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Shrnutí pro vedoucí pracovníky 

Vize dlouhodobého řešení dopravy ve městě byla sestavena ve spolupráci s odbornou 

veřejností a odráží potřeby na dopravní řešení ve městě z pohledu žďárského obyvatele, 

návštěvníka i zaměstnavatele. Z této vize pak vychází trojice cílů, které ve svém znění zahrnují 

i konkrétní nástroje dopravní politiky a způsob jejich použití v dopravním plánování: Dostupné 

město, Propojené město, Zdravé město. Podle těchto cílů byla navrhována konkrétní opatření. 

Základem návrhu je nastavení hierarchie komunikační sítě. Podrobně byla řešena 

problematika silničního obchvatu města (porovnávaná v pěti variantách trasování a dopravního 

napojení), ale také výstavba vnitřních komunikačních propojení a realizace dopravního 

zklidňování. Snahou Generelu bylo lepší přizpůsobení podoby ulic jejich účelu a zatížení.  

Na základech položených na komunikační síti pak stavějí další kapitoly věnované již specificky 

automobilové, veřejné, cyklistické a pěší dopravě. Potřeby všech uvedených se pak zároveň 

prolínají i v námětech na přestavbu křižovatek. 

V automobilové dopravě je stěžejním tématem doprava v klidu. Generel dopravy zde nejde 

cestou nekonečného růstu nabídky parkování, ale efektivnějšího využití stávajících kapacit. 

Dosáhne toho legalizací parkování při změně dopravního režimu (zóna 30, obytná zóna) a 

ekonomická regulace parkování v zóně placeného stání. Výstavba hromadných garáží je 

podmíněna spolufinancováním budoucími uživateli. Implementace moderních technologií v 

řízení a regulaci dopravy předpokládá zavedení úsekového měření rychlosti a automatické 

detekce tranzitujících vozidel. V neposlední řadě pak zasazujeme do kontextu dopravní politiky 

města také téma podpory čistých pohonů a role města ve spolupráci se soukromým sektorem. 

Hlavním tématem pro veřejnou dopravu je začlenění MHD do integrovaného dopravního 

systému. Generel dopravy zvažuje přednosti a nedostatky dvou systémů – IDS JMK a VDV.  

Na straně infrastruktury se soustředí na přiblížení zastávek veřejné linkové a městské 

hromadné dopravy do společných bodů a přestupních uzlů. Ty jsou na území města navrženy 

tři – Autobusové nádraží, Brodská a Convent. Také přemístění a rekonstrukce dalších zastávek 

jsou vedeny snahou stírat rozdíly ve standardech technického provedení či přístupnosti a 

umístit zastávky do univerzální polohy, aby je mohlo obsloužit více projíždějících spojů.  

Koncepce pro rozvoj cyklistické dopravy stanovuje vhodná opatření na komunikační síti s 

možností jejich postupné realizace. Slouží pro rozhodování a koordinaci v případě dalších 

záměrů, kdy například plánovaná rekonstrukce chodníku proběhne s ohledem na navržené 

cyklistické opatření. Opatření v cyklistické dopravě jsou navrhována s ohledem na dopravní 

zatížení a prostorové možnosti komunikace. Zatímco v oblasti chráněných tras mimo hlavní 

dopravní prostor je hlavním cílem dotvoření současné sítě, v oblasti tzv. dopravní cyklistiky 

odehrávající se v hlavním dopravním prostoru pokládá Generel dopravy základy integračních 

opatření, které dosud ve městě chybějí. 

Kapitola o pěší dopravě se věnuje návrhu rekonstrukce a dostavby komunikační sítě pro pěší. 

Jsou zde zahrnuty, jak samostatné stezky, tak chodníky v přidruženém prostoru motorových 

komunikací. Dále je pozornost věnována zavedení nových pěších zón. Bezbariérové úpravy 

na přechodech pro chodce či místech pro přecházení jsou doplněny návrhem nových lokalit. 

Závěrečná kapitola návrhové části Generelu dopravy přináší souhrn všech opatření, rozdělený 

do třech časových horizontů etapizace: blízký horizont do roku 2025, etapa do roku 2030 a 

výhled do roku 2040. Nedílnou součástí je i množství samostatně stojících příloh, které ilustrují 

výpočty dopravního modelu a lokalizaci opatření Generelu dopravy na území města. 
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1 Vize a cíle 

Vize Generelu dopravy pro město Žďár nad Sázavou vychází ze zapojení odborné veřejnosti 

formou SWOT analýz, konzultací s pracovní skupinou i diskuse nad propojením problémových 

oblastí a možností řešení prostřednictvím společného workshopu. Založena je tak na 

shromáždění všech poznatků o mobilitě obyvatel a návštěvníků města a konfrontaci různých 

názorů na znění dlouhodobé dopravní politiky města. Její kompromisní znění představuje 

předložená vize, dále rozpracovaná do trojice cílů a patnácti nástrojů dopravní politiky. 

První dvě kapitoly představují určitou retrospektivu do předcházející etapy Generelu s názvem 

„Analýza a dopravní model“. Představují však nutné pojítko do návrhové části pro správné 

sestavení vize a cílů projektu. S těmito podklady pracovali i zástupci odborné veřejnosti, kteří  

na workshopu identifikovali klíčové problémy a hledali pro ně vazby na možné způsoby řešení. 

Autentický záznam workshopu v kapitole 1.3.2 je pak s přispěním odborného stanoviska 

autorského týmu přepracován do návrhu vize a z ní vycházejících cílů tohoto projektu – 

dostupného, propojeného a zdravého města.  

1.1 SWOT analýza 

Souhrnná analýza silných/slabých stránek a příležitostí/hrozeb (SWOT) vychází z analytické 

části projektu 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. 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 1.1: Rozdělení SWOT analýzy na vnitřní a vnější faktory  

 

Zdroj: MM 

Tabulka 1.1: 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 se všemi linkami MHD 

Stabilizovaná MHD se snahou o pravidelnou obslužnost 

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 

(vysoký počet a trasování linek, nízká četnost spojů na 

linkách, tarifní integrace, návaznost na VLD) 

Nevyhovující prostorové řešení a technické provedení 

některých autobusových zastávek, jejich přístupnost 

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 a výchozí 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, cílové a výchozí 

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 1.2: 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, Bystřice nad Pernštejnem, 

Velké Meziříčí, 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 

Větší využití MHD při zvýšení četnosti spojů na linkách 

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 (NIMBY syndrom) 

Neochota uživatelů automobilů ekonomicky participovat 

na parkování (regulace v centru, parkování na sídlištích) 

Anulační spirála MHD kvůli snižování rozsahu MHD po 

poklesů tržeb z jízdného z důvodu omezení nabídky 

Zdroj: MM 

1.2 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 alespoň jejich stručnou charakteristiku. Samotný 

dokument „Analýzy a dopravní model“ pak všechna témata rozpracovává ve větším detailu.  

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. 

1.2.1 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). 
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Tabulka 1.3: 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 38 % 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 

► 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. 

Graf 1.1: Dělba přepravní práce podle počtu cest 

  
Zdroj: MM 

Graf 1.2: Dělba přepravní práce Domov – Pracoviště  

 

Zdroj: MM 
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► 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).  

Graf 1.3: Vývoj stupně automobilizace a motorizace v Kraji Vysočina. 

 

Zdroj: ČSÚ 

1.2.2 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 kongesce. 
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Obrázek 1.2: Pentlogram intenzit dopravy za 24 hodin (výřez) 

 

Zdroj: MM 

► Vedení tranzitní a rovněž cílové a výchozí 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. 

Tabulka 1.4: 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% 
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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.3.6 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 

► 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. 

Obrázek 1.3: Mapa základní komunikační sítě města 

 

Zdroj: MM 
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► Rezervy v uspořádání a přehlednosti některých křižovatek, z toho plynoucí riziko 
zvýšené nehodovosti  

Identifikace nehodových lokalit proběhla formou rešerše dostupných aplikací, konzultací 

s Policií ČR a Městskou policií 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.  

Obrázek 1.4: Hustota nehod s osobními následky 

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

► 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 větší 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.   
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Obrázek 1.5: Obytné oblasti bez plošných opatření  

   

Zdroj: Mapy Google / MM 

► 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. 

Obrázek 1.6: Parkování na sídlišti Stalingrad / v ulici Studentská 

   

Zdroj: MM 

► 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 větší parkoviště 

P+R pro uživatele veřejné dopravy, protože nově vybudované parkoviště pro osobní auta v 

prostoru bývalé odstavné plochy pro autobusy ve východní části autobusového nádraží podél 

Chelčického ulice kapacitně nestačí. 
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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. U uvedeného časově omezeného stání navíc mnozí řidiči nerespektují max. 

dobu parkování, protože jen výjimečně využívají parkovací kotouče za čelním sklem, respektive 

tyto parkovací kotouče vůbec nemají. 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, se zdravotní péčí či veřejně-správní, disponuje svým vlastním 

parkovištěm s dostatečnou kapacitou vzhledem k povaze cíle. 

1.2.3 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. 

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. 
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Obrázek 1.7: Hodnocení zastávek VHD dle zajištění nástupní hrany 

 

Zdroj: MM 

► 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 standardů, principů a cílů integrovaného systému VDV 

v budoucnu změnit. Otázkou zůstává, jakým způsobem budou v rámci této integrace 

sjednoceny společné zastávky a v případě výhledové integrace MHD i zastávky jen pro MHD. 

Obrázek 1.8: Zastávky VLD Convent / Brodská obch. domy 

   
Zdroj: MM 
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► 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), případně na trase ulicemi 

Nová a Vejmluvova. 

► 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 poloha 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). 

► 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). 

Obrázek 1.9 – Výřez problémových oblastí, úseků a míst pro provoz VHD  

 

Zdroj: MM a ZDAR, a.s. 
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► 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 městské hromadné dopravy v Kraji Vysočina plně v kompetenci jednotlivých dopravců. 

Stávající jízdní řády veřejné 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 změn jízdních řádů v roku 2022 v rámci 

integrovaného dopravního systému VDV. 

► Systém vedení linek MHD a nízká frekvence spojů 

Ačkoliv došlo od 1.7. 2017 a následně od 1.1. 2018 k úpravě linkového vedení, které oproti 

předchozímu stavu přineslo určité zlepšení a nárůst tržeb z jízdného, pro nezaučeného 

uživatele se i přesto může zdát poměrně komplikované i přes snížení počtu linek ze 14 na 9. 

Systém linek je koncipován tak, aby zajistil co nejvíce přímých spojení, a to na základě nechuti 

cestujících přestupovat. To má za následek i to, že na jednu linku tímto připadá menší počet 

spojů než v případě ještě menšího počtu linek. 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. Četnost 

nabídky spojů je omezena i malým objemem ročních dopravních výkonů MHD, který se 

dokonce v posledním období ještě snižuje.   

► 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. 
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Obrázek 1.10: Výřez stávajícího a nového linkového vedení VLD na území města 

 

Zdroj: MM 

1.2.4 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. 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

27 

Obrázek 1.11: Průjezd přes centrum / Vazba ŽDASu na nádraží a Strojírenskou 

   
Zdroj: Mapy.cz 

► 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. 

► 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. 

Obrázek 1.12: Ukončení cyklotras do smíšeného provozu u polikliniky / u kulturního 
domu 

   

Zdroj: MM 
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► 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). 

► 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.  

► 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. 

Jedná se převážně o křižovatky a přechody pro chodce na průtazích silnic. Bezpečnost chodců 

je ohrožena i nepovolenou jízdou cyklistů po chodnících a přechodech pro chodce. 

Obrázek 1.13: Nehody s účastí cyklistů 
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Zdroj: Nehody v ČR (cdv.cz) 

► 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. 

► 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 například podél Havlíčkova náměstí či podél ulice Dolní včetně 

volného prostoru náměstí u kašny.  

► 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. 

► 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, z tohoto je 

navíc významný podíl z těchto cest ve volném čase. 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 %. 

► 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, obchvat mezi křižovatkou s ulicí Brněnská a 

průmyslovou zónou Jamská). Jedná se o chybějící přechody či chodníky a často je jejich 

absence nahrazena vyšlapanými pěšinami. 

► 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. 
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Obrázek 1.14: Špatně vyznačené místo pro přecházení / Vyšlapaný svah podél bariéry 
schodiště  

   

Zdroj: MM 

1.3 Workshop odborné veřejnosti 

V pondělí 22. 2. 2021 proběhlo setkání nominovaných členů odborné veřejnosti na společném 

workshopu u příležitosti uzavření analytické části a vykročení do návrhové části Generelu. 

Vzhledem k přetrvávajícím epidemiologickým opatřením proběhla celá událost v online 

prostředí, čemuž byl přizpůsoben i program. Workshopu se zúčastnilo celkem 15 hostů z řad 

odborné veřejnosti; v roli pozorovatelů se pak připojili ještě někteří členové Pracovní skupiny a 

týmu zhotovitele ze společnosti Mott MacDonald. 

Cílem workshopu bylo pojmenovat vazby mezi nejsilněji vnímanými problémy a možnostmi 

jejich řešení. Proto byly hostům workshopu k dispozici souhrnné informace ze SWOT a 

problémové analýzy, které jsou vloženy do předchozích kapitol. Metodika workshopu vychází 

z přesvědčení, že jednotlivé způsoby řešení (představující nástroje dopravní politiky města) mají 

schopnost reagovat na několik problémů současně, dokonce i napříč dopravními módy. Tím 

dochází k pojmenování pilířů dopravní politiky. Způsob jejich využití a vzájemné synergie pak 

utváří základ pro návrh vize Generelu dopravy a cílů sledovaných při jeho naplňování. 

1.3.1 Identifikace klíčových problémů 

Prvním úkolem řešeným na workshopu byl výběr nejsilněji vnímaných problémů. Ten pomůže 

jednak vystihnout názor místních odborníků na závažnost situace v jednotlivých oblastech, 

zároveň umožní pracovat s těmito problémy ve větším detailu při hledání nápravných opatření. 

Každý z hostů workshopu měl k dispozici 6 bodů, které mohl libovolným způsobem rozdělit mezi 

30 problémů popisovaných v kapitole 1.2. Rozdělení do jednotlivých módů dopravy či přidělení 

počtu bodů k vybranému počtu problémů záviselo pouze na rozhodnutí účastníka; teoreticky 

tedy bylo možné vybrat jen jeden problém a „ocenit“ jej šesti body, zvolit více problémů a 

rozdělit mezi ně bodový součet 6 nebo pojmenovat až šestici problémů a každému přiřadit bod. 

Výsledek volby 15 hostů znázorňuje tabulka níže, členěná podle dopravních módů. Do druhého 

kola workshopu mělo postoupit celkem 12 nejčetnějších problémů, z toho za každý dopravní 

mód minimálně dva. Vzhledem k totožným bodovým ziskům v několika oblastech však byla 

dohodou účastníků převzata bez úprav pouze první desítka problémů (v tabulce tučným 

písmem a podbarvením). U další šestice proběhlo sloučení do třech problémových oblastí, a to 

jejich přepsáním do obecnější, širší formulace (v tabulce původní znění tučně, bez podbarvení).     



