. stojany na kola, reklamní 

poutače apod.) 

- Varovné pásy (vstup do nebezpečného prostoru: vjezd přes chodník, přecházení 

vozovky, schodiště, snížené obruby) 

- Úpravy na přechodech a místech pro přecházení 

- Hmatové prvky (členitá dlažba linií a pásů) 

- Akustické navádění 

 

V kapitole se dále věnujeme především místům, kde dochází k překonávání komunikace, 

protože ty jsou z hlediska bezpečnosti chodců kritickým bodem, kde může dojít k vážnému 

ohrožení života. Základní zásady pro úpravy přechodů a míst pro přecházení jsou následující: 
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● Snížená obruba v celé šíři přechodu na +2 cm 

● Dodržet max. sklony při provádění snížení 

● V šířce přechodu (s přesahy) je proveden varovný pás 

● Ve směru přechodu je proveden signální pás,  

● Vodící pás přechodu – přechod/místo pro přecházení délky min. 8 m 

● Úpravy pro nevidomé nemusí být na všech přechodech 

● Pokud to jde, tak oddělit dva sousední přechody v křižovatce vyvýšením obruby do 

standardní výšky (jinak varovný pás po celé délce) 

● U místa pro přecházení stejné úpravy, jen signální pás je odsazen od varovného pásu o 0,3 

–0,5 m 

Ve městě Žďár nad Sázavou jsou úpravy pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu 

provedeny na místech rekonstruovaných nebo nově postavených. Nezrekonstruované části 

komunikací úpravy postrádají, popř. se jedná o snížený obrubník s varovným pásem. Na 

přechodech a místech pro přecházení je častou chybou neukončení signálního pásu u vodicí 

linie (obrubník, stěna budovy apod.) a daleko nebezpečnějším problémem je nerozlišení 

přechodu pro chodce od místa pro přecházení. 

Zásadní chyby hmatových úprav: 

● Nenavedení na vodicí linie: signální pás končí do ztracena a nevidomý tak neví, kudy má 

pokračovat v cestě.  

● Nerozlišení místa přecházení od přechodu: signální pás není odsazen od varovného pásu, 

viz Obrázek 7.4  

Nebezpečí spočívá v záměně místa pro přecházení, kde automobily nedávají přednost 

chodcům za přechod pro chodce a hendikepovaný tak může vstoupit do vozovky s domněním, 

že má přednost. Nejčastěji se jedná o místa přerušení chodníků v místě sjezdu z hlavní 

komunikace na parkoviště či k nemovitostem, viz ulice Bezručova. Další místa pro přecházení 

jsou vyznačena např. i v ulici Nerudova, kde ale chybí (dle dříve platných předpisů) signální 

pás, snížená obruba je označena varovným pásem, což je z hlediska bezpečnosti méně 

závažné riziko než předchozí případ.  

Tabulka s chybným provedením hmatových úprav na přechodech pro chodce a místech pro 

přecházení uvádí Tabulka 7.6 níže. Bezbariérový přístup a úpravy pro zrakově postižené na 

zastávkách veřejné dopravy jsou řešeny v kapitole 5.1.4 Přístupnost zastávek pro osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

Tabulka 7.6: Místa s chybným nebo chybějícím provedením hmatových prvků na 
přechodech pro chodce a místech pro přecházení 

Lokalita (místo) Souřadnice Typ příčné vazby Specifikace problému 

sil. I/37, ulice Santiniho 

(parkoviště u zámku) 
49.581768, 15.935805 přechod pro chodce 

hmatové úpravy na jedné straně 
přechodu odpovídají místu pro 
přecházení 

ulice Studentská (u zastávky 

Studentská) 
49.564800, 15.942347 přechod pro chodce 

provedení hmatových úprav 
odpovídá místu pro přecházení 

ulice Sychrova (u pošty) 49.580036, 15.937000 přechod pro chodce 
na obou stranách chybí signální 
pásy 

ulice Libušínská (MK mezi domy 

s pečovatelskou službou) 
49.568462, 15.938215 přechod pro chodce 

na obou stranách chybí signální 
pásy 

ulice Bezručova (vjezd na 

parkoviště u prodejny potravin) 
49.578045, 15.937892 místo pro přecházení 

hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 
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Lokalita (místo) Souřadnice Typ příčné vazby Specifikace problému 

ulice Bezručova (vjezd na 

parkoviště u prodejny potravin) 
49.577606, 15.938065 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Purkyňova (u křižovatky 

s ulicí Bezručova) 
49.577353, 15.938084 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Bezručova (MK přes 

společnou stezku pro chodce 

a cyklisty) 

49.574533, 15.940099 místo pro přecházení 
hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Bezručova (vjezd na 

parkoviště u fotbalového 

stadionu) 

49.573267, 15.941256 místo pro přecházení 
hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Bezručova (výjezd 

z parkoviště u fotbalového 

stadionu) 

49.572839, 15.941622 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Bezručova (MK přes 

společnou stezku pro chodce 

a cyklisty) 

49.572197, 15.942195 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Luční (u křižovatky s ulicí 

Vysocká) 
49.569130, 15.945608 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Vnitřní (u křižovatky s ulicí 

Vysocká) 
49.570122, 15.947553 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Na Prutech (u křižovatky 

s ulicí Vysocká) 
49.571469, 15.949996 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

křižovatka Libická x Vápenická x 

Trhová 
49.567329, 15.931082 místa pro přecházení 

hmatové úpravy na třech 
ramenech křižovatky odpovídají 
přechodům pro chodce 

ulice Strojírenská (MK k 

prodejně Hypermarket Albert) 
49.557909, 15.935344 místo pro přecházení 

hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

MK v průmyslové zóně Jamská 49.555009, 15.95668 místo pro přecházení 
hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Uhlířská (u křižovatky 

s ulicí Sázavská) 
49.571838, 15.930673 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Libická (u křižovatky s ulicí 

Sázavská) 
49.571465, 15.931970 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice u Křížku (u křižovatky 

s ulicí Sázavská) 
49.572254, 15.929500 ve fázi výstavby 

chybí navazující pěší 
infrastruktura (hmatové prvky 
odpovídají přechodu pro chodce) 

parkoviště ve vnitrobloku u ulice 

Libušínská 
49.569122, 15.938657 místo pro přecházení 

chybné provedení hmatových 
úprav 

ulice Libušínská (chodník podél 

potoka Staviště) 
49.569189, 15.939632 místo pro přecházení 

hmatové úpravy se signálním 
pásem odpovídají přechodu pro 
chodce 

MK za Městským úřadem 49.564552, 15.935725 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Nerudova (u vjezdu na 

urnový hřbitov) 
49.560911, 15.943443 místo pro přecházení 

hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Drátenická 49.573689, 15.934658 místo pro přecházení 
chybné provedení hmatových 
úprav 

ulice Barvířská 49.573051, 15.934258 místo pro přecházení 
chybné provedení hmatových 
úprav 

ulice Palachova (jihovýchodní 

konec ulice) 
49.557250, 15.944472 místo pro přecházení 

hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Dvořákova (u vjezdu na 

plochu prodejce automobilů) 
49.555862, 15.937528 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 
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Lokalita (místo) Souřadnice Typ příčné vazby Specifikace problému 

ulice Dvořákova (u obslužné 

komunikace za obchodním 

domem) 

49.556221, 15.936562 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Jamská 49.560013, 15.950773 místo pro přecházení 
hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

stezka přes MK od zámku na 

Zelenou horu 
49.580392, 15.93824 místo pro přecházení 

hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Nerudova 49.561151, 15.945613 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

ulice Nerudova 49.561086, 15.945474 místo pro přecházení 
hmatové úpravy na jedné straně 
odpovídají přechodu pro chodce 

parkoviště Kaufland Chelčického 

(u vchodu do prodejny) 
49.555247, 15.937716 přechod pro chodce 

na jedné straně přechodu chybí 
hmatové prvky 

ulice Nerudova (u křižovatky 

s ulicí Horní) 
49.560773, 15.943328 přechod pro chodce 

na jedné straně přechodu chybí 
hmatové prvky 

ulice Nádražní (u SŠ a VOŠ 

zdravotnické) 
49.557746, 15.93895 místo pro přecházení 

na jedné straně místa pro 
přecházení chybí hmatové prvky 

ulice Revoluční (u křižovatky 

s ulicí Brodská, severní část) 
49.564447, 15.930550 přechod pro chodce chybí hmatové prvky 

ulice Revoluční (u křižovatky 

s ulicí Brodská, jižní část) 
49.564141, 15.930386 přechod pro chodce chybí hmatové prvky 

ulice Jamská (u křižovatky s ulici 

Novoměstská) 
49.561055, 15.946788 přechod pro chodce chybí hmatové prvky 

Havlíčkovo náměstí 49.564158, 15.939240 místo pro přecházení chybí varovné pásy 

ulice Neumannova (u vchodu do 

gymnázia) 
49.564654, 15.943950 přechod pro chodce 

na jedné straně přechodu chybí 
hmatové prvky 

ulice Bezručova (u zastávky 

Bezručova stadion) 
49.572048, 15.942430 přechod pro chodce 

na jedné straně přechodu chybí 
hmatové prvky 

MK v průmyslové zóně Jamská 

(u areálu Obaly Vysočina) 
49.555509, 15.955218 místo pro přecházení 

hmatové úpravy odpovídají 
přechodu pro chodce 

ulice Okružní (u křižovatky s ulicí 

Brodská, severní část) 
49.565967, 15.924493 přechod pro chodce 

na jedné straně přechodu chybí 
hmatové prvky 

ulice Okružní (u křižovatky s ulicí 

Brodská, jižní část) 
49.565765, 15.924345 přechod pro chodce chybí hmatové prvky 

Zdroj: Město Žďár nad Sázavou  
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Obrázek 7.4: Místo pro přecházení Bezručova – špatné hmatové úpravy 

 
Zdroj: MM 

Obrázek 7.5: Přechod Dolní k Libušínské – špatné hmatové úpravy 

 
Zdroj: MM 
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7.3 Bezpečnost 

V letech 2015-2020 se stalo celkem 40 dopravních nehod klasifikovaných jako srážka 

s chodcem. Většinu nehod (31) zavinil řidič motorového vozidla. Ze všech nehod se 27x jednalo 

o srážku s osobním automobilem, 10x s nákladním a 2x s autobusem. V databázi není 

zanesena žádná nehoda chodce s cyklistou (od roku 2009 se povinně hlásí pouze nehody se 

škodou nad 100 tisíc korun nebo nehody se zraněním). Třetina nehod se stala v noci a téměř 

polovina nehod byla situována u přechodu pro chodce nebo v jeho blízkosti. 

Při těchto nehodách byly usmrceny 3 osoby (2 usmrcení u křižovatky Revoluční x Brodská 

a 1 usmrcený na přechod k Vesně u náměstí), zraněno 7 osob těžce a 30 osob lehce. 

Nehodové lokality zobrazuje následující obrázek. 

Obrázek 7.6: Nehody klasifikované jako srážka s chodcem 

 
Zdroj: Nehody v ČR (cdv.cz) 

Z analýzy četnosti a závažnosti nehod klasifikovaných jako srážka s pěším jsou významné 

následující lokality: 

● přechod k Vesně u náměstí (ul. Horní), 

● soustava křižovatek Dolní x Žižkova a Žižkova x Nábřežní (světelné přechody a vyústění 

cyklostezky), 

● přechod u zastávky MHD Žižkova, 

● oblast u křižovatky Brodská x Revoluční, 

https://nehody.cdv.cz/
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● křižovatka ulic Okružní a Libická, 

● křižovatka ulic Wonkova a Jungmannova,  

● přechod na ulici Jungmannova u ul. Krátka 

7.4 Dopravní integrace 

Důležitým aspektem pěší dopravy je ji její koordinace a soužití s ostatnímu druhy dopravy. 

7.4.1 VHD 

Nejtěsnější vazbu mají chodci s veřejnou hromadnou dopravou, která by bez kvalitních 

přístupových tras pěší dopravy prakticky nemohla existovat. Tato závislost je popsána blíže 

v kapitole  5.2.4 Dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů. 

7.4.2 Parkování 

Pokud chceme nabídnout kvalitní vazbu mezi pěší a motorovou dopravou, můžeme se zaměřit 

na podporu parkování typu P+G („zaparkuj a jdi“). Takto se označují parkoviště, z nějž je možné 

převažujícího cíle cest, například centra města, dosáhnout pěšky bez přestupu na veřejnou 

dopravu. V případě Žďáru nad Sázavou neexistuje v současnosti žádné takto přímo vyznačené 

parkoviště, ale svým umístěním a charakterem lze uvažovat o parkovištích u nádraží nebo 

u zámku. 

7.4.3 Cyklisté 

V případě cyklistů se pěší často integrují na společných stezkách, kde může být provoz chodců 

a cyklistů rozdělen do pruhů či pásů, anebo sloučen. Ve Žďáru nad Sázavou se vyskytují pouze 

stezky se společným provozem. Další možná integrace je na přechodech pro chodce, které se 

mohou sloučit s přejezdy pro cyklisty. Ve městě zatím ale žádný takový přechod neexistuje. 

V případě sloučené stezky i přejezdů je důležité zhodnotit intenzitu pěšího a cyklistického 

provozu, aby nedocházelo k omezování jednotlivých účastníků. Významně zatížené místo 

společným provozem chodců a cyklistů se nachází na přechodu pro chodce na ul. Žižkova 

u vyústění cyklostezky a dále také na chodníku u ulice Strojírenská před areálem ŽĎAS. 

7.5 Problémová analýza 

V následující tabulce jsou vyjmenovány základní oblasti analýzy problémů a jejich lokalizace. 

Přílohou této kapitoly je mapový výkres G.2 Pěší doprava – Analýza. 