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

31 

Tabulka 1.5: Identifikace klíčových problémů 

Mód Problém Četnost 

IAD Úzká kapacitní hrdla na páteřní komunikační síti 10 

 Chybějící vnitřní komunikační propojení 9 

 Vedení automobilové dopravy přes rezidenční oblasti města 6 

 Přetížení veřejného prostoru parkováním  4 

 Liberální přístup k parkování u významných cílů ve městě  2 

 Vysoký podíl automobilové dopravy u cílové dopravy 2 

 Vysoký podíl automobilové dopravy u vnitroměstských cest 2 

 Rezervy v uspořádání a přehlednosti křižovatek 1 

 Nevyužitý potenciál pro zklidnění dopravy v rezidenčních lokalitách  1 

 Absence parkování P+R u železniční stanice 0 

VHD Slabá integrace MHD, autobusových spojů a vlaků 4 

 Systém vedení linek VHD a nízká frekvence spojů 4 

 Nevyhovující provedení a špatný technický stav zastávek VHD 3 

 Komplikovaný průjezd vozidel MHD ulicemi 3 

 Problematická přímá dopravní obslužnost centra linkami VLD 2 

 Růst stupně automobilizace a ztráta podílu veřejné dopravy 1 

 Nejednotný přístup k zastávkám MHD a VLD  0 

 Chybějící autobusové smyčky MHD  0 

Cyklisté Chybějící návaznosti cyklostezek na ostatní infrastrukturu 5 

 Vedení cyklotras po dopravně zatížených komunikacích 4 

 Oblasti se špatnou návazností na stávající cyklotrasy/cyklostezky 2 

 Nízký počet cest na jízdním kole 2 

 Nízká míra využití cykloopatření a integrace cyklistů 1 

 Bezpečnost cyklistů 0 

Pěší Chybějící pěší propojení  4 

 Nejednotně provedené bezbariérové úpravy 2 

 Bezpečnost chodců 2 

 Bezpečnost provozu před školami 2 

 Špatná dostupnost jihovýchodní oblasti města 0 

 Pohyb v prostoru náměstí a v jeho okolí 0 

 Zdroj: MM 

1.3.2 Vyhledání vazby problémů a řešení 

Třináct identifikovaných problémů bylo ve druhé části workshopu propojováno s osmnácti 

typickými způsoby řešení, které můžeme označit také jako nástroje dopravní politiky města. 

Kombinací těchto nástrojů se pak utváří dlouhodobá koncepce dopravy ve městě. Hosté 

výběrem jednotlivých nástrojů dopravní politiky ve vztahu k různým problémovým oblastem 

vyslovovali argumenty na vhodnost a rozsah jejich použití v podmínkách Žďáru nad Sázavou. 

Výsledek workshopu pak naznačuje i univerzálnost jednotlivých nástrojů dopravní politiky ve 

vztahu k reakci na vícero problémových oblastí současně. Zachycené koincidence mezi 

problémy a řešeními shrnuje následující tabulka, konkrétní argumenty pak rozebírá záznam 

workshopu v následujícím textu. Názory odborníků byly ponechány ve své autentické podobě.
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  Tabulka 1.6: Koincidence problémů a řešení 

Mód Způsob řešení 
(nástroj dopravní 
politiky města) 

Úzká  
kapacitní  
hrdla  
na páteřní 
komunikační 
síti 

Chybějící 
vnitřní 
komunikační 
propojení 

Vedení 
automobilové 
dopravy přes 
rezidenční 
oblasti města 

Přetížení 
veřejného 
prostoru 
parkováním  

Slabá 
integrace 
MHD, 
autobusových 
spojů a vlaků 

Systém  
vedení  
linek VHD  
a nízká 
frekvence 
spojů 

Technický 
stav zastávek 
VHD a 
komplikovaný 
průjezd MHD 

Chybějící 
návaznosti 
cyklostezek  
na ostatní 
infrastrukturu 

Vedení 
cyklotras  
po dopravně 
zatížených 
komunikacích 

Chybějící  
pěší propojení  

Nejednotně 
provedené 
bezbariérové 
úpravy 

Bezpečnost 
chodců a 
bezpečnost 
provozu před 
základními 
školami 

Vysoký podíl 
automobilové 
dopravy  
v dělbě 
přepravní 
práce 

 IAD Výstavba silničního 
obchvatu města 

1 5 13 

     

44 

    

  Dostavba vnitřních 
komunikací 

2 6 

   

33 37 

 

45 52 

   

  Přestavba křižovatek 3 

     

38 43 46 

    

  Rozšíření zón 30 a 
obytných zón 

 

7 

 

14 

    

47 

 

55 60 63 

  Výstavba parkovacích 
kapacit 

   

15 27 

        

  Ekonomická regulace 
parkování 

   

16 

        

64 

VHD Přestavba autobusových 
zastávek 

    

28 34 39 

   

56 

 

65 

  Změna vedení 
autobusových linek 

 

8 

 

17 29 35 40 

     

66 

  Tarifní a prostorová 
integrace MHD 

    

30 36 

      

67 

  Navýšení rozsahu provozu 
MHD 

   

18 31 

      

61 68 

Cyklo Dostavba sítě cyklostezek 

 

9 

 

19 

    

48 

   

69 

  Přestavba cyklistické 
infrastruktury 

4 

  

20 

        

70 

  Integrace cyklistů v 
běžném provozu 

 

10 

 

21 

    

49 

   

71 

  Rozšíření odstavů a 
úschovy kol 

   

22 32 

       

72 

Pěší Dostavba sítě pěších tras 

 

11 

 

23 

    

50 53 57 

 

73 

  Rekonstrukce stávajících 
pěších tras 

   

24 

  

41 

   

58 

 

74 

  Zřizování přechodů pro 
chodce 

 

12 

 

25 

  

42 

  

54 59 

 

75 

  Zavedení pěších zón / 
stezek pro chodce 

   

26 

    

51 

  

62 76 

Zdroj: MM 
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Úzká kapacitní hrdla na páteřní komunikační síti  

Součástí řešení je obchvat města vedený intravilánem (1), vybudovaný v lidském měřítku. Na to 

pak naváže výstavba vnitřních komunikačních propojení (2) a případně také přestavba 

křižovatek (3), kde bude stále zapotřebí. Při odstraňování úzkých hrdel na komunikační síti 

nesmíme zapomínat ani na přestavbu související cyklistické infrastruktury (4), která 

s automobily sdílí stejná problémová místa. 

Chybějící vnitřní komunikační propojení  

Nasnadě je přímá reakce v podobě opatření na dobudování vnitřních komunikací (6). Ve stejné 

roli však může fungovat i samotný obchvat města (5), pokud bude vedený v dostatečné blízkosti 

města a v dobrém napojení na jeho zástavbu. Tomu musí odpovídat i vyšší četnost sjezdů 

z obchvatu při průchodu v blízkosti města. Chybějící vnitřní propojení v některých případech 

postačí řešit formou dostavby pěších tras (11) a cyklistických stezek (9). Přemýšlet lze také o 

rozšíření průjezdu i pro autobusy MHD (8), ovšem při vyloučení souběžné automobilové 

dopravy. Při doplňování nových komunikačních propojení by rovnou mělo být posuzován jejich 

režim v podobě zóny 30 nebo obytné zóny (7), aby docházelo ke kontrolovanému a 

ohleduplnému pohybu vstupujících automobilů při průjezdu nově zřízenou spojnicí. Při 

doplňování komunikačních propojení může vzniknout potřeba zřízení nových přechodů pro 

chodce na místech křížení s přirozenými pěšími trasami (12), automatickou součástí na 

takových novostavbách by pak měla být integrace cyklistů v hlavním dopravním prostoru (10). 

Vedení automobilové dopravy přes rezidenční oblasti města  

Problém nejúčinněji dokáže řešit výstavba silničního obchvatu města (13). Při posuzování jeho 

variant je nutné rovněž hodnotit převedení cílové a výchozí dopravy mimo rezidenční zástavbu, 

neboť tato dopravní zátěž sice přichází po obchvatu, ale má svůj zdroj / cíl uvnitř města. Záměr 

silničního obchvatu tak nesmí být projektován pouze se zaměřením na odvedení tranzitní 

dopravy z obytné zástavby města. Naopak je nutné zdůraznit distribuční roli obchvatu města pro 

rozvedení dopravy, která je na město vázaná. 

Přetížení veřejného prostoru parkováním   

V prvním sledu přichází v úvahu kombinace rozšíření zóny 30 a obytných zón (14), výstavby 

nových parkovacích kapacit (15) a ekonomické regulace – zpoplatnění parkování (16). 

Výstavba nových kapacit je jediným řešením pro rezidenční parkování, kde odlehčí veřejný 

prostor, ale nemusí nutně vést k podpoře cestování automobilem po městě. Jiné účely cest  

(na nákup, do práce) už je však vhodnější řešit alternativami. S tím souvisí například vedení 

linek MHD (17), které by mělo poskytnout dostatečně vstřícnou alternativu cestování autem, 

zatěžující právě opět veřejný prostor, ale tentokrát v širším centru města. Aby uvedené 

fungovalo, je nutné kromě vedení linek sledovat i posílení rozsahu veřejné dopravy (18). 

Obdobný přístup pro vytváření alternativ dojíždění autem do exponovaných lokalit dokáže 

přinést cílené zkvalitňování cyklistické dopravy v pohybu i v odstavování kol (19 až 22), stejně 

jako snaha o podporu chůze u kratších cest (23 až 26). Chodec v tomto případě musí chápat 

jasný signál, že o něj město stojí, aby se na krátkých cestách pohyboval pěšky a nechal auto 

stát doma. Cyklistika a veřejná doprava by měly být do jisté míry zástupné vzhledem k ročnímu 

období – pro situace „kdy by psa ani cyklistu nevyhnal“. 

Slabá integrace MHD, autobusových spojů a vlaků  

Téma postupující integrace se určitě dotkne polohy společných zastávek (28), které musí 

vyhovovat poloze vedení regionálních i městských autobusových linek. To může vést i k jejich 

přesměrování (29). Tarifní integrace je poměrně samostatné téma, nicméně musí předcházet 

nebo přijít zároveň s prostorovým řešením (30). Za řešení v rámci integrované dopravy určitě 

stojí vybudování bezpečných odstavů pro kola v přestupním uzlu u nádraží (32). Obdobou toho 
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v automobilové dopravě je pak záchytné parkoviště P+R u nádraží (27) jako součást cest 

veřejnou dopravou; i když fyzicky existuje, je zapotřebí nastavit jeho provozní režim, aby bylo 

dobře využitelné právě pro účel P+R. Důkladnější provázání MHD s integrovanou regionální 

dopravou obvykle znamená i navýšení rozsahu provozu (31). 

Systém vedení linek VHD a nízká frekvence spojů  

Vlivem integrace systému MHD do regionální dopravy bude vznikat stejná potřeba přestavby a 

přemisťování autobusových zastávek (34), jakou jsme popisovali u problému výše. Totéž platí i 

pro vyvolané dopady do změny linkového vedení MHD v reakci na veřejnou linkovou dopravu 

(35). Tarifní integrace je pak pochopitelně přesahové téma, které zasáhne i do navýšení počtu 

spojů dostupných za jedno jízdné (36). Optimalizaci vedení linek může přinést také realizaci 

vnitřních komunikačních propojení (34), například v otázce napojení sídliště Vodojem. 

Technický stav zastávek VHD a komplikovaný průjezd MHD 

Komplikovanému průjezdu MHD ulicemi Žďáru by pomohla jednak výstavba vnitřních 

komunikačních propojení (37), ale také přestavba několika konkrétních křižovatek (38). Tím se 

umožní i změna vedení linek (40), kam promlouvá i přestavba či přemístění ovlivněných 

autobusových zastávek (39) nebo záměna standardní velikosti používaných autobusů za 

vozidla s menšími rozměry a kapacitou. Protože pro dostupnost území je podstatná návaznost 

MHD na docházku, pomohou všechna opatření vázaná jak na rekonstrukce stávajících pěších 

tras (41), tak i zřizování přechodů pro chodce v místech s logickou návazností na zastávky (42), 

včetně těch přemisťovaných nebo nově zřizovaných. 

Chybějící návaznosti cyklostezek na ostatní infrastrukturu 

Problém je nejcitelnější v oblasti křižovatek (43), a to jak při pohybu cyklisty v hlavním 

dopravním prostoru, tak i při překonávání křižovatek na kole z vedlejšího dopravního prostoru. 

Přirozeně sem pak spadá i problematika přejíždění mezi těmito prostory, opět v místech 

křižovatek a napojení. 

Vedení cyklotras po dopravně zatížených komunikacích  

Pokud je nevyhnutelné vést cyklotrasy v ulicích, které jsou dopravně zatížené, nabízí se řešení 

vybudováním paralelní sítě stezek pro cyklisty (48). To však nemusí být v mnoha případech 

proveditelné, proto je nutné hledat také cesty integračních opatření cyklistů do běžného provozu 

(49). Nevýhodou takových opatření však je, že na ně řidiči ve Žďáru nejsou zvyklí. Jejich 

představa přitom je, že jedna páteřní cyklostezka ve městě znamená, že se cyklistů „zbaví“ na 

všech ulicích. Proto se cyklisté jedoucí po hlavních silnicích setkávají s nepochopením řidičů. 

Viditelná opatření v hlavním dopravním prostoru by musela být spojena se změnou vnímání 

cyklisty z pohledu řidičů. Rozmělnění dopravních zátěží, ve prospěch cyklistů, nastane také 

dostavbou vnitřních komunikací (45), kde však musí být cyklistická nebo chodecká opatření 

automatickou součástí, což dosud v některých případech chybělo. Alternativu cyklistům pro 

zatížené komunikace nabídne dopravní zklidnění formou rozšíření zón 30 nebo obytných zón 

(47). Obdobou toho je integrace cyklistů na chodnících, stezkách pro pěší a v pěších zónách, 

kde to intenzity chůze a prostorové poměry (např. šíře chodníku) dovolí (51). Proto zlepšení pro 

cyklisty přinese i realizace nových pěších propojení (50). Nezbytnou součástí integrace cyklistů 

je také úprava samotných křižovatek (46), a to jak při pohybu cyklisty v hlavním, tak i ve 

vedlejším dopravním prostoru. Možností pro odvedení cyklistů ze zatížených komunikací by 

mohlo být také vybudování cyklostezek podél obchvatu města (44), například v úseku od 

nádraží přes Jihlavskou po Brněnskou, s pokračováním do průmyslové zóny. Vedení obchvatu 

však nemusí být samo o sobě atraktivní, pokud nevyhovuje přirozeným trasám pohybu cyklistů, 

navzdory příznivějším sklonovým poměrům, což se týká zejména jeho západní části.    
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Chybějící pěší propojení   

Přímá návaznost je na dostavbu konkrétních pěších tras do jejich ucelené sítě (53), nicméně 

pěší propojení by měla rovněž přirozeně vznikat podél nově budovaných vnitřních komunikací 

(52). Součástí problému jsou rovněž chybějící přechody pro chodce, které pro pěší představují 

bariéru v pohybu, proto je nutné sledovat jejich doplnění na potřebných místech (54). 

Nejednotně provedené bezbariérové úpravy  

Téma se určitě netýká jen potřeb hendikepovaných spoluobčanů, ale širokého spektra chodců. 