Tabulka 7.7: Analýza problémů pěší dopravy  

Problém Lokalita 

špatný technický stav viz Tabulka 7.5 

špatné propojení průtahy silnic jako bariéra (nebezpečné přecházení, u SSZ subjektivně dlouhá doba 

čekání na signál volno) 

 Jihlavská – chybějící přechody k Hettichu a mezi sídlištěm Přednádraží a Enpekou  

 vyšlapané cesty Lidl – centrální parkoviště – plavecký bazén (ul. Neumannova) 

 Revoluční – chybějící přechody 

 Klafar I – směr jih, Povoznická, oblast U Klafárku bez komfortních pěších propojení 

 křižovatka Nerudova x Horní 

 Vodojem – Jamská (garáže, vyšlapané cesty, tma) 

 Jamská – Nákupní park 

 Horní rybník/Lučiny – Nákupní park (protihluková zeď) 
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Problém Lokalita 

 Vysočany III s centrem (potok Staviště) 

 schodiště bez možnosti bezbariérového přístupu (za úřadem, u ul. Komenského) 

 Stalingrad – Farská humna (potenciál nové lávky) 

kolizní místa parkování sídliště Průmyslovka 

 Radniční u kostela 

 sídliště Stalingrad 

kolizní místa s cyklisty 

 

 

 

 

 

 

napojení cyklotrasy EV4 u ul. Purkyňova 

stezka podél Sázavy (cyklotrasa 5061) 

pěší zóna Nádražní 

ukončení stezky u ul. Žižkova 

Bezručova u pily 

Bezručova stadion 

nám. Republiky 

Havlíčkovo nám. 

chodníky podél ul. Dolní (oblast náměstí) 

oblast U Klafárku 

ul. Strojírenská pod žel. mostem 

propojovací chodník od křižovatky Convent po ulici Palachova okolo budovy CHKO 

ul. Švermova – chodník k Vesně 

bezpečnost bezpečnost před školami (Švermova, Komenského, 5. ZŠ) 

 bezpečnost na sídlišti Stalingrad (parkování těsně před vchody) 

 Jamborova – vyústění chodníku ze sídliště Průmyslovka - u točny autobusu 

 přechod u parkoviště před zámkem 

přechod k Vesně u náměstí (ul. Horní), 

soustava křižovatek Dolní x Žižkova a Žižkova x Nábřežní (světelné přechody a 

vyústění cyklostezky), 

přechod u zastávky MHD Žižkova, 

oblast u křižovatky Brodská x Revoluční, 

křižovatka ulic Okružní a Libická, 

křižovatka ulic Wonkova a Jungmannova,  

přechod na ulici Jungmannova u ul. Krátka 

Zdroj: MM 

Obrázek 7.7: Schodiště u městského úřadu do ul. Komenského bez bariérového přístupu 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 7.8: Vyšlapané pěšíny, ul. Jihlavská (vlevo), ul. Neumannova (vpravo) 

  
Zdroj: MM 

 

Obrázek 7.9: Ranní provoz před 5. ZŠ, Palachova 

 
Zdroj: MM 
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8 SWOT a problémová analýza 

Nejdůležitější výstupy analytické části formuluje souhrnná problémová analýza, která tvoří 

předobraz návrhové části Generelu dopravy. Ta vychází ze SWOT analýzy sestavené ve 

spolupráci s místními odborníky, především ze slabých stránek ležících na straně města  

a také některých hrozeb, které dokáže město alespoň nepřímo ovlivnit. 

Při formulaci vize mobility pro město Žďár nad Sázavou však nelze pominout ani silné stránky 

dopravního systému města, které lze dále rozvíjet a posilovat jejich vliv na dopravní chování 

obyvatel i návštěvníků města. Stejně tak nemůžeme vynechat ani na trendy ve vnějším 

prostředí, formulované mezi příležitostmi, které působí stejně pozitivním směrem. 

8.1 SWOT analýza 

Souhrnná analýza silných/slabých stránek a příležitostí/hrozeb (SWOT) vychází z kapitol tohoto 

dokumentu a upozorňuje na důležité závěry, které se odrazí ve tvorbě návrhové části Generelu 

dopravy. Jednotlivé podněty byly ve velké míře formulovány pomocí participace s odbornou 

veřejností, která proběhla v závěru roku 2020. Autorský tým Generelu dopravy doplnil jen 

několik bodů vázaných na zjištění dopravního modelu (v roce 2020 ještě nebyl k dispozici)  

a rovněž uspořádal podněty tak, aby odpovídaly metodice SWOT analýzy v rozdělení vnitřně 

determinovaných vlastností (silné a slabé stránky) a vnějších okolností (příležitosti a hrozby). 

● Silné stránky jsou část analýzy vnitřního prostředí města. Silné stránky pomáhají posilovat 

pozici města. Pomáhají nám identifikovat, v jakých aspektech je naše město lepší než 

ostatní, kde vybočuje z průměru. Cílem je maximalizace silných stránek. Vytěžit co nejvíce z 

toho co už umíme. 

● Slabé stránky patří opět do interní (vnitřní) analýzy prostředí města. Obvykle jsou měřeny 

interním hodnotícím systémem, benchmarkingem nebo srovnáním s konkurenci. Slabé 

stránky snižují vnitřní hodnotu města, resp. oslabují možnosti či úroveň mobility. Cílem je 

minimalizace slabých stránek. 

● Příležitosti jsou součástí vnější analýzy. Jde o potenciální šance pro rozvoj města (mobility) 

a posílení jeho pozice, avšak město samotné tyto aspekty nedokáže přímo ovlivňovat. Město 

se proto snaží o správnou identifikaci těchto pozitivních trendů a jejich maximální využití. 

● Hrozby jsou faktory vnějšího prostředí a leží mimo kontrolu města. Hrozby představují 

možná rizika, která ohrožují dosažení cílů města v mobilitě. Cílem analýzy je hrozby 

identifikovat, sledovat a případně eliminovat. V opačném případě mohou přerůst v závažný 

problém. 
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Obrázek 8.1: Rozdělení SWOT analýzy na vnitřní a vnější faktory  

 

Zdroj: MM 

Tabulka 8.1: Silné a slabé stránky  

Silné stránky Slabé stránky 

Dostupnost krajiny ze zastavěného území města pro 

pěší a cyklisty k volnočasovým aktivitám 

Fragmenty kvalitní cyklistické infrastruktury podél řeky 

Sázavy, oblíbené pro rekreační využití 

Dopravní uzel autobusového nádraží a železniční 

stanice propojený s většinou linek MHD 

Stabilizovaná MHD se snahou o pravidelnou obsluhu 

území, přizpůsobená potřebám stávajících uživatelů 

Postupná výstavba silničního obchvatu města, částečně 

již v provozu nebo v pokročilém stádiu přípravy 

Současné trendy v rekonstrukci dopravní infrastruktury 

(okružní křižovatky, Nádražní ulice, apod.) 

Moderní vybavení technologií světelného signalizačního 

zařízení, včetně preference MHD 

Chybějící propojení sídlišť a průmyslových zón na 

kvalitní cyklistickou infrastrukturu 

Nespojitost vedení cyklotras mimo rekreační koridory 

Absence integračních opatření cyklistů v hlavním 

dopravním prostoru 

Nejednotný přístup k přechodům pro chodce a místům 

pro přecházení, roztříštěnost provedení povrchů 

Chybějící infrastruktura pro bezpečné individuální cesty 

do škol, nízká preference chůze a cyklistiky 

Omezený potenciál MHD získávat novou klientelu 

(trasování linek, tarifní integrace, návaznost na VLD) 

Nevyhovující prostorové řešení a technické provedení 

některých autobusových zastávek 

Problematická přímá dopravní obslužnost linkami VLD  

v centrální části města 

Vysoký podíl automobilové dopravy na dělbě přepravní 

práce u vnitroměstských cest 

Vedení tranzitní a rovněž cílové automobilové dopravy 

přes rezidenční oblasti města s dopadem na životní 

prostředí a vnitroměstskou mobilitu 

Úzká kapacitní hrdla na páteřní komunikační síti 

(barokní most, náměstí, křižovatky), která jsou zároveň 

bariérami pro pohyb chodců a cyklistů 

Chybějící vnitřní komunikační propojení pro vytvoření 

alternativních tras vnitroměstské a cílové dopravy 

Rezervy v uspořádání a přehlednosti některých 

křižovatek, z toho plynoucí riziko zvýšené nehodovosti  

Nevyužitý potenciál pro zklidnění dopravy v rezidenčních 

lokalitách (zóna 30, přednost zprava, jednosměrky) 

Přetížení veřejného prostoru parkováním (rezidenční 

ulice, sídlištní zástavba) 

Liberální přístup k parkování u významných cílů ve 

městě motivuje k využití automobilu i pro krátké cesty  

Zdroj: MM 
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Tabulka 8.2: Příležitosti a hrozby  

Příležitosti Hrozby 

Kompaktní město s poměrně vysokou hustotou 

zalidnění, město krátkých vzdáleností 

Prolínání rekreačních a přírodních lokalit do vnitřní 

struktury města s potenciálem pro nemotorovou dopravu 

Popularita venkovního pohybu mezi obyvateli, rostoucí 

povědomí o zdravém životním stylu ve vztahu k mobilitě 

Rozvoj elektrokol jako standardu pro pravidelné využití 

cyklistiky pro cestování po městě 

Přímé dálkové spojení vlakem do Brna i Prahy 

Regionální vlakové spojení s ostatními velkými městy  

(Nové Město na Moravě, Velké Meziřící, Havlíčkův Brod) 

Zapojení města do integrovaného dopravního systému 

kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 

Velmi dobré silniční napojení na okolní krajská města a 

dálnici D1 

Rozvoj služeb sdílení aut (carsharing) i v podmínkách 

menšího města  

Zvyšování podílu bezemisních a nízkoemisních vozidel 

v osobní i nákladní dopravě 

Rozšířené možnosti telematiky pro sledování a regulaci 

dopravy v pohybu i v klidu 

Vysoký podíl cílové dopravy na dopravním zatížení 

města, ve které dominuje automobilová doprava 

Růst stupně automobilizace v regionu společně se 

ztrátou dělby přepravní práce veřejné dopravy 

Nízká či nulová podpora alternativních dopravních módů 

v rozvojových lokalitách (rezidenční development, 

významní zaměstnavatelé) 

Nedostatečná opora v legislativě při zavádění opatření 

na podporu cyklistické dopravy nebo regulaci 

automobilové dopravy 

Pomalá výstavba přeložek silnic I. třídy, které mají 

vytvořit alternativní dopravní trasy a odvést zbytnou 

dopravu z rezidenční zástavby města 

Nevhodné pojetí silničního obchvatu města, které pro 

město nezohlední převahu cílové dopravy nad tranzitní  

a které může vytvořit bariéry mezi městem a krajinou 

Prosazování osobních zájmů na úkor koncepčních 

řešení s celoměstským dopadem  

Neochota uživatelů automobilů ekonomicky participovat 

na parkování (regulace v centru, parkování na sídlištích) 

Zdroj: MM 

8.2 Problémová analýza 

Problémová analýza rozpracuje do větší podrobnosti ty slabé stránky, které dokáže město 

svými silami řešit formou opatření v Generelu dopravy. Zároveň však nelze vypustit ani hrozby, 

které sice leží mimo jeho působnost, ale zároveň je dokáže město alespoň částečně ovlivnit 

(typicky sem spadá vyjednávání s krajskými či státními subjekty).  

Abychom všechny zjištěné problémy dokonale poznali před zahájením prací na návrhové části 

Generelu dopravy, uvádíme níže v textu jejich stručnou charakteristiku spolu s odkazem na 

příslušnou analytickou kapitolu, kde je téma rozebráno ve větší podrobnosti. Návrhová část, 

počínaje vizí mobility a konče projekty / opatřeními, musí tyto identifikované problémy 

respektovat při hledání optimálního řešení. Před dokončením návrhové části Generelu dopravy 

tak bude zpětně ověřováno, zda se všechny níže zmíněné problémové body dočkaly adekvátní 

odpovědi. 

8.2.1 Doprava ve městě 

Vysoký podíl cílové dopravy na dopravním zatížení města, ve které dominuje 
automobilová doprava 

Z výpočtů dopravního modelu je zřejmé, že denně proběhne přes území města na 80 tisíc cest. 

Nejpočetnějším segmentem je doprava osobními automobily (téměř 56 tisíc cest), kde 

převažuje cílová a výchozí doprava nad dopravou vnitřní (52 vs. 38 %) a na tranzit připadá 

zbývajících 10 %. Zatímco u lehkých nákladních automobilů je poměr mezi vnitřní a cílovou / 

výchozí dopravou vyrovnaný, u těžkých forem dopravy už výrazně převládá cílová a výchozí 

doprava (57 % u těžkých nákladních automobilů a 69 % u kamionů). S velikostí nákladních 

vozidel roste i podíl tranzitu (26 % u kamionů). 

► Kapitola 3.3 Tranzitní, cílové a výchozí, vnitřní vztahy   
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Vysoký podíl automobilové dopravy na dělbě přepravní práce u vnitroměstských cest 

Souhrnný údaj dělby přepravní práce podle počtu cest vázaných na město hovoří o 

dominantním podílu automobilové dopravy 63 % (řidiči + spolucestující). Následuje chůze s 23 

%, veřejná hromadná doprava s 9 % a cyklistika s 5 % podílu na počtu cest v zájmovém území. 

Ze všech poptávkových vrstev dosahují nejvyšší četnosti cesty z domova do zaměstnání, kde 

pro vnitroměstské cesty dosahuje nejvyššího podílu 43 % opět automobilová doprava, těsně 

následovaná chůzí (42 %) a s větším odstupem již veřejnou dopravou a cyklistikou. 

► Kapitola 3.4 Dělba přepravní práce 

Růst stupně automobilizace v regionu společně se ztrátou dělby přepravní práce veřejné 
dopravy 

Stupeň automobilizace udává počet osobních automobilů na tisíc obyvatel. Tento ukazatel 

vzrostl v kraji Vysočina za posledních 13 let z 395 na 543 automobilů. Jde tak o významně vyšší 

hodnotu, než je evidována pro samotné město Žďár nad Sázavou (471 automobilů). Z tohoto 

trendu lze předpokládat, že v následujících letech bude pokračovat tlak automobilové dopravy 

na dojížďku do města z okolního regionu. Připomeňme, že ve vnějších cestách do zaměstnání 

je již dnes automobilová doprava zastoupena z výrazných 86 % (řidič + spolujezdec).  

► Kapitola 3.5 Stupeň motorizace a automobilizace 

8.2.2 Automobilová doprava 

Úzká kapacitní hrdla na páteřní komunikační síti, která jsou zároveň bariérami pro pohyb 
chodců a cyklistů 

Základní komunikační skelet města tvoří silnice a významné místní komunikace (silnice I., II. a 

III. třídy, místní komunikace II. třídy). Všechny tyto komunikace plní především funkci dopravní a 

patří do skupiny sběrných, příp. obslužných komunikací. Jejich smyslem je zajistit napojení 

města na okolí, propojení městských částí, napojení jednotlivých zón. Procházejí však přímo 

rezidenčními částmi města.  