Proto je adekvátním řešením kombinace výstavby nových pěších tras (57) společně 

s rekonstrukcí těch stávajících (58). Bodové problémy se pak koncentrují v přechodech pro 

chodce nebo místech pro přecházení (59); dbát je zapotřebí i na správnost provedení těch nově 

realizovaných. Obdobným lokálním problémem je pak nedostatečnost provedení autobusových 

zastávek, vyvolávající potřebu jejich rekonstrukce (56). V širším kontextu usnadňují pohyb všem 

chodcům, včetně těch znevýhodněných, všechny záměry na zavedení či rozšíření zón 30 a 

obytných zón (55). 

Bezpečnost chodců a bezpečnost provozu před základními školami 

Řešením pro Žďár by mohlo být zavedení tzv. školních ulic, tedy pěších zón s vyloučeným 

provozem automobilové dopravy alespoň v hodinách vysokého pohybu žáků před školami (62). 

Na to pak může navazovat měkčí a plošnější opatření v podobě obytných zón (60). Pakliže se 

nebudou rodiče bát posílat své děti do školy samostatně, dává pak smysl i posílení MHD (61), 

aby bylo vyhovující nejenom pro cesty do školy, ale také zpět domů. 

Vysoký podíl automobilové dopravy v dělbě přepravní práce 

Na tento negativní jev je nutné reagovat cíleným rozvojem všech alternativních druhů dopravy, 

tedy veřejné hromadné (65 až 68), cyklistické (69 až 72) a pěší (73 až 76). Ze samotné oblasti 

automobilové dopravy pak lze aktivně zasáhnout prakticky jen ekonomickou regulací parkování 

(64). Důsledek vysokého podílu automobilové dopravy v rezidenčních lokalitách pak dokáže 

kompenzovat alespoň zklidňování dopravy v podobě zón 30 nebo obytných zón (63). 

1.3.3  Závěry workshopu 

Závěry z diskuse členů odborné veřejnosti, vztažené do jednotlivých nástrojů dopravní politiky 

města, lze shrnout do následujících bodů. Ty charakterizují vhodnost a způsob použití typických 

řešení v dopravním plánování pro lokální podmínky a specifika Žďáru nad Sázavou. 

Výstavba silničního obchvatu města 

● Přeložka silnic I/19 a I/37 je jedinou možností pro odvedení zbytné dopravy ze zastavěného 

území města.  

● Nároky na obchvat jsou však mnohem vyšší. Musí zároveň obsloužit zdrojovou a cílovou 

dopravu, která je na město vázána, aniž by došlo k zavlečení vysokých dopravních zátěží do 

rezidenčních lokalit.  

● Trasa obchvatu by měla být četně napojená na místní komunikace, aby ji bylo možné využít 

také jako vnitroměstské komunikační propojení.  

● V neposlední řadě nesmí silniční obchvat města vytvořit nové bariéry pro mobilitu chodců, 

cyklistů či cestujících ve veřejné dopravě. 

Dostavba vnitřních komunikací 

● Doplnění nových vnitřních propojení do komunikačního skeletu města je od počátku 

potřebné vnímat jako počin ku prospěchu všech druhů dopravy.  



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

36 

● Automobilové dopravě má nabídnout alternativní trasy, které však nenavýší podíl tranzitní 

dopravy územím, a přitom odstraní zbytečné objíždění delšími trasami, spolu se zvýšením 

odolnosti sítě při mimořádných událostech.  

● Cyklistické a pěší dopravě poslouží jako doplnění přirozené sítě nemotorové dopravy, kdy se 

předpokládá vedení cyklistů hlavním dopravním prostorem a nabídka chodníků po obou 

stranách komunikace se zajištěnými příčnými vazbami.  

● Pro vedení linek veřejné dopravy, zejména té městské, mají nová vnitřní propojení vytvořit 

podmínky pro efektivnější dopravní obslužnost území a zkrácení cestovních časů. Umístění 

zastávek na nových komunikacích může zároveň vyřešit nevhodné stávající řešení či 

lokalizaci současných zastávek v zájmovém území.  

Přestavba křižovatek 

● Ačkoliv se zásahy do křižovatek očekávají primárně jako reakce na jejich nedostatečnou 

dopravní kapacitu, ve Žďáru je nutné s nimi spojit ještě další požadavky.  

● Jde o zajištění průjezdu cyklisty, ať již hlavním dopravním prostorem (z pozice jízdního 

pruhu) nebo vedlejším dopravním prostorem (z pozice navazující cyklostezky).  

● Situaci křižovatek je nutné také vnímat ve vztahu k pohybu autobusů veřejné dopravy a 

univerzálnosti takových řešení při eventuálních organizačních úpravách vedení linek.  

Rozšíření zón 30 a obytných zón 

● Pro zklidňování dopravy v rezidenčních lokalitách je ve Žďáru mnoho důvodů. Tím prvním je 

slabá organizace parkování, která vede k vysokému podílu nelegálně zaparkovaných či 

odstavených vozidel. Změna organizace zde často přinese zjednosměrnění provozu. 

● Druhým důvodem je vytvoření vstřícnějších podmínek pro pohyb chodců a cyklistů 

v rezidenčních či smíšených lokalitách. Ve městě na řadě míst chybí legalizace a ochrana 

chodců v celé šířce komunikace (obytné zóny), jízda cyklistů v protisměru či snížení rychlosti 

při průjezdu křižovatkami s nerozlišenou předností v jízdě (zóna 30). 

● Třetím důvodem může být kultivace průjezdu osobních automobilů lokalitou, u které je nutné 

takový pohyb „tolerovat“ pro uspokojení širších dopravních vztahů. Nejsou-li k dispozici 

přirozené trasy mimo lokalitu, je dopravní zklidnění nejlepším z možných řešení.  

Výstavba parkovacích kapacit 

● Zřizování nových parkovacích kapacit je velmi ošemetný nástroj dopravní politiky. Při 

nesprávném použití může dále prohlubovat problémy města s vysokou dělbou přepravní 

práce automobilové dopravy (viz tzv. Braessův paradox). 

● Snaha o řešení dopravy v klidu by měla být směřována výhradně do rezidenčního parkování. 

Zde by nemělo jít primárně o nárůst celkových kapacit, jako spíše o přemístění vozidel 

z přetíženého veřejného prostoru do objektů, nebo alespoň na méně exponovaná místa. 

● Specifickou potřebou dopravy v klidu je pak zajištění záchytného parkování u železniční 

stanice. Dostupnost dálkové železniční dopravy (Brno, Praha) ve spojení s vysokým podílem 

automobilové dopravy na Vysočině vytváří tlak na odstavení vozidel na tzv. první míli u 

dopravního terminálu ve Žďáru nad Sázavou a realizaci většiny cesty vlakem. 

Ekonomická regulace parkování 

● Zpoplatnění parkování je jedním z nejúčinnějších nástrojů při hledání větší rovnováhy 

v zastoupení jednotlivých druhů dopravy v dělbě přepravní práce. Aby však účinně 

fungovalo, musí být doprovázeno poměrně širokou nabídkou využitelných alternativ jak 

v nemotorové, tak veřejné hromadné dopravě, což s sebou nese dodatečné investice. 

● Ekonomická regulace parkování může dále sloužit pro snížení tlaku na zábor veřejného 

prostoru dopravou v klidu. 
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Přestavba autobusových zastávek 

● Zlepšení stavebně-technického stavu zastávek se zajištěním jejich bezbariérové dostupnosti 

je základním požadavkem reagujícím na zjištění k jejich současnému stavu. 

● V mnoha případech je však nutné přistoupit k systémovému zásahu, neboť umístění 

zastávek není vhodné ať už ve vztahu k dostupnosti území, tak ani ke splnění provázanosti 

MHD a VLD ve společné síti integrované veřejné dopravy.   

Změna vedení autobusových linek 

● Pokud by mělo dojít ke citelnější změně vedení linek MHD, je nutné ji cílit na oslovení nové 

klientely, pro niž má MHD představovat rovnocennou alternativu cestování po městě. 

● Jinou obhajobou pro spíše lokální zásahy do linkového vedení je optimalizace trasy ve 

vazbě na nově vzniklá komunikační propojení nebo přemístěné polohy zastávek.  

Tarifní a prostorová integrace MHD 

● Integrace regionální a městské hromadné dopravy je jednou z podmínek pro vznik 

konkurenceschopné alternativy osobnímu automobilu. 

● Sloučení nabídky „pod jednu jízdenku“ může znamenat i zlepšení dopravní obslužnosti 

města jako celku. 

Navýšení rozsahu provozu MHD 

● Zvolí-li město cestu rozšíření přepravní nabídky MHD, mělo by tak činit s přesvědčením, že 

osloví nové uživatele. Může se tak dít ve spojitosti s ekonomickou regulací parkování. 

Dostavba sítě cyklostezek 

● Dostavba sítě cyklostezek je příležitostí pro nabídku bezpečnějších a příjemnějších tras pro 

cyklisty, avšak ne vždy pro ni existují vhodné podmínky. Proto nelze výstavbu nových 

cyklistických nebo smíšených stezek chápat jako jediný nástroj podpory cyklistiky ve městě. 

● Město by mělo sledovat všechny možnosti paralelního vedení cyklostezek podél nově 

stavěných páteřních komunikací. Vznikne tím alternativní nabídka nových tras. 

Přestavba cyklistické infrastruktury 

● Přestavba cyklistické infrastruktury by měla směřovat do kritických uzlů komunikační sítě, 

které jsou často totožné s úzkými hrdly pro automobilovou dopravu. 

Integrace cyklistů v běžném provozu 

● Integrační opatření v hlavním dopravním prostoru jsou často jediným opatřením dostupným 

pro zlepšení podmínek pro cyklisty na dopravně zatížených komunikacích a na místech 

křižovatek. 

● Ruku v ruce s organizací dopravy je však třeba počítat také s měkkými opatřeními na poli 

edukace řidičů, kteří často očekávají cyklistu pouze na samostatných cyklostezkách a 

integrační opatření spolu s cyklisty je využívajícími jim budou „překážet“. 

Rozšíření odstavů a úschovy kol 

● Podobně jako je parkování silným nástrojem pro regulaci automobilové dopravy, může být 

také odstavování kol naopak účinným nástrojem k propagaci cyklistiky. 

● Primární snahou města by mělo být zřizovat kapacitní a bezpečné kolostavy na všech 

místech, kde je běžně dostupné parkování osobního automobilu. 

● Ve specifickém případě železniční stanice je vhodné přemýšlet o dlouhodobém a 

spolehlivém odstavování jízdních kol při kombinovaných cestách kolo + železniční doprava. 
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Dostavba sítě pěších tras 

● Dostavba sítě pěších tras by měla být přirozenou součástí všech záměrů na rozšiřování 

cyklistické infrastruktury, stejně jako budování nových vnitřních komunikací. 

● Problémy pěších a cyklistů v dostupnosti některých lokalit města jsou často společné, což 

efekt symbiózy pěších s dalšími dopravními módy dále podporuje.  

Rekonstrukce stávajících pěších tras 

● Rekonstrukce stávající infrastruktury pro pěší (chodníky, přechody pro chodce, místa pro 

přecházení) by měla být zaměřena na bodové problémy nesouladu bezbariérových úprav a 

obecně špatný technický stav v okrajových částech města. 

● Ve vazbě na rekonstrukce či přemístění autobusových zastávek je nutné rovněž sledovat 

navazující chodníky a přechody pro chodce / místa pro přecházení. 

Zřizování přechodů pro chodce 

● Zřizování nových přechodů pro chodce by mělo být soustředěno kolem vzniku nových 

komunikačních propojení uvnitř města. Někde může vzniknout taková potřeba po přetnutí 

přirozených pěších tras, jinde se naopak nabídne jako možnost po snížení dopravní zátěže 

v dané lokalitě. Analogicky to platí na místa pro přecházení.  

Zavedení pěších zón / stezek pro chodce 

● Prioritou je řešení prostoru před základními školami formou vyloučení automobilové dopravy, 

minimálně v hodinách s intenzivním pohybem školáků před budovou školy. 

● Rozšiřování sítě stezek pro chodce je účelné sledovat ve smíšeném režimu s pohybem 

cyklistů. 

1.4 Návrh vize a cílů 

Mnoho vizí plánů udržitelné mobility, stejně jako dopravních koncepcí a generelů, nevynechá 

slova jako udržitelnost, integrace, efektivita, růst, rozvoj či naopak regulace. V Generelu 

dopravy pro město Žďár nad Sázavou však chceme vystihnout podstatu toho, že město není 

všemocným panovníkem nad svým dopravním systémem, ale může postupně vytvářet 

podmínky pro mobilitu, která městu umožní žít, a přitom nebude hlavním motivem jeho rozvoje. 

Proto navrhujeme vizi dlouhodobého řešení dopravy ve městě jako společnou vizi žďárského 

obyvatele, návštěvníka a zaměstnavatele: 

Chci si zvolit svou cestu do práce, kde jsou chůze, jízdní kolo, autobus a automobil 
rovnocennými možnostmi bez ohledu na to, jestli pracuji v centru nebo na okraji 

Chci si zvolit svou cestu do školy, kde se děti i rodiče pohybují bezpečným a zdravým 
prostředím a kdy mají radost z vlastní aktivity 

Chci si zvolit svou cestu do firmy, kam potřebuji spolehlivě zajistit zásobování i příjezd 
zaměstnanců, přitom ale nechci zatěžovat prostředí ve městě, kde žiji 

Chci si zvolit svou cestu do města, kam přijíždím za nákupem, lékařem nebo úřadem z 
okolí jako návštěvník 

Chci si zvolit svou cestu kamkoliv, když to mám po městě všude jen kousek a z města  
do přírody jakbysmet, i když jsem třeba při vlastní mobilitě znevýhodněn nejenom z 
důvodu svého zdravotního stavu  

Z této vize pak vychází trojice cílů, které ve svém znění zahrnují i konkrétní nástroje dopravní 

politiky a způsob jejich použití v dopravním plánování: Dostupné město, Propojené město, 

Zdravé město. Podle těchto cílů budou navrhována konkrétní opatření, podle indikátorů pak 
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může být zpětně vyhodnocena jejich účinnost. Hodnoty indikátorů jsou stanoveny na výhledový 

horizont roku 2040 a vycházejí z rozsahu návrhové části Generelu. 

1.4.1 Dostupné město 

Cíl dostupného města 

Město je a bude i nadále významným cílem dojížďky osob i logistických tras pro celou oblast 

Vysočiny. Tomu bude odpovídat silniční napojení založené na obchvatu města dobře 

navázaném na místní cíle. Popularitu osobního automobilu pro vnější cesty bude město 

vyvažovat integrací MHD s regionální nebo dálkovou autobusovou i železniční dopravou, 

zlepšením podmínek pro cyklistickou dopravu v každodenním využití a ekonomickou regulací 

parkování v cenných veřejných prostorech centra města.  

Nástroje dopravní politiky 

● Výstavba silničního obchvatu města – přeložka silnic I/19 a I/37 poslouží nejen k 

odvedení zbytné dopravy ze zastavěného území města, ale také převede zdrojovou a 

cílovou dopravu, která je na město vázána, mimo rezidenční oblasti. Trasa obchvatu by měla 

být vhodně napojená na místní komunikace, zároveň nesmí vytvořit nové bariéry pro mobilitu 

chodců, cyklistů či cestujících ve veřejné dopravě. 