Nejzatíženějším úsekem za 24 hodin pracovního dne je Dolní ulice na průtahu silnice I/37, kde 

dosahuje maxima 18,6 tis. vozidel, z toho 290 těžkých. Intenzita dopravy na průtahu silnice I/37 

neklesá v zástavbě města pod 12 tis. vozidel. Stejně tak další silnice I. třídy, I/19, dosahuje 

podobných intenzit dopravy v Žižkově ulici na přemostění Sázavy, byť v okrajových částech 

města již klesá pod 10 tis. vozidel za 24 hodin. Ze silnic II. třídy nelze opominout Jihlavskou ulici 

(průtah II/353), kde na úseku mezi Chelčického a Brněnskou atakuje celodenní intenzita 

dopravy rovněž 12 tis. vozidel. Takto vysoké intenzity dopravy pak narážejí na kapacitní hrdla 

(barokní most u zámku, přechody pro chodce v centru města, zatížené křižovatky na průtahu 

silnice I/37), před kterými se ve špičkách pracovních dnů vytvářejí dopravní zácpy (kongesce). 

► Kapitola 4.1.1 Základní komunikační síť 

► Kapitola 4.3.1 Intenzity automobilové dopravy  

Vedení tranzitní a rovněž cílové automobilové dopravy přes rezidenční oblasti města s 
dopadem na životní prostředí a vnitroměstskou mobilitu 

Na všech průtazích silnic I. třídy je dominantní cílová a výchozí doprava, s podílem mezi 49 až 

63 %. Podíl tranzitní dopravy se pohybuje mezi 16 a 21 %, s výjimkou Žižkovy na přemostění 

Sázavy, kde klesá na 11 %. Významnější podíl tranzitní dopravy je zaznamenán na ulici 

Neumannově (13 %), kde převádí vztah vedený po silnici I/19, ale také ve spojení silnice I/19 od 

Nového města na Moravě a I/37 ve směru do Ždírce nad Doubravou. Charakter dopravy 

v Neumannově ulici tak více odpovídá průjezdnímu úseku silnice I. třídy. 
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► Kapitola 4.3.2 Rozbor úsekových intenzit dopravy 

Chybějící vnitřní komunikační propojení pro vytvoření alternativních tras vnitroměstské a 
cílové dopravy 

Ve městě chybí hned na několika místech vnitřní propojení a napojení významných městských 

komunikací, které by umožňovalo vedení přímých jízd a alternativní objízdné trasy v případě 

jakýchkoliv mimořádností. Zvyšuje se tím koncentrace dopravy na existujících trasách a tím i 

zranitelnost celého dopravního systému města. Mezi chybějící propojení lze uvést například 

Wonkova – Neumannova – Jamborova, Palachova – Jihlavská, Jamská – Jihlavská, Libická – 

Bezručova. 

► Kapitola 4.1.3 Problémy 

Rezervy v uspořádání a přehlednosti některých křižovatek, z toho plynoucí riziko 
zvýšené nehodovosti  

Identifikace nehodových lokalit proběhla formou rešerše dostupných aplikací a dále také 

vyhodnocením dat o nehodách z aplikace Dopravní nehody v ČR. Přestože se pro zjišťování 

nehodových úseků a jejich odstraňování nepoužívá jednotná metodika, je možné na základě 

průmětu použitých zdrojů nehodové lokality identifikovat. Patří sem křižovatka Dolní x Žižkova 

spolu se sousední Žižkova x Nábřežní, úsek ul. Brodská mezi ul. Revoluční a Komenského 

a Santiniho x U Taferny. Další problémové lokality byly pojmenovány ve spolupráci s Policií ČR 

a Městskou policií. 

► Kapitola 4.2 Bezpečnost dopravy 

Nevyužitý potenciál pro zklidnění dopravy v rezidenčních lokalitách  

Ve městě sice existují lokality, kde je maximální dovolená rychlost snížena na 30 km/h, nicméně 

plošné užití dopravně zklidněných zón má zatím vetší rezervy. Nabízí se zavedení režimů „Zóna 

30“ nebo „Obytná zóna“, který kromě snížené rychlosti na 30 km/h resp. 20 km/h zavádí 

nerozlišenou hlavní a vedlejší komunikaci uvnitř zóny (tzv. přednost zprava), legalizuje 

parkovací místa ve spojení se zjednosměrněním provozu (kvůli omezené šířce komunikace) 

a umožňuje chodcům využití celé šířky dopravního prostoru k pohybu i pobytu na ulici (platí 

v případě obytných zón). Cílem je tedy účinněji využít plochu veřejných komunikací 

a přizpůsobit je místnímu způsobu využití pro chodce, cyklisty a vozidla rezidentů.   

► Kapitola 4.1.3 Problémy 

Přetížení veřejného prostoru parkováním  

V širším centru města je kapacita parkovišť ve špičkových obdobích naplněna u obchodních 

center Lidl a Convent, dále v lokalitách Neumannova, Studentská a Nerudova, kde neplacená 

stání byla vyčerpána a zbývalo pouze několik volných vyhrazených míst. Špičková poptávka po 

parkování nastává mezi 9. a 11. hodinou, v noci klesá na polovinu. Až 25 % vozidel parkuje 

v rozporu s předpisy v okrsku ulic Husova, Hálkova, Drdlova, Sadová, Hutařova, Tyršova a 

Nádražní, zejména kvůli nedodržení volné šířky komunikace pro průjezd. Samostatnou 

kapitolou je pak nedostatek kapacit pro parkování vozidel rezidentů na sídlištích, přestože 

město průběžně podniká opatření pro zřizování parkovacích míst, včetně obsazení nevyužitých 

chodníků nebo užití zatravňovacích dlaždic ve vnitroblocích. 

► Kapitola 4.5.4 Bilance nabídky a uživatelských skupin, využití nabídky 
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Liberální přístup k parkování u významných cílů ve městě motivuje k využití automobilu i 
pro krátké cesty 

Z hodnocení dostupnosti parkování u významných cílů vyplývá, že většina parkovišť je veřejně 

přístupná a bez jakéhokoliv omezení. Konzistentní výjimkou v tomto ohledu je samotné centrum 

(náměstí Republiky) s placeným stáním nebo časově omezeným stáním (max. 2 hod) na 

průtahu silnice I/37. Další rozlehlé plochy parkování v širším centru jsou volně dostupná 

parkoviště a díky tomu také hojně využívaná, ve špičkách i nad rámec své kapacity. Kromě 

centra města lze obecně konstatovat, že každý významný cíl, ať už se jedná o cíl kulturní, 

sportovní, rekreační, zdravotnický či administrativní, disponuje svým vlastním parkovištěm 

s dostatečnou kapacitou vzhledem k povaze cíle. 

► Kapitola 4.5.5 Kvalita dostupnosti území  

Absence parkování P+R u železniční stanice 

Cestování veřejnou dopravou do vzdálenějších destinací je často spojeno s využitím železniční 

dopravy na lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava. To však vyvolává nároky na 

zajištění „první míle“ cesty mezi bydlištěm a dopravním uzlem u železniční stanice, což ve 

Žďáru nad Sázavou znamená jízdu osobním automobilem a potřebu jeho odstavení v blízkosti 

nádraží. Pokud k tomu nelze „zneužít“ parkování u obchodního domu Kaufland nebo na 

místech obvykle používaných rezidenty sídliště Přednádraží, chybí zde oficiální parkoviště P+R 

pro uživatele veřejné dopravy. 