● Ekonomická regulace parkování – poslouží ke snížení tlaku na zábor veřejného prostoru 

dopravou v klidu, zároveň uvolní potřebná místa těm, kteří nemají ve využití automobilu 

alternativu. S tím souvisí i potřeba převedení krátkých vnitroměstských cest na jiné, 

udržitelnější dopravní módy s nižším záborem prostoru a menší zátěží životního prostředí. 

● Rozšíření záchytného parkování – zajištění dostatečné kapacity parkování v režimu P+R  

u železniční stanice zlepší dostupnost dálkové železniční dopravy a sníží tlak na odstavení 

vozidel na tzv. první míli u jediného dopravního terminálu ve městě. 

● Tarifní, časová a prostorová integrace MHD s VHD včetně posílení dopravní nabídky – 

představuje vznik konkurenceschopné alternativy osobnímu automobilu. Zlepšení přímé 

dostupnosti Žďáru z okolních měst a obcí spolu se sloučení tarifů „pod jednu jízdenku“ je 

základem pro zlepšení dopravní obslužnosti města veřejnou dopravou. 

● Dostavba sítě cyklostezek – měla by se soustředit na nabídku bezpečnějších a 

příjemnějších tras pro cyklisty z okolí města i podél zatížených komunikací ve městě, kde ji 

bude doplňovat integrace cyklistů i v běžném provozu. Město by mělo sledovat všechny 

možnosti paralelního vedení cyklostezek podél nově stavěných páteřních komunikací, kde i 

do budoucna bude segregace cyklistů jediným přijatelným řešením. 

● Rozšíření odstavů a úschovy kol – jejich zajištění je důležitou součástí snahy o navýšení 

cyklistiky v dostupnosti cílů ve městě. Kapacitní a bezpečné kolostavy budou zřizovány na 

všech místech, kde je běžně dostupné parkování osobního automobilu. U železniční stanice 

poslouží parkoviště B+R pro odstavení kol při cestování po železnici. 

Indikátory dostupného města 

● Pokles celodenních intenzit dopravy o 30 % na sledovaných vzorových profilech v zástavbě 

města po výstavbě silničního obchvatu. 

● Zavedení zóny placeného stání v rozsahu minimálně 2000 míst na místních komunikacích a 

pozemcích ve vlastnictví města. 

● Výstavba záchytného parkoviště P+R u železniční stanice s kapacitou alespoň 160 míst. 

● Rozšíření segregačních opatření pro cyklisty alespoň o 1 km proti současnému stavu.  

● Zřízení odstavů či úschovy kol alespoň u 20 cílů cyklistické dopravy ve městě. 
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1.4.2 Propojené město 

Cíl propojeného města 

Město zlepší vnitřní propojení svých částí pomocí nových komunikací, koncipovaných 

s ohledem na potřeby všech uživatelů, tedy pěších, cyklistů, cestujících i řidičů. Tato propojení 

doplní jemnější síť cyklistické a pěší infrastruktury, orientovaná na kvalitní dostupnost uvnitř 

oblastí a na překonání hranic mezi nimi. Snížená zátěž vnitřních komunikací dovolí rozsáhlejší 

integraci cyklistů do hlavního dopravního prostoru, bez potřeby segregované infrastruktury. 

Polohy autobusových zastávek a výhody nových vnitřních komunikací pak umožní propojit 

město optimalizovanými trasami MHD, atraktivními i pro nové uživatele.   

Nástroje dopravní politiky 

● Dostavba vnitřních komunikací – doplnění nových vnitřních propojení do komunikačního 

skeletu města nabídne řidičům alternativní trasy bez objížděk, cyklistům a pěším rozšíření 

přirozené sítě nemotorové dopravy, cestujícím pak efektivnější dopravní obslužnost území a 

zkrácení cestovních časů.  

● Integrace cyklistů v běžném provozu – směřuje ke zlepšení podmínek pro cyklisty na 

dopravně významných komunikacích a na místech křižovatek. Spojena bude s edukací 

řidičů, kteří by měli cyklisty respektovat jako přirozené účastníky provozu. 

● Dostavba sítě pěších tras – bude přirozenou součástí všech záměrů na rozšiřování 

cyklistické infrastruktury, stejně jako budování nových vnitřních komunikací. Potřeby chodců 

a cyklistů v dostupnosti některých lokalit města je vhodné řešit společným postupem.  

● Přestavba křižovatek – reaguje na jejich nedostatečnou dopravní kapacitu, pokud by 

přetrvávala i po doplnění nových komunikací a výstavbě obchvatu. Zároveň zajistí průjezd 

cyklistů hlavním i vedlejším dopravním prostorem.  

● Přestavba autobusových zastávek – odehraje se kombinací zlepšení jejich stavebně-

technického stavu nebo přemístěním do vhodnějších lokalit, jak ve vztahu k dostupnosti 

území, tak i posílení provázanosti městské hromadné a regionální veřejné linkové dopravy. 

Takové zásahy mohou vést i ke změně vedení některých autobusových linek.  

Indikátory propojeného města 

● Úspora alespoň 1700 vozokilometrů a 35 vozohodin denně po dostavbě vnitřních 

komunikací.    

● Realizace integračních opatření pro cyklisty v délce alespoň 7 km na páteřních 

komunikacích.  

● Výstavba alespoň 10 nových přechodů pro chodce a rekonstrukce bezbariérových úprav na 

alespoň 10 stávajících přechodech pro chodce či místech pro přecházení 

● Přestavba alespoň 10 křižovatek na páteřní komunikační síti do cílového stavu. 

● Integrace MHD a VLD do 10 rekonstruovaných či přemístěných společných zastávek 

● Rekonstrukce či přemístění 10 samostatných zastávek MHD 

1.4.3 Zdravé město 

Cíl zdravého města 

Dopravní zklidnění rezidenčních ulic a celých oblastí povede ke kultivaci parkování, zároveň 

vytvoří podmínky pro vyšší bezpečnost chodců a cyklistů při pobytu i pohybu. Město postupně 

odstraní nedostatky v nízké kvalitě a vadném provedení infrastruktury pro chodce. Pokud bude 

vznikat nové parkování, tak jako náhrada za uvolněný veřejný prostor v rezidenčních oblastech. 

Dlouhodobě se zvýší popularita aktivního pohybu pro každodenní cesty do práce, do školy i za 

volným časem, s pozitivním vlivem na kondici a zdraví obyvatel. 
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Nástroje dopravní politiky 

● Rozšíření zón 30 a obytných zón – kombinuje změnu organizace dopravy pro legalizaci 

rezidenčního parkování a vytvoření vstřícnějších podmínek pro pohyb chodců a cyklistů. 

Prvky dopravního zklidnění, jako jsou omezená rychlost, nerozlišená přednost v jízdě, 

jednosměrný provoz či volný pohyb chodců budou využívány i jako preventivní opatření při 

možném vzniku dopravních zkratek. 

● Přemístění rezidentního parkování – primární snahou nebude nárůst celkových kapacit 

parkování, jako spíše přemístění vozidel z přetíženého veřejného prostoru do objektů, nebo 

alespoň na méně exponovaná místa. Větší investice v této oblasti budou vyžadovat model 

spolufinancování budoucích uživatelů. 

● Podpora elektromobility – město vybuduje dobíjecí infrastrukturu na veřejných 

parkovištích, která doplní síť dobíjecích míst v soukromém sektoru. Při zavedení zóny 

placeného stání budou ekonomicky zvýhodněna vozidla s čistým pohonem. Město podpoří 

vznik a provoz systému sdílení elektrokol, aby zvýšilo podíl nerekreační cyklistiky. 

● Rekonstrukce stávajících pěších tras – bude zahrnovat veškerou infrastrukturu pro pěší, 

tedy chodníky, přechody pro chodce, místa pro přecházení, mobiliář, osvětlení. Zároveň 

budou průběžně odstraňovány bodové problémy v provedení bezbariérových úprav a 

obecně špatný technický stav v okrajových částech města. 

● Podpora chůze – prioritou bude zavedení pěších zón v prostoru kolem škol. To poskytne 

bezpečnější prostředí pro pohyb všech dětí a jejich rodičů; dlouhodobě pak povede 

k upřednostnění chůze, cyklistiky či MHD před spolujízdou autem. 

● Podpora sdílené individuální dopravy – v případě nabídky společnosti provozující sdílená 

jízdní kola nebo sdílené elektrické koloběžky na vytvoření tohoto systému ve městě se bude 

město snažit vytvořit podmínky přijatelné pro obě strany s tím, že město bude podporovat 

vznik parkovišť P+B (Park and Bike) a B+R (Bike and Ride). 

Indikátory zdravého města 

● Zavedení plošných zón dopravního zklidnění minimálně na 30% zastavěné plochy města 

● Podpora výstavby hromadných garáží o kapacitě alespoň 300 parkovacích míst 

● Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily na veřejných komunikacích a parkovištích v počtu 

alespoň 100 míst 

● Rekonstrukce chodníků v délce alespoň 0,5 km ročně 

● Zřízení či adaptace pěších zón a tzv. školních ulic v délce alespoň 1 km  

1.5 Dopravní prognóza  

Dopravní prognóza byla vytvořena pro dva časové horizonty:  

● Rok 2030 označený jako etapa; 

● Rok 2040 označený jako výhled. 

Pro oba výhledové roky byly stanoveny parametry dopravních zón nezbytné pro výpočet 

dopravní poptávky podle postupu, který je popsán v následujících podkapitolách.  

1.5.1 Prognóza vývoje obyvatelstva 

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatelstva v modelovaném území vychází z projekce 

obyvatelstva pro Kraj Vysočina, kterou vydal ČSÚ v roce 2013. Na jejím základě pak byly 

stanoveny koeficienty přepočtu jednotlivých věkových skupin pro výhledové roky. Údaje jsou 

shrnuty v následujících tabulkách: 
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Tabulka 1.7: Projekce obyvatelstva pro Kraj Vysočina 

Věk 2013 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2051 

 0-14 75454  75810  75327  69748  63598  58866  56546  56076  55623  55401  

15-64 348042  340716  324095  313095  303552  292861  276071  256678  243422  240954  

65+ 87711  92709  104908  116068  124792  131703  141060  150408  153124  153585  

Celkem 511207  509235  504330  498911  491942  483430  473677  463162  452169  449940  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xj/obyvatel_kraje_vysocina_bude_ubyvat_a_budou_starnout  

Tabulka 1.8: Výhledové koeficienty přepočtu pro věkové skupiny vzhledem k roce 2020 

Věk 2020 2030 2040 

 0-14 1.00  0.84  0.75  

15-64 1.00  0.94  0.85  

65+ 1.00  1.19  1.34  

Celkem 1.00  0.98  0.94  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xj/obyvatel_kraje_vysocina_bude_ubyvat_a_budou_starnout, MM. 

Na základě podkladů Města bylo identifikováno celkem 45 lokalit, kde se v budoucnosti uvažuje 

s výstavbou bydlení (viz obrázek 1.15). V převážné většině půjde o zahušťování bydlení, tedy 

stavbu jednotlivých domů v nynější zástavbě. Výstavba rezidentních oblastí je plánována pouze 

na Klafaru a v blízkosti sídliště Vodojem, popřípadě v lokalitě Lučiny nebo východně od Náměstí 

Republiky. 

Počet obyvatel dané rezidentní lokality byl vypočten podle certifikovaných Metod prognózy 

generované dopravy (EDIP, 2012), a to použitím následujícího vzorce: 

𝑈 =  
𝐻𝑃𝑃

𝐻𝑃𝑃𝑠𝑒𝑘
∗ 𝐵𝑠𝑒𝑘 ∗ 𝑂𝐵  , 

kde U je počet obyvatel, HPP hrubá podlažní plocha všech bytových podlaží, HPPsek běžná 

bytová sekce, Bsek průměrný počet bytů na podlaží bytové sekce a OB průměrný počet obyvatel 

na 1 byt. 

U záměrů, kde jedinou známou informací byla plocha zastavěné plochy, se vycházelo při 

stanovení HPP z charakteru okolní zástavby (počet podlaží, typ domu). Vzhledem k nedostatku 

informací o jednotlivých záměrech, a poměrně velkorysému naplánování výstavby, byly zvoleny 

hodnoty veličin vstupujících do rovnice tak, aby došlo k přiměřenému a uvěřitelnému nárůstu 

obyvatel ve městě, a to následující způsobem: 

• HPPsek 270 m2, v případě Klafaru 280 m2; 

• Bsek 2,1 bytu (obvykle 3); 

• OB 2,1 obyvatele (podle SLBD 2011 bylo v ČR 2,6 obyvatele na byt). 

Použitím výše popsané metodiky generují tyto rozvojové rezidentní plochy celkem 5421 

obyvatele. Tato hodnota byla na základě jednání s představiteli města následně snížena na 

polovinu, tudíž v nových rezidenčních lokalitách bude bydlet 2470 obyvatelů v roce 2040, v roce 

2030 to bude 1191 obyvatel. 

https://www.czso.cz/csu/xj/obyvatel_kraje_vysocina_bude_ubyvat_a_budou_starnout
https://www.czso.cz/csu/xj/obyvatel_kraje_vysocina_bude_ubyvat_a_budou_starnout
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Obrázek 1.15: Umístění, počet obyvatel a rok výstavby záměrů bydlení 

 

Zdroj: MM 

V rámci modelovaného území dojde ve výhledových letech k přesunu obyvatelstva, jehož počet 

a věková skladba byly upraveny pomocí projekce obyvatelstva popsané výše, podle následující 

úvahy: Do nových rezidentních lokalit, které představují nový, komfortnější typ bydlení, se 

přesunou převážně ekonomicky aktivní obyvatelé ze stávajících rezidentních oblastí sídlištního 

bydlení (Stalingrad, Libušín, Sídliště Průmyslovka, Přednádraží). 

1.5.2 Pracovní příležitosti 

V současnosti je známo několik výhledových záměrů, které přinesou pracovní příležitosti pro 

město a jeho okolí. V připravovaných rozvojových průmyslových plochách se uvažuje o 

vybudování provozů s vyšší přidanou hodnotou, které budou zaměstnávat především 

pracovníky ze Žďáru a širšího okolí. Obsazení těchto průmyslových ploch firmami není 

v současnosti známo v plné šíři. Počet zaměstnanců v nových prodejnách byl odhadnut podle 

plochou a typem podobných prodejen ve městě. Rozšíření aktivit na zámku přinese nová 
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pracovní místa v rozsahu, který byl poskytnut samotnou institucí. Počet nově vzniklých 648 

pracovních míst celkem v roce 2040 je odhadován takto: 

• Průmyslová zóna Jamská IV: zcela nově vybudovaná lokalita mezi ul. Jamskou a 

Novoměstskou v blízkosti ČS ZDAR, 400 pracovních míst, výhledový rok 2030; 

• Průmyslová zóna Lučiny: nová lokalita u Horního rybníka, 40 pracovních míst, výhledový 

rok 2040; 

• Průmyslová zóna Jamská III: rozšíření stávající průmyslové zóny v okolí firmy Teleflex, 50 

pracovních míst, výhledový rok 2030;   

• OC Lidl: ul. Jihlavská v místě stávající areálu Reinpo, 36 pracovních míst, výhledový rok 

2030; 

• OC Stalingrad: severozápadně od sídliště Stalingrad, 33 pracovních míst, výhledový rok 

2040;  

• Zámek: 10 pracovních míst v roce 2030, 35 pracovních míst v roce 2040; 

• Skládka, recyklační a odpadové hospodářství: mezi silnicí I/19 a železniční tratí 251, 

8 pracovních míst, výhledový rok 2030; 

• Koupaliště, biotop: na levém břehu Sázavy naproti OD Kinský, 6 zaměstnanců, výhledový 

rok 2040. 
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Obrázek 1.16: Umístění, počet pracovních míst a rok výstavby záměrů spojených 
s tvorbou nových pracovních míst 

 

Zdroj: MM 

 

Počet obyvatel města, který má klesající tendenci, nepokryje potřeby nových provozů. Chybějící 

pracovníci budou dojíždět z okolních obcí. 

1.5.3 Nákupní příležitosti 

V rozvoji města jsou plánována následující dvě zařízení, která výrazně ovlivní tvorbu dopravní 

nabídky: 

• OC Lidl: Jihlavská ul. v místě dnešního areálu REINPO s projektovanou prodejní plochou 

1400 m2, výhledový rok 2030; 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

46 

• OC Stalingrad: obchodní zařízení typu LIDL umístěné nejspíše severozápadně od sídliště 

Stalingrad s předpokládaná prodejní plochou 1200 m2, výhledový rok 2040. 

Ostatní nákupní příležitosti zůstanou zachovány v rozsahu, v jakém vstupovaly do modelu pro 

rok 2020. 

1.5.4 Osobní doprava 

Z hlediska vztahu dopravy k modelovanému území rozeznáváme dopravu vnitřní, cílovou a 

výchozí, a tranzitní. Zatímco první dva druhy byly stanoveny modelem na základě 

prognózovaných socioekonomických údajů a parametrů charakterizujících území včetně nových 

rozvojových záměrů, tranzitní doprava ve výhledových letech byla stanovena na základě 

přepočtových koeficientů podle TP 225 (Kraj Vysočina, silnice I. třídy, vzdálenost nad 20 km od 

krajského města). Použité přepočtové koeficienty ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 1.9: Přepočtové koeficienty tranzitní osobní dopravy 

Rok 2020 2030 2040 

Přepočtový koeficient 1.00  1.09  1.12  

Zdroj: TP 225. 

1.5.5 Nákladní doprava 

Prognóza nákladní dopravy byla založena na přepočtových koeficientech definovaných TP 225 

(Kraj Vysočina, silnice I. třídy, vzdálenost nad 20 km od krajského města). Na základě 

zkušeností z jiných měst je možné konstatovat, že koeficienty uvedené v TP 225 reflektují spíše 

vývoj intenzit dopravy v extravilánu. Vývoj intenzit v čase v intravilánu obcí je nižší. Mimo jiné je 

to dáno větší saturací komunikací v zastavěných územích obcí. Koeficienty v plné výši byly 

proto použity pro tranzitní, cílovou a výchozí dopravu, zatímco koeficienty pro vnitřní dopravu 

byly redukovány o 50 %. Použité přepočtové koeficienty ukazují následující tabulky. 

Tabulka 1.10: Přepočtové koeficienty tranzitní, cílové a výchozí nákladní dopravy 

Rok 2020 2030 2040 

Lehká nákladní 1.00  1.23  1.34  

Těžká nákladní 1.00 1.08 1.15 

Zdroj: TP 225. 

Tabulka 1.11: Přepočtové koeficienty vnitřní nákladní dopravy 

Rok 2020 2030 2040 

Lehká nákladní 1.00  1.11  1.17  

Těžká nákladní 1.00 1.04 1.07 

Zdroj: TP 225. 

 

K výhledovým maticím získaným přepočtem matic základního stavu (rok 2020) byla přičtena 

doprava generovaná novými plochami, která byla stanovena a směrována na základě 

podobnosti se stávajícími provozy ve městě. 

1.6 Základní rozvoj města 

Základní rozvoj města (ZRM) je stav dopravního modelu, který uvažuje rozvoj města v souladu 

s představenou prognózou, avšak ponechává stav dopravní infrastruktury na současné úrovni, 

resp. přidává do něj pouze stavby již rozhodnuté, k jejichž realizaci bezpochyby dojde. Mezi 

takové stavby patří: 
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● Přeložka I/19 a I/37 Brněnská – Jihlavská (jižní část obchvatu města) 

● Komunikační propojení Brněnská – Jamská (kolem Nákupního parku Žďár) 

Základní rozvoj města je srovnávací rovinou pro jakoukoliv podobu návrhu. Zpracován je pro 

úroveň roku 2030 i 2040. Obsahuje totožné přepravní vztahy a počet cest jako návrhové stavy 

ke stejnému časovému horizontu, srovnání změn na straně dopravní nabídky je díky tomu 

objektivní a proveditelné.  

Základní rozvoj města pro horizonty let 2030 a 2040 je dokumentován v přílohách A.1 a A.4 pro 

automobilovou dopravu, B.1 a B.4 pro veřejnou hromadnou dopravu a C.1 a C.4 pro cyklistickou 

dopravu. K základnímu rozvoji města jsou však vztaženy i další srovnávací přílohy ve formě 

rozdílových pentlogramů. 
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2 Komunikační síť 

Kapitola věnovaná komunikační síti vytváří společný základ pro infrastrukturu všech druhů 

dopravy ve městě. Spadá sem totiž nejenom problematika zásadní pro automobilovou dopravu, 

jakou je silniční obchvat města, ale také výstavba vnitřních komunikačních propojení a realizace 

dopravního zklidňování, kde naopak hraje prim chůze a cyklistika. Hlavním cílem kapitoly je 

tedy nastavení zřetelné hierarchie komunikací, které pak lze snadněji přizpůsobit jejich účelu. 

Na základech položených na komunikační síti pak stavějí další kapitoly věnované již specificky 

automobilové, veřejné, cyklistické a pěší dopravě. Potřeby všech uvedených se pak zároveň 

prolínají i v námětech na přestavbu křižovatek, zahrnutých v závěru této kapitoly.  

2.1 Hierarchie komunikační sítě 

2.1.1 Kategorie a funkční skupiny 

Jednotlivé komunikace na území města lze rozdělit dle: 

● kategorie a třídy komunikací a  

● funkčních skupin. 

Kategorie a třídy komunikací se řídí dle zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcí 

vyhlášky (Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Vyhláška č. 104/1997 Sb.).  

Funkční skupiny jsou popsány v normě o projektování místních komunikací (ČSN 73 6110 

Projektování místních komunikací).  

Pro účely generelu dopravy jsou komunikace rozděleny následovně: 

Tabulka 2.1: Rozdělení komunikací dle kategorie a třídy  

Kategorie a třída Značka Charakter komunikace Vlastnictví / správa 

Silnice I. třídy  S I dálková doprava stát / ŘSD 

Silnice II. třídy S II doprava mezi okresy kraj / KSÚS Vysočiny 

Silnice III. třídy S III doprava mezi obcemi kraj / KSÚS Vysočiny 

Místní komunikace I. 

třídy 

MK I rychlostní, nejvýznamnější sběrné 

komunikace 

město / Odbor komunálních 

služeb, SATT a.s. 

Místní komunikace II. 

třídy 

MK II sběrná komunikace s omezením připojení na 

sousední nemovitosti, spojení částí města 

nebo napojení na vyšší komunikace, 

komunikace s provozem VHD 

město / Odbor komunálních 

služeb, SATT a.s. 

Místní komunikace III. 

třídy 

MK III obslužná komunikace s přímou dopravní 

obsluhou 

město / Odbor komunálních 

služeb, SATT a.s. 

Místní komunikace IV. 

třídy 

MK IV s vyloučením motorových vozidel nebo se 

smíšeným provozem: samostatné chodníky, 

stezky pro chodce či cyklisty, zklidněné 

komunikace, obytné, pěší, cyklistické zóny 

město / Odbor komunálních 

služeb, SATT a.s. 

Zdroj: MM 

Mapové zobrazení rozčlenění komunikací dle kategorií a tříd je pro jednotlivé etapy podoby 

komunikační sítě (2030, 2040) je součástí příloh D.1.1Hierarchie komunikační sítě 2030 a D.1.2 
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Hierarchie komunikační sítě 2040. Na rozdělení komunikací do funkčních skupin lze pak použít 

následující klíč, viz tabulka Tabulka 2.2: Rozdělení komunikací dle funkčních skupin. Sběrné 

komunikace jsou všechny silnice a místní komunikace II. třídy. Obslužné komunikace jsou 

místní komunikace III. třídy a místní komunikace IV. třídy patří do funkční skupiny D.  

Tento systém v současnosti používá i město, kdy v městské mapové aplikaci GIS jsou 

automaticky kategorii místních komunikací přiřazeny i písmena funkčních skupin (Místní 

komunikace II. třídy (b), místní komunikace III. třídy (c) a místní komunikace IV. třídy(d)).  

Tabulka 2.2: Rozdělení komunikací dle funkčních skupin  

Komunikace Funkční 
skupina 

Charakteristické použití Kategorie a 
třídy 

Rychlostní A  rychlostní komunikace s omezením 

přímého styku s okolím 

SI (obchvat ŘSD) 

Sběrné B sběrné komunikace s dopravním 

významem, omezení přímé obsluhy, 

spojení obcí, průtahy silnic a vazba na 

tyto komunikace 

SI, SII, SIII, MK II 

Obslužné C obslužné komunikace s přímou obsluhou, 

mezi zónami obce a uvnitř zón 

MK III  

Bezmotorové D1 pěší zóny, obytné zóny; smíšený provoz; 

centra občanské obslužnosti a obytné 

zóny 

MK IV 

D2 samostatné cyklistické a pěší 

komunikace, pokud nejsou součástí 

skupin B a C, vyloučení či přísné 

omezení motorové dopravy 

MK IV 

Zdroj: MM 

2.1.2 Změny proti současnosti 

Do roku 2040 předpokládáme následující typy změn, kvůli kterým dojde k přiřazení kategorie 

a třídy nové komunikaci nebo ke změně zatřídění u stávajících komunikací: 

● novostavba 

● změna vedení VHD 

● zklidnění dopravy 

● obchvat 

● kontinuita 

Následující tabulky pro výhled do roku 2030 a do roku 2040 uvádí přehled komunikací, 

u kterých dojde ke změně zatřídění nebo budou nově zatříděny. Novostavby místních 

komunikací IV. třídy, resp. skupinu D řeší kapitola 2.5 Nemotoristické komunikace. 

  



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

50 

Tabulka 2.3: Změny kategorie a třídy komunikací 2030  

Lokalita  Výhled 2030 Stav 2021 Důvod změny 

Přeložka silnice I/37 v úseku Jihlavská – 

Brněnská 

S I - novostavba 

Novoměstská (úsek Jamská – Brněnská) S III MK II kontinuita 

Propojení Jamská – Brněnská přes nákupní park MK II - novostavba 

Propojení Wonkova – Neumannova  MK II - novostavba 

Propojení sídliště Vodojem - Neumannova MK II - novostavba, změna 

vedení MHD 

Propojení Neumannova – Jamská  MK II - novostavba 

Napojení Palachova – Jihlavská  MK III - novostavba 

Okružní MK III MK II změna vedení 

MHD, zklidnění 

dopravy  

sídliště Stalingrad (mimo ul. Okružní) MK IV MK III zklidnění dopravy 

Jamborova MK III MK II zklidnění dopravy 

Sychrova MK III MK II kontinuita 

Strojírenská u ŽĎASu MK III MK II kontinuita 

sídliště Vodojem (mimo ul. Jamborova) MK IV MK III zklidnění dopravy 

Veselská (Strojírenská-Husova) MK III MK II zklidnění dopravy 

Tyršova MK III MK II zklidnění dopravy 

Nová MK III MK II možná změna 

vedení MHD, 

zklidnění dopravy  

Vejmluvova MK III MK II možná změna 

vedení MHD, 

zklidnění dopravy  

Vnitřní MK III MK II zklidnění dopravy 

Květná MK III MK II zklidnění dopravy 

Sídliště Průmyslovka (vybrané ulice) MK IV MK III zklidnění dopravy 

sídliště Libušín (vybrané ulice) MK IV MK III zklidnění dopravy 

sídliště Vysočany a Pod Zelenou horou (mimo 

Vnitřní, Květná, Vejmluvova) 

MK IV MK III zklidnění dopravy 

Sídliště Stalingrad – propojky na komunikaci 

Brodská 

MK IV MK III zklidnění dopravy 

Sídliště Klafar (vybrané ulice) MK IV MK III zklidnění dopravy 

Hálkova, Drdlova, Sadová MK IV MK III zklidnění dopravy 

Nábřežní MK IV MK III zklidnění dopravy 

stezka před Poliklinikou MK III MK IV změna vedení MHD 

Zdroj: MM 
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Obrázek 2.1: Výhledový stav silniční sítě po realizaci přeložky I/37  

 
Zdroj: MÚ Žďár n. S., OSRI  
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Tabulka 2.4: Změny kategorie a třídy komunikací 2040 

Lokalita Výhled 2040 Stav 2021 Důvod změny 

SZ+JZ obchvat ŘSD S I - novostavba 

Dolní – Horní – Brněnská (po Jihlavskou)  S II S I obchvat 

Propojka Libická – Bezručova  MK II - novostavba 

Paralelní komunikace s obchvatem v úseku 

Brodská – Sázavská – Klafar   

MK II, MK III - novostavba 

Brodská – Žižkova  MK II S I obchvat 

Santiniho – Bezručova – Jungmannova   MK II S I obchvat 

Brněnská (úsek Jihlavská – přeložka I/37) MK II S I obchvat 

Zdroj: MM 

2.2 Výstavba silničního obchvatu města 

Do vyhodnocení přínosů a dopadů obchvatu města na dopravu ve městě vstoupil široký výběr 

variant, aby na úrovni strategického rozhodování nebyly předem vyloučeny varianty, které sice 

nemají svou oporu v územně plánovací dokumentaci, ale mezi odbornou veřejností mají své 

zastání a jsou s nimi spojená očekávání minimálně na úrovni „oficiální“ trasy a podoby obchvatu 

zakotvené v rozvojových dokumentech města v minulých dekádách.   

2.2.1 Posuzované varianty 

Silniční obchvat města byl v Generelu dopravy posuzován v pěti variantách, které se poměrně 

značně odlišují vedením (extravilán vs. intravilán), způsobem napojení na dopravní skelet města 

(omezený počet křižovatek vs. vyšší počet křižovatek), délkou úseků novostaveb a z toho 

plynoucími odlišnými cestovními časy. Právě parametry ujeté vzdálenosti, rychlosti a 

dopravního napojení jsou rozhodující pro ovlivnění dopravní poptávky. Ke zkoumání vlivu 

obchvatu sloužil matematický dopravní model, kam byly všechny posuzované varianty zadány 

rovnocenným způsobem, bez ohledu na jejich aktuální stav přípravy, průchodnost území včetně 

posouzení vlivu na životní prostředí či technickou proveditelnost. Výběr doporučené varianty je 

pak odůvodněn v kapitole 0.  