► Kapitola 4.5.2 Závady a problémové oblasti 

8.2.3 Veřejná hromadná doprava 

Nevyhovující provedení a špatný technický stav zastávek VHD mimo centrum města 

Bez ohledu na to, zda se jedná o zastávky MHD, VLD či jsou společné pro oba systémy je 

drtivá většina zastávek nezrekonstruovaná v původní podobě již několik desítek let, což se 

výrazným způsobem podepisuje na jejich technickém stavu. Zastávky nesplňují, a ani nemohou 

splňovat, dnešní normy, technické požadavky a standardy týkající se provedení zastávek 

hromadné dopravy či bezbariérového přístupu. V odlehlejších částech města také celkově 

špatný technický stav navazující infrastruktury pro pěší (chodníky a stezky pro chodce často 

zastaralé, chybí snížené obrubníky pro usnadnění přecházení a oficiální příčné vazby).  

Specifická skupina zastávek bez nástupních hran umístěných historicky na nevhodných místech 

a jejichž přítomnost vyznačuje často pouze označník (např. sdílené prostory s parkovacími 

zálivy nebo s vjezdy na pozemky). Celkem se jedná o 15 zastávek, tedy o více jak třetinu 

z celkového počtu na území města, a to i včetně některých více frekventovaných zastávek. 

► Kapitola 5.1.4 Přístupnost zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace 

► Kapitola 5.1.5 Stav infrastruktury – závady a problémové oblasti, příklady dobré praxe 

Nejednotný přístup ke společným / odděleným zastávkám MHD a VLD  

Odlišný vzhled zastávek MHD a VLD, podoba a větší počet označníků na společných 

zastávkách. U novostaveb a rekonstrukcí snaha města o sjednocení dle vlastních standardů 

včetně společných zastávek. Zastávky VLD většinou s vysloužilými označníky. Umístění 

jízdních řádů VLD na společných zastávkách a zastávkách mimo MHD většinou v přístřešcích 

(někdy pouze v jednom směru). Jednotná podoba a neutěšený stav označníků zastávek VLD by 

se však měl s postupem naplňování principů a cílů integrovaného systému VDV v budoucnu 
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změnit. Otázkou zůstává, jakým způsobem budou v rámci této integrace sjednoceny společné 

zastávky a v případě výhledové integrace MHD i zastávky MHD. 

► Kapitola 5.1.5 Stav infrastruktury – závady a problémové oblasti, příklady dobré praxe 

Komplikovaný průjezd vozidel MHD v odlehlejších částech města 

Velmi omezující parametry místních komunikací pro provoz velkých standardních autobusů 

(úzké profily obousměrných komunikací, směrové vedení, malé poloměry odbočení na 

křižovatkách). Průjezd a vyhýbání s protijedoucími vozidly často komplikován překážejícím 

parkováním (oblast sídliště Vysočany, ulice Okružní na sídlišti Stalingrad, ulice Libušínská, 

průmyslová zóna Jamská). Velmi stísněné poměry na místní komunikaci od ulice Sychrova 

k novému hřbitovu pod Zelenou horou (zastávka Zelená hora hřbitov). 

► Kapitola 5.1.5 Stav infrastruktury – závady a problémové oblasti, příklady dobré praxe 

Chybějící autobusové smyčky a nedostatečné prostory pro otáčení vozidel MHD na 
terminálních zastávkách 

Otáčení vozidel nutné realizovat v průmyslových areálech (Tokoz, HETTICH), průjezdem přes 

parkoviště (Brněnská Nákupní park) nebo couváním ve stísněných poměrech (Zelená hora 

hřbitov). Nevyřešené otáčení autobusů MHD u Pilské nádrže (nezahrnutí provozu autobusů 

MHD v návrhu rekonstrukce parkoviště). Překážející parkování v rozporu s dopravním 

značením u autobusové smyčky (Vodojem Jamborova). 

► Kapitola 5.1.5 Stav infrastruktury – závady a problémové oblasti, příklady dobré praxe 

Problematická přímá dopravní obslužnost centrální části města linkami VLD 

Plánované linkové vedení v rámci integrovaného systému VDV se stejně jako stávající linkové 

vedení VLD centru města v co největší míře vyhýbá. Tento přístup je z hlediska kratších 

jízdních dob a úspory času výhodný a pro některé linky také nezbytný v případě nabírání 

zpoždění, které by mohlo ohrozit systém návazností, zejména návazností na železniční 

dopravu. Na druhou stranu však nepřinese žádné zlepšení v případě dopravní obslužnosti 

samotného města, zejména tedy jeho centrální části, neboť tento přístup nemusí reflektovat 

požadavky cestujících, jejichž cíl se nachází právě v centru. 

► Kapitola 5.2.1 Dopravní obslužnost VLD 

Slabá integrace MHD, autobusových spojů a vlaků 

Chybějící integrace MHD s regionální dopravou Vysočiny i Jihomoravského kraje. Povinnost 

zakoupit jízdenku při každém nástupu / přestupu do prostředku jiného systému veřejné dopravy. 

Zajištění tarifní integrace nejen v rámci kraje Vysočina ale i tarifního propojení s Jihomoravským 

krajem (silná vazba na Brno, návaznosti na rychlíky). 

Z pohledu dopravní integrace je v současné době tvorba jízdních řádů ve veřejné linkové 

dopravě, jejich vzájemná koordinace a případně koordinace s vlakovými jízdními řády a jízdními 

řády městských hromadných doprav v Kraji Vysočina plně v kompetenci jednotlivých dopravců. 

Stávající jízdní řády linkové dopravy bez pravidelných intervalů. Návaznosti na další systémy 

hromadné dopravy (vlak, MHD) prakticky neexistují a pokud ano jsou spíše náhodné. Časté 

jsou situace ujetí spoje několik minut před příjezdem nebo naopak příliš dlouhé přestupní doby. 

Situace by se však měla výrazně změnit od prosincových změn jízdních řádů roku 2021 v rámci 

integrovaného dopravního systému VDV. 

► Kapitola 5.2.1 Dopravní obslužnost VLD 
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Systém vedení linek MHD a nízká frekvence spojů 

Ačkoliv došlo od 1.1. 2018 k úpravě linkového vedení, které oproti předchozímu stavu přineslo 

určité zlepšení, pro nezaučeného uživatele se i přesto může zdát poměrně komplikované. 

Systém linek je koncipován tak, aby zajistil co nejvíce přímých spojení. Uspořádání linkového 

vedení MHD je také ovlivněno rozmístěním jednostranných zastávek, čímž je ovlivněna 

obslužnost i zastávek obousměrných (okružní či polookružní systém většiny linek). To je však 

na úkor atraktivní nabídky spojů (např. nízká frekvence spojů u nové výstavby Na Klafaru, 

komplikované vedení linek oblastí sídliště Stalingrad), přestupů mezi linkami navzájem či 

možnosti prokladů v určitých úsecích, a to i přesto, že páteřní linky drží během dne pravidelný 

interval. Systém MHD je tak spíše zaměřen na určité skupiny pravidelných cestujících 

a vzhledem k velikosti města je pro běžného uživatele mnohdy výhodnější namísto využití MHD 

dojít pěšky či dojet na kole. 