Tabulka 2.5: Posuzované varianty obchvatu města  

Název 
varianty Příloha Trasa obchvatu  Délka staveb (km) 

ŘSD A.7.1 Severozápadní obchvat + Jihozápadní obchvat 5.828 

Město A.7.2 Severozápadní obchvat + Jihozápadní obchvat 5.867 

Strnad A.7.3 Východní obchvat + Jihozápadní obchvat (Strnad) 14.018 

Latislav A.7.4 Východní obchvat + Jihozápadní obchvat  11.730 

Východ A.7.5 Východní obchvat 6.586 
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Obrázek 2.2: Schéma posuzovaných variant silničního obchvatu města  

 

Zdroj: MM (mapový podklad google.com) 

Pro úplnost je nutné dodat, že součástí všech posuzovaných variant bylo i provedení dopravně-

zklidňujících opatření na trase současného průtahu silnice I/37 současně s uvedením obchvatu 

do provozu. Protože tato opatření prozatím nemají svou konkrétní podobu, byla v dopravním 

modelu simulována snížením maximální dovolení rychlosti na 30 km/h v ulicích: 

● Santiniho (úsek Dvorská – Sychrova) 

● Dolní / Náměstí Republiky / Horní (úsek Wonkova – Novoměstská) 
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Obrázek 2.3: Schéma omezení rychlosti na průtahu silnice I/37 po zprovoznění obchvatu  

 

Varianta ŘSD 

Trasa obchvatu odpovídá platnému územnímu plánu a průběžně připravované projektové 

dokumentaci ŘSD na přeložku silnic I/19 a I/37. Severozápadní a jihozápadní část jsou děleny 

křižovatkou Brodská. Napojení na stávající komunikační skelet se v této variantě odehrává jen 

ve vazbě na silnice I. třídy prostřednictvím křižovatek:  

1. TOKOZ  

2. MÚK Brodská  

3. MÚK Jihlavská  

Nejvyšší dovolená rychlost je uvažována 90 km/h, včetně průjezdu přímým směrem přes 

mimoúrovňové křižovatky. V místě tunelového vedení trasy je rychlost snížena na 70 km/h. Ve 

schématu výše je trasa zakreslena fialovou barvou, včetně křižovatek. 

Varianta Město 

Vedení trasy obchvatu v této variantě respektuje územní plán, nicméně v jejím průběhu jsou 

proti variantě ŘSD navržena další místa napojení na stávající komunikace. Vzhledem 

k charakteru lokalit se až na výjimku jedná o úrovňové křižovatky:  

1. TOKOZ  

2. Sázavská 

3. MÚK Brodská  
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4. Strojírenská 

5. Nádražní 

6. Jihlavská  

Nejvyšší dovolená rychlost v severozápadní části mezi 1. a 2. křižovatkou je uvažována 90 

km/h, v navazujících úsecích pak 70 km/h, mezi Strojírenskou a Jihlavskou ulicí pak 50 km/h 

s ohledem na malé vzájemné odstupy křižovatek. Ve schématu odpovídá trasa a poloha 

křižovatek fialové barvě (variantě ŘSD); nově přidané křižovatky jsou označeny žlutou barvou. 

Dělítkem severozápadní a jihozápadní části je opět křižovatka Brodská. 

Varianta Strnad 

Pojmenování varianty je odvozeno od jejího autora Ing. Milana Strnada. Vedení přeložky silnice 

I/37 je uvažováno východně od města bez kontaktu se zastavěným územím, s napojením na 

stávající trasu silnice I/19 u Mělkovic. Přeložku silnice I/19 pak reprezentuje trasa vedená 

jihozápadně za areálem ŽĎAS. Tato varianta je tedy pojata zcela odlišně od platné územně 

plánovací dokumentace. Křižovatky se stávajícími komunikacemi jsou uvažovány: 

1. Stržanov 

2. Vysoké 

3. Mělkovice 

4. Radonín  

5. ŽĎAS 

6. Hamry nad Sázavou  

Východní a jihozápadní části obchvatu jsou prostorově odděleny peážním úsekem po stávající 

přeložce silnice I/19 mezi křižovatkami Mělkovice a Radonín. Extravilánové úseky uvažují 

nejvyšší dovolenou rychlost 90 km/h, před úrovňovými křižovatkami je snížená na 70 km/h. Ve 

schématu je trasa obchvatu ve variantě Strnad znázorněna modrou barvou. 

Varianta Latislav 

Čtvrtá varianta obchvatu je kombinací varianty Strnad ve východní části a varianty Město 

v jihozápadní části. Vychází z podnětu Ing. Richarda Latislava, který vzešel z participace 

Generelu dopravy s odbornou veřejností. Cílem této varianty je prověřit perspektivu kombinace 

extravilánové přeložky silnice I/37 s intravilánovým pojetím přeložky silnice I/19. Místa napojení 

na stávající komunikace jsou následující: 

1. Stržanov 

2. Vysoké 

3. Mělkovice 

4. Jihlavská  

5. Nádražní 

6. Strojírenská 

7. MÚK Brodská 

Ve východní části obchvatu je nastavena nejvyšší dovolená rychlost 90 km/h, před úrovňovými 

křižovatkami snížená na 70 km/h. Jihozápadní část obchvatu pak přebírá parametry varianty 

Město, tedy nejvyšší dovolenou rychlost 70 km/h v úseku Brodská – Strojírenská a 50 km/h ve 

zbývajícím úseku Strojírenská – Jihlavská. 
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Varianta Východ 

Poslední posuzovaná varianta vychází z návrhu Ing. Milana Strnada, avšak uvažuje pouze 

východní část vedení přeložky silnice I/37 od Stržanova po napojení na stávající trasu silnice 

I/19 u Mělkovic. Silnice I/19 mezi Hamry nad Sázavou a Mělkovicemi pak zůstává ve stávající 

trase, tedy průjezdem přes centrum města. Křižovatky u této varianty jsou uvažovány: 

1. Stržanov 

2. Vysoké 

3. Mělkovice 

Extravilánové úseky uvažují nejvyšší dovolenou rychlost 90 km/h, před úrovňovými křižovatkami 

je snížená na 70 km/h. Ve schématu je východní trasa obchvatu znázorněna modrou barvou. 

2.2.2 Kritéria posouzení  

Silniční obchvat města byl posuzován na základě pěti kritérií získaných z matematického 

dopravního modelu. Vystihují jak přínosy pro obyvatele města (snížení dopadů automobilové 

dopravy na město), tak i na uživatele osobní i nákladní automobilové dopravy (snížení 

ekonomických nákladů). 

Délka silničních novostaveb 

Toto kritérium srovnává délky nově budovaných úseků silnic a napojení obchvatu, která jsou 

přímou součástí jejich trasy. Neobsahuje naopak navazující úseky místních komunikací, které 

mohou na obchvat vhodně navázat. Parametr délky je jediným vyčíslitelným parametrem 

k vedení trasy obchvatu, kde lze provést objektivní srovnání. Jiné parametry, jako je ověření 

územní průchodnosti nebo odhad investičních nákladů, nejsou pro „neoficiální“ varianty 

obchvatu k dispozici, protože neexistuje jejich technickoekonomická studie nebo alespoň 

vyhledávací studie, odkud by bylo možné tyto parametry čerpat. 

Tabulka 2.6: Délka novostaveb obchvatu města  

Parametr ZRM ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Délka novostaveb (m) 0 5 828 5 867 14 018 11 730 6 586 

Nárůst délky staveb 

vůči nejlepší variantě 

- 0% 1% 141% 101% 13% 

Pořadí variant - 1. 2. 5. 4. 3. 

 Zdroj: MM 

Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města 

Toto kritérium je založeno na sledování úsekových intenzit dopravy na síti 13 referenčních 

stanovišť, definovaných v předchozí etapě Generelu dopravy „Analýzy a dopravní model“ 

v kapitole 4.3.2. Tato stanoviště byla vybrána tak, aby vystihovala dopravní zatížení v zástavbě 

vybraných částí města. Pro účely souhrnného vyhodnocení je proveden prostý součet intenzit 

dopravy ze všech 13 stanovišť, který je pak porovnáván mezi hodnocenými variantami i se 

stavem bez obchvatu v základním rozvoji města (ZRM). Výchozí hodnota kritéria pro ZRM je 

124.300 voz/24h. Ve stavu s obchvatem chceme dosáhnout co největšího snížení této hodnoty. 

Podrobnější rozbor výsledků pro jednotlivé varianty je k dispozici v kapitolách 2.2.3 až 2.2.7, 

níže je pak uvedena souhrnná tabulka hodnocení. 
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Tabulka 2.7: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města  

Parametr ZRM ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Intenzita dopravy 

(voz/24h) 

124 300 78 300 91 500 84 000 90 500 92 300 

Změna intenzity 

dopravy vůči ZRM 

0 % -37 % -26 % -32 % -27 % -26 % 

Změna intenzity 

dopravy vůči nejlepší 

variantě (%) 

59 % 0 % 17 % 7 % 16 % 18 % 

Pořadí variant - 1. 4. 2. 3. 5. 

 Zdroj: MM 

Úspora času uživatelů automobilové dopravy 

Třetí kritérium sleduje cestovní časy řidičů osobních automobilů na celé modelované síti.  

Ve variantách s obchvatem tedy vystihuje i nepřímé dopady na časy jízdy u cest, které nemusejí 

obchvat využít. Výchozí hodnota kritéria pro ZRM, tedy stav bez obchvatu, je 10.701 vozh jízdy 

osobních automobilů za pracovní den. Ve stavu s obchvatem chceme dosáhnout co největšího 

snížení této hodnoty. Paralelně s úsporami času pro osobní automobily je sledován tentýž 

parametr také pro těžká vozidla, s výchozí hodnotou ZRM 3.522 vozh. Podrobné výsledky jsou 

k dispozici v kapitolách 2.2.3 až 2.2.7, níže je pak uveden souhrn hodnocení. 

Tabulka 2.8: Úspora času uživatelů automobilové dopravy  

Parametr ZRM ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Čas jízdy (vozh/24h) 10701 10472 10673 10461 10648 10604 

Změna času jízdy vůči 

ZRM (vozh/24h) 

0 -229 -28 -239 -53 -96 

Změna času jízdy vůči 

nejlepší variantě 

(vozh/24h) 

239 11 212 0 186 143 

Změna času jízdy vůči 

nejlepší variantě (%) 

2 % 0,1 % 2 % 0 % 2 % 1 % 

Pořadí variant - 2. 5. 1. 4. 3. 

 Zdroj: MM 

Růst výkonů automobilové dopravy 

Čtvrté kritérium sleduje ujetou vzdálenost řidičů osobních automobilů na celé modelované síti, 

vyjádřenou ve vozokilometrech. Výchozí hodnota kritéria pro ZRM, tedy stav bez obchvatu, je 

604.735 vozkm ujetých osobními automobily za pracovní den. Ve stavu s obchvatem chceme 

dosáhnout nejmenšího možného růstu výkonů automobilové dopravy, či dokonce poklesu ve 

srovnání se ZRM (tento pokles je však nepravděpodobný, protože dochází ke stavbě 

komunikace na obvodu města, a nikoliv v jeho vnitřku). Parametr dopravního výkonu v sobě 

skrývá i dopad na prostředí města v podobě emisí znečišťujících látek do ovzduší a rovněž 

hluku, proto usilujeme o jeho snižování při současném uspokojení přepravních potřeb. 

Paralelně s dopravními výkony pro osobní automobily je sledován tentýž parametr také pro 

těžká vozidla, s výchozí hodnotou ZRM 208.904 vozkm. Podrobné výsledky jsou k dispozici 

v kapitolách 2.2.3 až 2.2.7, níže je pak uveden souhrn hodnocení. 
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Tabulka 2.9: Růst výkonů automobilové dopravy  

Parametr ZRM ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Dopravní výkon OA 

(vozkm/24h) 

604 735 618 999 612 790 614 490 613 612 613 629 

Změna dopravního 

výkonu vůči ZRM 

(vozkm/24h) 

0 14 263 8 055 9 754 8 877 8 893 

Změna dopravního 

výkonu vůči nejlepší 

variantě (vozkm/24h) 

-8055 6208 0 1699 822 838 

Změna úspora růstu 

výkonů oproti nejlepší 

variantě (%) 

- 1 % 1 % 0 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 

Pořadí variant - 5. 1. 4. 2. 3. 

 Zdroj: MM 

Indukce automobilové dopravy 

Poslední kritérium sleduje počet nově vzniklých jízd řidičů osobních automobilů, které by jinak 

byly zajištěny jiným dopravním módem. Jinými slovy, indukce automobilové dopravy vystihuje 

relativní zlepšení podmínek pro využití automobilové dopravy ve srovnání s jinými druhy 

dopravy pro vnitřní a cílové/výchozí cesty. Základní hodnota kritéria pro ZRM, tedy stav bez 

obchvatu, je 56.844 cest uskutečněných osobními automobily za pracovní den. Ve stavu 

s obchvatem chceme dosáhnout nejmenšího možného přesunu cest do módu automobilové 

dopravy, či dokonce poklesu ve srovnání se ZRM. U těžkých vozidel indukci nesledujeme, 

protože nabývá nulových hodnot (míra využití nákladní dopravy je motivována jinými faktory 

atraktivitou automobilové dopravy vůči ostatním módům, neexistuje k ní alternativa). 

Tabulka 2.10: Indukce automobilové dopravy  

Parametr ZRM ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Počet cest OA  56 844 57 222 56 907 56 842 56 841 56 814 

Změna počtu cest vůči 

ZRM 

0 378 63 -2 -3 -30 

Změna počtu cest vůči 

nejlepší variantě 

30 405 93 28 27 0 

Změna indukce oproti 

nejlepší variantě (%) 

pro všechny ostatní varianty toto vychází méně jak 0,1 % 0 % 

Pořadí variant - 5. 4. 3. 2. 1. 

 Zdroj: MM 

2.2.3 Varianta ŘSD 

Silniční obchvat ve variantě ŘSD je nejúčinnější v odvedení dopravy ze stávajících komunikací 

ve městě, ovšem za cenu, že na trasu obchvatu budou uživatelé najíždět po delších trasách a 

navýší tak výkony automobilové dopravy (osobní i nákladní). Tento protiklad dobře vystihuje 

fakt, že časové úspory uživatelů nejsou o tolik větší, o kolik uživatelů obchvat použije proti jiným 

posuzovaným variantám. Přitom samotná délka novostavby obchvatu je ze všech variant 

nejkratší – činí 5 828 metrů. 

V parametru odlehčení komunikační sítě v zástavbě města lze vyzdvihnout plošný pozitivní 

dopad do naprosté většiny sledovaných ulic. Na samotném Náměstí Republiky lze očekávat 
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pokles intenzit dopravy o 65 % v porovnání se ZRM. Výsledky pro ulice Dolní, Žižkova, 

Sázavská a Smetanova jsou nejlepší ze všech variant. Pouze ulice Husova vykazuje nárůst 

proti ZRM, ovšem z poměrně nízkého základu (ostatní varianty obchvatu zde mají nárůsty 

srovnatelné nebo vyšší).  