► Kapitola 5.2.2 Dopravní obslužnost MHD 

► Kapitola 5.2.4 Dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů 

Nevhodné umístění zastávek (vazby do hloubky okolního území, protilehlost)  

Horší obslužnost území a pěší dostupnost některých zastávek (umístění v mezikřižovatkových 

úsecích namísto poloh v blízkosti křižovatek či u historicky významných, avšak dnes již 

neaktuálních cílů). Důsledkem je prodlužování docházkových vzdáleností z lokalit či čtvrtí, které 

přímo nepřiléhají k ulicím, na kterých se daná zastávka nachází. Situaci také komplikují 

chybějící příčné vazby v blízkosti zastávek, nebo v případě velkých vzájemných vzdáleností 

neprotilehlých zastávek např. zajištění příčné vazby pouze v jednom směru což vede 

k nesmysluplnému vedení pěších tras pro dosažení zastávky ve směru opačném (např. 

Bezručova u pily, Bezručova u stadionu). 

► Kapitola 5.2.4 Dosažitelnost zastávek, kvalita pěších přístupů 

8.2.4 Pěší a cyklistická doprava 

Oblasti se špatnou návazností na stávající cyklotrasy/cyklostezky 

Městem prochází páteřní a radiální cyklotrasy, které nabízejí dobré spojení podél rekreačních 

koridorů. Chybí nabídka cyklotras a cyklostezek a jejich propojení pro krátké vzdálenosti 

a obsluhu obytných oblastí a průmyslových zón, kde je primární dopravní funkce (cesty do 

práce, do školy a za službami). Oblasti se špatnou návazností na stávající cyklotrasy či 

cyklostezky: obytné oblasti Stalingrad, Vysočany a Pod Zelenou horou, průmyslová oblast 

Jamská, areál ŽĎAS a oblast podél ulice Jihlavská. 

► Kapitola 6.1.1 Síť cyklotras 

► Kapitola 6.3.1 Vedení cyklotras 

Vedení cyklotras po dopravně zatížených komunikacích 

Vyznačené cyklotrasy jsou v některých svých částech vedeny po dopravně zatížených silnicích 

či místních komunikacích, kde se cyklisté pohybují v hustém provozu nebo mezi vozidly 

s vysokými rychlostmi v nevhodném uspořádání profilu komunikace bez zajištění bezpečného 

bočního odstupu. Křižovatky na těchto úsecích jsou rozhlehlé a nepřehledné a neposkytují 

dostatečnou přehlednost a bezpečnost při levém odbočení či napojení se z vedlejší 

komunikace. Mezi lokality, kde se sbíhají cyklotrasy se silnicemi, patří části ulic: Horní, 

Novoměstská, Jamská, Jihlavská, Chelčického a jejich křižovatky s ostatními komunikacemi. 

► Kapitola 6.3.2 Dopravně zatížené komunikace 
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► Příloha F.2 Cyklistická doprava – Analýza 

Chybějící návaznosti cyklostezek na ostatní infrastrukturu 

Stávající cyklostezky jsou ukončeny v místech křížení a křižovatek s ostatní infrastrukturou bez 

možnosti pokračovat v jízdě na kole. Chodníkové stezky jsou často přerušovány. Vyhrazená 

infrastruktura pro cyklisty neposkytuje tak komfort souvislé jízdy a návazností. Chybí například 

cyklopřejezdy, nájezdy na stezku z vozovky, chodníkové přejezdy. 

► Kapitola 6.3.4Stezky a chráněná propojení 

► Příloha F.2 Cyklistická doprava – Analýza 

Nízká míra využití cykloopatření a integrace cyklistů 

Z možných cykloopatření se ve městě nejvíce uplatnily různé formy cyklostezek a dále 

vyznačení cyklopiktokoridorů (ul. Nádražní, Husova, Neumannova a Sázavská). Žádná jiná 

opatření nejsou ve městě využita. Cyklisté nejsou v rámci společného provozu s motorovou 

dopravou nijak integrováni (cyklopruhy, vyznačení průjezdu křižovatkou, nepřímé levé odbočení 

apod.). V rámci organizace dopravy je minimálně využita možnost zřízení cykloobousměrek 

a cykloprůjezdů (povolení vjezdu). 

► Kapitola 6.1.3 Cykloopatření 

► Kapitola 6.3.2 Dopravně zatížené komunikace 

► Kapitola 6.3.3Dopravně zklidněné oblasti 

► Příloha F.2 Cyklistická doprava – Analýza 

Chybějící služby a doprovodná infrastruktura pro cyklisty 

Nabídka doprovodné infrastruktury a služeb pro cyklisty je omezená. Přes kvalitní vybavení 

centra stojany na jízdní kola, chybí vhodné typy opěrných stojanů (nevhodné jsou tzv. 

„drátolamy“) mimo centrum a odstavná místa pro jiné než krátkodobé parkování (veřejné 

úschovny, parkoviště typu B+R). Chybí širší nabídka půjčování kol, popř. bikesharingu.  

► Kapitola 6.1.4 Parkování kol 

► Kapitola 6.1.5 Doprovodná infrastruktura 

► Kapitola 6.2 Služby 

Nízký počet cest na jízdním kole 

Přestože je Žďár nad Sázavou město krátkých vzdáleností a v současnosti již existuje poměrně 

rozvinutá síť cyklotras a cyklostezek, uskuteční se pouze 5 % cest na jízdním kole. Největší 

počet cest tvoří automobilová doprava (63 %), následuje chůze s 23 % a veřejná hromadná 

doprava s 9 %. Pro srovnání uvádíme jako příklad dobré praxe Uherské Hradiště, kde je modal 

split cyklistů 21 %. 

► Kapitola 3.4 Dělba přepravní práce 

Bezpečnost chodců a cyklistů 

Ve Žďáru nad Sázavou je celkový počet nehod v porovnání s ostatními podobnými městy spíše 

nízký. Závažnost nehod z pohledu podílu zraněných a usmrcených osob je ale oproti jiným 

městům spíše vyšší. Mezi usmrcenými a těžce zraněnými zaujímají nejvyšší podíl chodci 

a cyklisté, tedy nejzranitelnější účastníci provozu. Na území města najdeme několik přechodů 

a křižovatek, na kterých se stalo více nehod s účastí cyklistů a pěších s osobními následky, 



Mott MacDonald | Analýzy a dopravní model 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 2 | C |   | Březen 2021 
  
 

210 

a proto je potřeba jim věnovat pozornost. Jedná se převážně o křižovatky a přechody pro 

chodce na průtazích silnic.  

► Kapitola 4.2.3 Nehody 2015-2020 

► Kapitola 6.3.7 Dopravní nehody s účastí cyklistů 

► Kapitola 7.3 Bezpečnost 

Bezpečnost provozu před školami 

Bezpečnost dětí, které do školy přicházejí pěšky je především v ul. Švermova, Komenského 

a před 5. ZŠ na sídlišti Palachova ohrožena neuspořádaným provozem motorové dopravy, 

kterou tvoří především rodiče dovážející děti do školy. 

► Kapitola 0 Zdroj: MM, Česká pojišťovna, Allianz 

Nehodové lokality dle PČR 

► Kapitola 4.2.5 Problémové lokality dle Městské policie 

► Kapitola 7.5 Problémová analýza 

Pohyb v prostoru náměstí a v jeho okolí 

Pohyb cyklistů a chodců v prostoru náměstí Republiky a jeho okolí (Havlíčkovo nám., ul. Horní) 

je omezen vedením průtahu silnice I. třídy. Chodci musí průtah překonávat na světelně řízených 

přechodech, kde si stěžují na dlouhé doby čekání na signál volno. Pro cyklisty zase není 

komfortní jízda po průtahu silnice (hustý provoz, podélné parkování, vysazené přechody pro 

chodce). Kromě konfliktu s automobilovou dopravou se chodci a cyklisté omezují navzájem, 

protože cyklisté pojíždí chodníky podél Havlíčkova náměstí či podél ulice Dolní včetně volného 

prostoru náměstí u kašny.  