Tabulka 2.11: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města – varianta ŘSD  

Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Bezručova 15,800 4,800 -70% 

Dolní 19,200 6,400 -67% 

Horní 16,100 5,600 -65% 

Brněnská 15,200 10,000 -34% 

Brodská 8,100 7,000 -14% 

Žižkova 12,200 8,500 -30% 

Sázavská 2,300 1,800 -22% 

Husova 2,100 2,800 33% 

Strojírenská 7,600 6,800 -11% 

Chelčického 8,200 7,000 -15% 

Neumannova 8,300 8,700 5% 

Smetanova 6,800 6,500 -4% 

Jamborova 2,400 2,400 0% 

Celkem 124,300 78,300 -37% 

Zdroj: MM 

V ostatních sledovaných kritériích si varianta ŘSD vede velmi dobře v hodnocení úspory času, 

kdy výsledných 229 hodin je srovnatelných s nejlepší variantou Strnad (v tomto kritériu). 

Charakter trasy obchvatu s vysokou dovolenou rychlostí, avšak nízkým počtem křižovatek, 

přiměje dostatečný počet uživatelů, ovšem za cenu nárůstu dopravního výkonu, který je zde o 

polovinu vyšší, než u varianty Strnad (se srovnatelnou časovou úsporou). Rovněž hodnota 

dopravní indukce je zde významně vyšší než u dalších variant, což znamená, že při výstavbě 

této varianty obchvatu bude muset město usilovat o výraznější zatraktivnění alternativních 

forem dopravy, nebo regulaci parkování, aby příklon uživatelů k automobilové dopravě vyvážilo.  

Ve vztahu ke vnitřním propojením zvýrazní benefity obchvatu zejména Východní propojení 

(Wonkova – Neumannova – Novoměstská – Jamská), které napomůže snížit kritizovaný růst 

dopravního výkonu a vylepší i hodnotu úspory času či dopravní indukce. 

Tabulka 2.12: Další kritéria pro osobní automobily – rozdíl varianty ŘSD proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

SZ + JZ obchvat (ŘSD) 378 14,263 -229 

SZ a JZ obchvat (ŘSD) + západní propojení 315 13,957 -241 

SZ a JZ obchvat (ŘSD) + východní propojení 322 12,557 -264 

Zdroj: MM 
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Tabulka 2.13: Další kritéria pro těžká vozidla – rozdíl varianty ŘSD proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

SZ + JZ obchvat (ŘSD) 0 4,159 -92 

SZ a JZ obchvat (ŘSD) + západní propojení 0 4,118 -92 

SZ a JZ obchvat (ŘSD) + východní propojení 0 4,059 -95 

Zdroj: MM 

2.2.4 Varianta Město 

Obchvat ve variantě Město doplácí na vysokou četnost sjezdů a s tím spojenou nízkou rychlost 

jízdy po obchvatu. Trasa obchvatu je prakticky totožná s variantou ŘSD, avšak stále je zhruba o 

kilometr delší ve srovnání s dnešním průtahem silnice I/37. V kombinaci s nízkou rychlostí jízdy 

na obchvatu je varianta Město málo atraktivní pro převedení stávající dopravy na novou trasu a 

nedokáže dostatečně odlehčit stávající komunikace. Obchvat koncipovaný podle varianty Město 

tak lze z dosažených výsledků vnímat jako rozšíření vnitřní komunikační sítě, spíše než stavbu 

orientovanou na odvedení tranzitní dopravy ze zástavby města.  

Ve vztahu k odlehčení komunikační sítě je sice dosahováno dobrých výsledků v centru města 

(ulice Horní, Dolní), ovšem vlivem snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h (společné 

opatření ve všech variantách), které vede k „vytlačení“ části dopravy do nejbližších ulic 

(například Neumannovy a Smetanovy). Upozornit musíme na rostoucí zatížení ulice Sázavské, 

ve vazbě na přímé napojení obchvatu do této ulice, které by bylo obtížně prosaditelné. Podobná 

situace, byť v méně dramatických růstech, nastává i pro ulici Husovu. 

Tabulka 2.14: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města – varianta Město 

Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Bezručova 15,800 3,400 -78% 

Dolní 19,200 8,000 -58% 

Horní 16,100 6,800 -58% 

Brněnská 15,200 12,500 -18% 

Brodská 8,100 6,200 -23% 

Žižkova 12,200 9,300 -24% 

Sázavská 2,300 5,400 135% 

Husova 2,100 3,400 62% 

Strojírenská 7,600 5,400 -29% 

Chelčického 8,200 9,800 20% 

Neumannova 8,300 10,500 27% 

Smetanova 6,800 8,400 24% 

Jamborova 2,400 2,400 0% 

Celkem 124,300 91,500 -26% 

Zdroj: MM 

Hodnota časových úspor, vezmeme-li v úvahu rozsah investice obchvatu, je zanedbatelná. 

Předčí ji i jednotlivé stavby vnitřních komunikačních propojení realizované samostatně 

(Napojení Libické do Bezručovy nebo Propojení Wonkova-Neumannova). Přesto dochází 

k růstu dopravního výkonu i dopravní indukci. Kombinaci kritérií v tabulce níže lze tedy mezi 
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hodnocenými variantami obchvatu označit jako nejslabší výsledek. Výraznější zlepšení přichází 

až s doplňující výstavbou Východního propojení, které zde odrazí své individuální přínosy. 

Tabulka 2.15: Další kritéria pro osobní automobily – rozdíl varianty Město proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

SZ + JZ obchvat (Město) 63 8,055 -28 

SZ a JZ obchvat (Město) + západní propojení 27 7,174 -40 

SZ a JZ obchvat (Město) + východní propojení -78 5,591 -70 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.16: Další kritéria pro těžká vozidla – rozdíl varianty Město proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

SZ + JZ obchvat (Město) 0 2,606 -13 

SZ a JZ obchvat (Město) + západní propojení 0 2,724 -11 

SZ a JZ obchvat (Město) + východní propojení 0 2,479 -15 

Zdroj: MM 

2.2.5 Varianta Strnad 

Varianta východního a jihozápadního obchvatu, vedená striktně extravilánem města, dobře 

projevuje svou schopnost převést tranzitní vztahy mimo zástavbu města, současně má však 

omezený význam pro vnitřní a cílové/výchozí dopravní vztahy. Je pro ni typické relativně nízké 

využití (max. 7,2 tis. voz/24h), ale přesto dokáže uspořit nejvíce času uživatelů (239 h).  

Při pohledu na odlehčení stávající komunikační sítě je nutné vyzdvihnout nejlepší výsledky mezi 

variantami pro ulice Horní, Brněnská, Brodská a Chelčického. V severní části města už 

poskytuje výsledky slabší, a to zejména kvůli chybějícímu severozápadnímu propojení (patrné 

to je i ve zvýšeném tlaku na průjezd Sázavskou ulicí). 

Tabulka 2.17: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města – varianta Strnad 

Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Bezručova 15,800 8,900 -44% 

Dolní 19,200 8,700 -55% 

Horní 16,100 4,900 -70% 

Brněnská 15,200 9,400 -38% 

Brodská 8,100 5,200 -36% 

Žižkova 12,200 10,200 -16% 

Sázavská 2,300 3,000 30% 

Husova 2,100 2,800 33% 

Strojírenská 7,600 7,800 3% 

Chelčického 8,200 6,600 -20% 

Neumannova 8,300 7,400 -11% 

Smetanova 6,800 6,700 -1% 

Jamborova 2,400 2,400 0% 

Celkem 124,300 84,000 -32% 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

62 

Zdroj: MM 

Časové úspory jsou ve variantě Strnad ještě mírně lepší, než u varianty ŘSD. Posílení tohoto 

dobrého výsledku se odehrává doplněním Západního propojení, které reaguje na hendikep 

varianty Strnad v podobě chybějící trasy ve vazbě západ – sever na úrovni silnice I. třídy. Růst 

dopravního výkonu, který lze předpokládat vzhledem k odlehlé pozici trasy vůči zdrojům a cílům 

ve městě, je na dvoutřetinové hodnotě varianty ŘSD, což lze považovat za úspěch. Dalším 

pozitivem varianty Strnad je příspěvek k dopravní indukci, který je víceméně nulový (v samotné 

stavbě obchvatu) či dokonce záporný (v kombinaci s vnitřními propojeními).  

Tabulka 2.18: Další kritéria pro osobní automobily – rozdíl varianty Strnad proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V a JZ obchvat (Strnad)  -2 9,754 -239 

V a JZ obchvat (Strnad) + západní propojení -38 8,107 -281 

V a JZ obchvat (Strnad) + východní propojení -55 8,205 -266 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.19: Další kritéria pro těžká vozidla – rozdíl varianty Strnad proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V a JZ obchvat (Strnad)  0 2,575 -97 

V a JZ obchvat (Strnad) + západní propojení 0 2,520 -100 

V a JZ obchvat (Strnad) + východní propojení 0 2,460 -100 

Zdroj: MM 

2.2.6 Varianta Latislav 

Kombinace východní části obchvatu z varianty Strnad a jihozápadní trasy varianty Město 

přinesla výsledky, které mají nejblíže k charakteristice výchozí varianty Město. Zkoumaný 

soubor staveb nevyniká v žádném ze sledovaných kritérií, na druhou stranu nikde nepatří na 

poslední příčku. Extravilánový charakter východní části obchvatu nedokázal na sebe strhnout 

tolik benefitů, aby se výsledek kombinovaný s dostavbou jihozápadního propojení spíše 

vnitroměstského charakteru přiblížil k variantě Strnad nebo ŘSD. 

V parametru odlehčení komunikační sítě v zástavbě města kvitujeme šetrnější dopad na ulici 

Sázavskou a také Husovu v porovnání s variantou Město, kde byl označen jako nepřijatelný. 

V ostatních parametrech lze pochválit nulový vliv na dopravní indukci a v kombinaci se 

Západním propojením takřka zdvojnásobení úspory času uživatelů. Ovšem ve srovnání  

s „čistou“ variantou Strnad se i tak pohybujeme na třetině tam dosahovaných úspor.   

Tabulka 2.20: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města – varianta Latislav 

Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Bezručova 15,800 9,300 -41% 

Dolní 19,200 8,900 -54% 

Horní 16,100 6,000 -63% 

Brněnská 15,200 11,600 -24% 

Brodská 8,100 6,100 -25% 

Žižkova 12,200 10,400 -15% 
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Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Sázavská 2,300 3,300 43% 

Husova 2,100 3,100 48% 

Strojírenská 7,600 6,200 -18% 

Chelčického 8,200 7,000 -15% 

Neumannova 8,300 8,300 0% 

Smetanova 6,800 7,900 16% 

Jamborova 2,400 2,400 0% 

Celkem 124,300 90,500 -27% 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.21: Další kritéria pro osobní auta – rozdíl varianty Latislav proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) -2 8,877 -53 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + západní propojení -32 7,416 -102 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + východní propojení -71 6,747 -75 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.22: Další kritéria pro těžká vozidla – rozdíl varianty Latislav proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) 0 2,459 -48 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + západní propojení 0 2,415 -52 

V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + východní propojení 0 2,426 -50 

Zdroj: MM 

2.2.7 Varianta Východ 

Varianta východního obchvatu, odvozená z varianty Strnad, má proti prvotnímu očekávání blíže 

k variantě Latislav než ke svému původnímu základu. Kvůli chybějící jihozápadní části, která by 

byla vedena extravilánem za areálem ŽĎAS, nemá varianta Východ tak silnou schopnost 

převést všechny tranzitní vztahy mimo zástavbu města. Přesto dosahuje slušných výsledků 

v parametru úspory cestovního času, kde se řadí na třetí místo. Stejně jako u variant Latislav a 

Strnad pro ni typické relativně nízké využití (max. 6,9 tis. voz/24h), ovšem popisovaných 

výsledků dosáhne mnohem kratší trasou (6,6 km), která se blíží variantě ŘSD nebo Město.  

Při pohledu na odlehčení stávající komunikační sítě dosahuje nejlepších výsledků v jediném 

referenčním profilu – ulici Neumannově. Podle očekávání v západní části města už poskytuje 

výsledky slabší, protože silnice I/19 nadále prochází ulicemi Brodská, Žižkova, Horní a 

Brněnská. Konfigurace komunikační sítě vytváří tlak na růst intenzit dopravy v ulicích Okružní, 

Libická a Sázavská. 
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Tabulka 2.23: Odlehčení komunikační sítě v zástavbě města – varianta Východ 

Referenční profil ulice 

Intenzita dopravy 

bez obchvatu 

Intenzita dopravy 

s obchvatem 

Rozdíl intenzit 

dopravy 

Bezručova 15,800 9,300 -41% 

Dolní 19,200 9,000 -53% 

Horní 16,100 6,100 -62% 

Brněnská 15,200 10,900 -28% 

Brodská 8,100 7,400 -9% 

Žižkova 12,200 10,500 -14% 

Sázavská 2,300 3,300 43% 

Husova 2,100 3,400 62% 

Strojírenská 7,600 8,000 5% 

Chelčického 8,200 8,200 0% 

Neumannova 8,300 6,500 -22% 

Smetanova 6,800 7,300 7% 

Jamborova 2,400 2,400 0% 

Celkem 124,300 92,300 -26% 

Zdroj: MM 

Časové úspory jsou ve variantě Východ na průměrné úrovni; nedosahují ani poloviny hodnoty u 

variant ŘSD či Strnad, na druhou stranu jsou přesvědčivější než u variant Město a Latislav. 

Lepšího výsledku lze dosáhnout doplněním Západního propojení, které reaguje na hendikep 

chybějící trasy obchvatu v západní části města. Růst dopravního výkonu je opět na průměrné 

úrovni. Jednoznačným pozitivem varianty Východ je záporný příspěvek k dopravní indukci 

automobilové dopravy, dále zvýrazněný v kombinaci s vnitřními propojeními.  

Tabulka 2.24: Další kritéria pro osobní automobily – rozdíl varianty Východ proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V obchvat (Strnad)  -30 8.893 -96 

V obchvat (Strnad) + západní propojení -71 8,075 -131 

V obchvat (Strnad) + východní propojení -94 7,764 -110 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.25: Další kritéria pro těžká vozidla – rozdíl varianty Východ proti ZRM 

Stav sítě Indukce  

(cest) 

Výkony 

(vozokm) 

Čas 

(vozohod) 

V obchvat (Strnad)  0 2,480 -53 

V obchvat (Strnad) + západní propojení 0 2,622 -55 

V obchvat (Strnad) + východní propojení 0 2,515 -54 

Zdroj: MM 
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2.2.8 Doporučená varianta 

Vyhodnocením pěti sledovaných kritérií z matematického dopravního modelu nedostaneme 

jednoznačného „vítěze“ mezi sledovanými variantami obchvatu. Město jako zadavatel Generelu 

dopravy neurčilo váhy jednotlivých kritérií pro srovnání variant pomocí multikriteriální analýzy. 

Můžeme však alespoň určit „poraženého“, tedy vyloučit variantu Město, která propadla v kritériu 

úspory času a na předposledním místě se umístila i v kritériu odlehčení komunikační stě 

v zástavbě města. Varianta Město zároveň přináší neakceptovatelné růsty intenzit dopravy do 

oblasti Klafaru, namísto toho, aby zastavěnému území města odlehčila. Tyto dva neúspěchy 

prakticky vylučují, aby taková varianta obchvatu města byla považována za prosaditelnou u 

investora (státu) i ve vztahu k přínosům pro město. 