► Kapitola 6.3.2 Dopravně zatížené komunikace 

► Kapitola 7.5 Problémová analýza 

Špatná dostupnost jihovýchodní oblasti města 

Jihovýchodní a jižní oblast města není vzhledem ke svému charakteru území (průmysl, 

rozvojová oblast) komfortně dostupná bezmotorovou dopravou. Oblast protínají dopravně 

exponované silnice (Jihlavská, Brněnská, Jamská) a místní komunikace Novoměstská, které 

jsou uspořádány primárně pro automobilovou dopravu a souběžná jízda nebo chůze či 

překonávání příčných vazeb není dostatečně komfortní a bezpečná. 

► Kapitola 6.3.2 Dopravně zatížené komunikace 

► Kapitola 7.5 Problémová analýza 

Chybějící pěší propojení  

Chybějící pěší vazby či nedostatečná pěší propojení se nachází v několika lokalitách města (ul. 

Jihlavská, Lučiny – obchodní centrum, napojení Stalingradu a Klafaru na centrum, napojení jižní 

části Vysočan, napojení sídliště Vodojem na Jamskou a dále na nákupní park, propojení Lidl – 

centrální parkoviště, křižovatka Horní – Nerudova). Jedná se o chybějící přechody či chodníky 

a často je jejich absence nahrazena vyšlapanými pěšinami. 

► Kapitola 7.5 Problémová analýza 
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Bezbariérové úpravy 

Stav bezbariérových úprav jde ruku v ruce se stavem komunikací (bez rekonstrukce, po 

rekonstrukci). Tento stav se odráží v nejednotnosti bezbariérových úpravy. Například místa pro 

přecházení jsou někdy vyznačena pouze sníženým obrubníkem (dle požadavků předchozí 

verze normy) nebo v horším případě jsou vyznačena jako přechody pro chodce. Dalším častou 

chybou je neukončení signálního pásu u vodicí linie (obruba, dům apod.). 

► Kapitola 7.2 Úpravy pro hendikepované 
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A. Dopravní model IAD 

A.1 Intenzity automobilové dopravy na úsecích za 24 h 

A.1.1 Pentlogram celodenních intenzit automobilové dopravy 

A.1.2 Pentlogram celodenních intenzit dopravy osobní / těžká 

A.1.3 Pentlogram podílu těžké dopravy  

A.1.4 Pentlogram stupně čerpání kapacity  

A.2 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách za 24 h 

A.2.1 Křižovatky na ulicích Brodská a Revoluční 

A.2.2 Křižovatky na ulicích Dolní a Studentská  

A.2.3 Křižovatky na ulici Novoměstská 

A.2.4 Křižovatky na obchvatu města 

A.3 Rozbory dopravy v úsecích za 24 h 

A.3.1 Rozbor úseku Bezručova 

A.3.2 Rozbor úseku Horní 

A.3.3 Rozbor úseku Dolní 

A.3.4 Rozbor úseku Brněnská 

A.3.5 Rozbor úseku Brodská 

A.3.6 Rozbor úseku Žižkova 

A.3.7 Rozbor úseku Sázavská 

A.3.8 Rozbor úseku Husova 

A.3.9 Rozbor úseku Strojírenská 

A.3.10 Rozbor úseku Chelčického 

A.3.11 Rozbor úseku Neumannova 

A.3.12 Rozbor úseku Smetanova 

A.3.13 Rozbor úseku Jamborova 
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A.4 Rozbory dopravy v oblastech za 24 h 

A.4.1 Rozbor oblasti 1 

A.4.2 Rozbor oblasti 2 

A.4.3 Rozbor oblasti 3 

A.4.4 Rozbor oblasti 4 

A.4.5 Rozbor oblasti 5 

A.4.6 Rozbor oblasti 6 

A.5 Intenzity automobilové dopravy na úsecích ve špičkové hodině 

A.5.1 Pentlogram špičkových intenzit automobilové dopravy 

A.5.2 Pentlogram špičkových intenzit dopravy osobní / těžká 

A.5.3 Pentlogram podílu těžké dopravy 

A.5.4 Pentlogram stupně čerpání kapacity  

A.6 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách ve špičkové hodině 

A.6.1 Křižovatky na ulicích Brodská a Revoluční 

A.6.2 Křižovatky na ulicích Dolní a Studentská  

A.6.3 Křižovatky na ulici Novoměstská 

A.6.4 Křižovatky na obchvatu města 
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B. Dopravní model VHD 

B.1 Přepravní intenzity veřejné hromadné dopravy na úsecích za 24 h 

B.1.1 Pentlogram přepravních intenzit veřejné linkové dopravy 

B.1.2 Pentlogram přepravních intenzit městské hromadné dopravy 

B.1.3 Pentlogram přepravních intenzit osobní železniční dopravy 

B.2 Přepravní nabídka veřejné hromadné dopravy na úsecích za 24 h 

B.2.1 Pentlogram přepravní nabídky veřejné linkové dopravy 

B.2.2 Pentlogram přepravní nabídky městské hromadné dopravy 

B.2.3 Pentlogram přepravní nabídky VLD a MHD 

B.3 Přepravní intenzity veřejné hromadné dopravy na úsecích ve špičkové 

hodině 

B.3.1 Pentlogram přepravních intenzit veřejné linkové dopravy 

B.3.2 Pentlogram přepravních intenzit městské hromadné dopravy 

B.3.3 Pentlogram přepravních intenzit osobní železniční dopravy 
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C. Dopravní model cyklistické dopravy 

C.1 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích za 24 h 

C.1.1 Pentlogram celodenních intenzit cyklistické dopravy 

C.2 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích ve špičkové hodině 

C.2.1 Pentlogram celodenních intenzit cyklistické dopravy 
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D. Automobilová doprava 

D.1 Automobilová doprava – Infrastruktura 

D.2 Doprava v klidu – Závady a problémové oblasti 

D.3 Bilance parkování na veřejných komunikacích 
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E. Veřejná hromadná doprava 

E.1 Stávající linkové vedení VLD a plánované linkové vedení v rámci VDV 

E.2 Rozdělení zastávek dle systému VHD 

E.3 Hodnocení zastávek VHD dle vybavenosti 

E.4 Hodnocení zastávek VHD dle nástupní hrany 

E.5 Hodnocení bezbariérové přístupnosti zastávek VHD 

E.6 Problémové oblasti, úseky a místa na síti VHD 
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F. Cyklistická doprava 

F.1 Cyklistická doprava – Infrastruktura 

F.2 Cyklistická doprava – Analýza  
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G. Pěší doprava 

G.1 Pěší doprava – Infrastruktura 

G.2 Pěší doprava – Analýza 

G.3 Pěší dostupnost centra města 
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H. Průzkum dopravního chování 

H.1 Databáze průzkumu dopravního chování 

H.2 Přepravní vztahy pro cestovní deník 

H.3 Přepravní vztahy pro školní deník 
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