V závěsu za variantou Město umisťujeme na pomyslné čtvrté místo variantu Latislav. Přestože 

vyžaduje vznik novostaveb v celkové délce 11,7 km (dvojnásobek varianty ŘSD či Město), 

nepřináší o mnoho více benefitů ani v odlehčení komunikační sítě, ani v úsporách času. Aby 

varianta Latislav fungovala lépe, vyžaduje dostavbu tzv. Západního propojení, čímž však 

uzavírá zástavbu města do silničních staveb prakticky ze všech stran. 

Zůstávají-li „ve hře“ tři zbývající varianty obchvatu, samostatné srovnání si zaslouží varianta 

Strnad vůči variantě Východ, což je tatáž stopa obchvatu redukovaná jen do východní části. 

Jaké benefity získáme výstavbou 14 km silničních staveb proti 6,6 km u varianty Východ? 

Varianta Strnad dosahuje výborného výsledku v parametru úspory času uživatelů (2,4× více než 

u varianty Východ) a lépe odlehčí ulice Horní, Brněnská, Brodská a Chelčického v zástavbě 

města. V parametrech dopravní indukce a dopravního výkonu si naopak mírně lépe vede 

varianta Východ. 

Při tomto vzájemném srovnání vyloučíme variantu Východ, neboť 

● není v souladu s územním plánem města ani zásadami územního rozvoje kraje  

● ponechává vedení silnice I/19 po stávající trase, tedy zástavbou centra a západu města  

Je-li vítězem srovnání varianta Strnad, důvodem pro její vyloučení může být jen chybějící 

průkaz průchodnosti trasy územím spolu s výsledkem posouzení vlivu na životní prostředí a 

s ním spojená teoretická možnost zanesení této trasy obchvatu do územně plánovací 

dokumentace. Na paměti stále musíme mít celkovou délku novostaveb 14 km proti 5,8 km u 

varianty ŘSD. Důvody pro vyloučení varianty Strnad by však neměly být hledány v parametrech 

sledovaných v dopravním modelu, tedy odlehčení komunikací v zástavbě města, časových 

úspor, růstu dopravního výkonu nebo rizika dopravní indukce – ve všech těchto kritériích 

prokázala varianta Strnad své opodstatnění. 

Z provedených výpočtů dopravního modelu zřejmé, že varianta Strnad musí být uvažována jako 

celek, aby poskytla očekávané benefity, a nelze z ní „vytrhnout“ pouze část (viz varianta 

Východ) nebo ji kombinovat s jinými trasami (viz varianta Latislav).  

Varianta ŘSD prokázala v provedených hodnoceních svůj přínos pro snížení dopadu 

automobilové dopravy na město. Zároveň s jejím doporučením je nutné aplikovat regulační 

opatření v podobě dopravního zklidnění průtahu silnice I/37 v kombinaci s ekonomickou 

regulací parkování. Tím dojde k potlačení rizika dopravní indukce vnitroměstských cest, které je 

u této varianty nejvyšší. Nevýhodu navýšeného dopravního výkonu je vhodné kompenzovat 

jednak stavbou vnitřních komunikačních propojení (především Wonkova – Neumannova – 

Novoměstská – Jamská) a také zjednodušením křižovatek s Jihlavskou a Brodskou ulicí. 

Otázkou zůstává způsob vedení stavby prostorem přednádraží, kde při nevhodném řešení 
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(estakáda, zářez s podélnou bariérou) může dojít ke ztrátě vhodného uspořádání dnešního 

dopravního uzlu a jeho snadné dostupnosti z navazující zástavby.  

Výsledné pořadí u hodnocení variant obchvatu je tedy následující: 

1. Varianta ŘSD 

2. Varianta Strnad 

3. Varianta Východ 

4. Varianta Latislav 

5. Varianta Město 

U vítězné varianty ŘSD na základě dopravního modelu zdůrazňujeme, že dopravní model 

prokázal správnost trasy a charakteru dopravního řešení s trojím napojením na komunikační síť 

města (TOKOZ, Brodská, Jihlavská), avšak rizikem dopadajícím na město zůstává konkrétní 

provedení křižovatek a vedení prostorem přednádraží. Město pak musí zajistit doprovodná 

opatření – zklidnění stávajícího průtahu silnice I/37 a regulaci parkování, aby zamezilo dopravní 

indukci, tedy příklonu k automobilové dopravě na úkor chůze, cyklistiky a veřejné dopravy.        

2.3 Dostavba vnitřních komunikací 

Vnitřní komunikační propojení byla posuzována samostatně (viz přílohy A.9 a A.10) vůči 

základnímu rozvoji města (ZRM) i ve vazbě na všech pět hodnocených variant obchvatu města 

(viz přílohy A.11 až A.15). V následujících podkapitolách rozebíráme dopady jednotlivých 

investic podrobněji, níže uvedená tabulka pak shrnuje výsledek z výstupů dopravního modelu. 

V případě intenzity dopravy s obchvatem jde o rozptyl hodnot u pěti posuzovaných variant. 

Tabulka 2.26: Souhrn výpočtu dopravního modelu pro vnitřní komunikace 

Název stavby  

(příloha) 

Intenzita 

dopravy 

samostatně 

Intenzita 

dopravy 

s obchvatem  

Změna 

dopravního 

výkonu  

Změna 

cestovního 

času  

Napojení Libické  
do Bezručovy (A.9.1) 

4400 voz/24h 1100-4700 voz/24h  -1791 vozokm/24h -88 vozoh/24h 

Propojení Wonkova-
Neumannova (A.9.2) 

6000 voz/24h 7100-8300 voz/24h -886 vozokm/24h -43 vozoh/24h 

Propojení Novoměstská-
Jamská (A.9.3) 

2300 voz/24h 2500-3100 voz/24h -943 vozokm/24h -11 vozoh/24h 

Napojení Vodojemu  
do Neumannovy (A.9.4) 

1400 voz/24h 1400 voz/24h -644 vozokm/24h 2 vozoh/24h 

Napojení Palachovy  
do Jihlavské (A.9.5) 

500 voz/24h 500 voz/24h -157 vozokm/24h -8 vozoh/24h 

 Zdroj: MM 

2.3.1 Napojení Libické do Bezručovy 

Stavba prodloužení ulice Libické novým mostem přes Sázavu až po ulici Bezručovu sice není 

nejzatíženějším z posuzovaných vnitřních komunikací (maximem je 4,7 tis. voz/24 h), ale 

vykazuje v parametrech dopravního modelu největší benefity v podobě úspory dopravního 

výkonu a času. Způsobeno je to otevřením spojení severní a západní části města, kde právě 

chybějící napojení Libické do Bezručovy je posledním chybějícím úsekem. Při jakékoliv regulaci 

dopravy na průtahu silnice I/37 pak bude novostavba tohoto napojení fungovat jako součást 

alternativní trasy průjezdu městem ve směru sever – jih. 

Úspěch v globálních parametrech snížení dopravního výkonu a úspory času však s sebou nese 

i negativum v podobě lokálního nárůstu dopravních výkonů na stávající síti v ulici Libické a 
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Revoluční, přeneseně i Okružní. Vyvolaný nárůst hlukové zátěže tak může být problematický při 

přípravě stavby v případě samostatné realizace (bez obchvatu) či realizace v rámci variant 

Strnad, Latislav či Východ. Takové problémy neočekáváme po realizaci obchvatu města ve 

variantě ŘSD, naopak napojení Libické do Bezručovy je jeho vhodným doplňkem.  

Tabulka 2.27: Intenzity dopravy po realizaci stavby a obchvatu (voz/24h) 

Úsek ZRM Bez 

obchvatu 

ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Libická novostavba 

(Bezručova – Drátenická) 

0 4400 1500 1100 4700 4500 4400 

Libická stávající 

(Sázavská – Vápenická) 

1800 5100 2400 3300 4600 3900 4300 

Revoluční  

(Okružní – Brodská) 

2400 5000 2800 3400 5400 4600 5000 

 Zdroj: MM 

2.3.2 Propojení Wonkova – Neumannova 

Propojení Wonkovy ulice s Neumannovou podél stávající kolonie řadových garáží vytváří 

dopravní spojení, které má potenciál k vysokému využití, avšak bez negativních dopadů na 

okolní komunikační síť. Vzhledem k nedaleké ulici Studentské, která dnes tvoří určitou náhradu 

chybějícího propojení, však nově vytvořená trasa netvoří tolik benefitů, jako v případě nového 

propojení skrze „neprostupnou“ oblast (příkladem uvádíme napojení Libické do Bezručovy). 

Přesto jsou dosažené výsledky snížení dopravního výkonu i úspory času velmi dobré a 

investice zde potvrzuje svůj smysl. 

Lokální dopad se každopádně projeví na dramatickém snížení dopravních intenzit ve 

Studentské ulici a západní části Neumannovy ulice (např. při samostatné realizaci stavby zde 

klesne zátěž o 58 %). Dopad do navýšení dopravních intenzit v jižní části Neumannovy ulice 

představuje akceptovatelný nárůst o 11 % (900 voz/24h) proti stavu ZRM. V souvislosti 

s obchvatem a dopravním zklidněním stávajícího průtahu silnice I/37 pak doprava na tomto 

úseku může vzrůst o 19 až 33 %, ovšem s výjimkou varianty Město, která kvůli své nižší 

účinnosti přivede do Neumannovy ulice až o 44 % vozidel více než v ZRM.  

Z hlediska dopadů na okolní zástavbu je třeba posoudit vliv na ulici Kosinkova, případně k 

tomuto realizovat příslušná opatření v případě vyšších hodnot vůči limitům hlukové zátěže. 

Tabulka 2.28: Intenzity dopravy po realizaci stavby a obchvatu (voz/24h) 

Úsek ZRM Bez 

obchvatu 

ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Wonkova – Neumannova 

novostavba 

0 6000 7100 8300 7200 7300 7200 

Neumannova západ 

(Studentská – Vodárenská) 

8500 3600 3500 4600 3600 4500 4500 

Neumannova jih  

(Wolkerova – Nezvalova) 

8400 9300 10000 12100 10100 11200 11100 

 Zdroj: MM 

2.3.3 Propojení Novoměstská – Jamská 

Propojení Novoměstské ulice s Jamskou navazuje na dříve realizované propojení Jamské 

s Brněnskou ulicí skrze nákupní park Žďár (zahrnuto již do ZRM). Severním směrem pak tvoří 

logický celek s Neumannovou ulicí, včetně jejího propojení do ulice Wonkovy. Společně tak 
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tvoří trasu tzv. Východních propojení. Využití této stavby se pohybuje mezi 2,3 a 3,1 tis. vozidel 

denně, kde příliš velký vliv nehraje realizace s obchvatem města či samostatně. Dosažené 

úspory času a dopravních výkonů lze označit jako dobré a potvrzují smysluplnost investice.  

Nejcitelnějším lokálním dopadem je snížení intenzit na západní části Jamské ulice; ve variantě 

s obchvatem obvykle pod 1000 voz/24h. Tak nízká intenzita dopravy vytváří předpoklad pro 

vedení cyklotrasy Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě hlavním dopravním prostorem 

bez obavy o bezpečnost cyklistů v této ulici. Nárůsty intenzit dopravy v Novoměstské ulici, které 

uvádí tabulka níže, jsou způsobeny dopravním zklidněním průtahu silnice I/37 po výstavbě 

obchvatu a navedení dopravy na trasu Východních propojení, spíše než samotnou stavbou 

Novoměstská – Jamská. 

Tabulka 2.29: Intenzity dopravy po realizaci stavby a obchvatu (voz/24h) 

Úsek ZRM Bez 

obchvatu 

ŘSD Město Strnad Latislav Východ 

Novoměstská – Jamská 

novostavba 

0 2300 2600 2500 3000 3100 3000 

Novoměstská 

(Neumannova – Jamská) 

5600 4300 7100 7900 7500 7800 7900 

Jamská  

(Novoměstská – hasiči) 

2700 1800 800 1900 800 900 800 

 Zdroj: MM 

2.3.4 Napojení Vodojemu do Neumannovy 

Prodloužení Jamborovy ulice po hrázi Göttlerova rybníka vytváří alternativní napojení Vodojemu 

pro pravidelnou veřejnou dopravu (MHD) a samozřejmě i zdrojovou a cílovou dopravu tohoto 

sídliště.  Ačkoliv jde o lokální dopravní napojení, vykazuje stavba slušnou denní úsporu 

dopravních výkonů na úrovni 644 vozokm, protože ji využije 1400 vozidel denně. Úspory 

cestovního času tato investice negeneruje, tj. stav je srovnatelný se ZRM.  

Dopad investice na okolní síť je čistě lokální; na opačném konci Jamborovy ulice dochází ke 

snížení intenzit dopravy z 2400 voz/24h na 1000 voz/24h. Posouzení stavby vůči všem pěti 

variantám obchvatu města nebylo prováděno, protože komunikační napojení má čistě jen 

lokální význam a neprochází přes něj tranzitní doprava vůči sídlišti Vodojem. 

Projektová dokumentace uvažuje ještě paralelní dopojení Kosinkovy ulice do Vodárenské, které 

je však úrovní využití marginální. Z hlediska výše uvedených hodnot dopravních výkonů a počtu 

vozidel je ale s ohledem na parametry ulice Kosinkova zvažované dopojení této ulice do ulice 

Vodárenská bez realizace prodloužení Jamborovy ulice po hrázi Göttlerova rybníka 

neakceptovatelné. 

Tabulka 2.30: Intenzity dopravy po realizaci stavby (voz/24h) 

Úsek ZRM Bez obchvatu S obchvatem 

Jamborova západní část 

novostavba 

0 1400 1400 

Jamborova jižní část  
(Novoměstská – Mánesova) 

2400 1000 1000 

 Zdroj: MM 
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2.3.5 Napojení Palachovy do Jihlavské 

Napojení Palachovy ulice do Jihlavské vytváří alternativní napojení pro zdrojovou a cílovou 

dopravu tohoto sídliště. Podle výsledků dopravního modelu jde o nejméně využívané dopravní 

napojení z posuzovaných staveb, s denní úsporu dopravních výkonů na úrovni 157 vozokm a 8 

hodin. Novostavbu využije 500 vozidel denně, o stejnou hodnotu se sníží zatížení Palachovy 

ulice u křižovatky se Smetanovou. Vzhledem k lokálnímu významu nebylo prováděno 

posouzení stavby vůči všem variantám obchvatu města, ale pouze vybrané variantě. 

Tabulka 2.31: Intenzity dopravy po realizaci stavby (voz/24h) 

Úsek ZRM Bez obchvatu S obchvatem 

Palachova jižní část 

novostavba 

0 500 500 

Palachova severní část  

stávající 

1900 1400 1400 

2.3.6 Doporučený postup  

Závěrečné doporučení k harmonogramu výstavby vnitřních propojení vůči obchvatu města 

vychází z posouzení v matematickém dopravním modelu a ovlivnění okolní komunikační sítě. 

1. Před zprovozněním obchvatu je vhodné realizovat: 

a. Napojení Vodojemu do Neumannovy 

b. Napojení Palachovy do Jihlavské 

2. Indiferentně vůči obchvatu lze uvést do provozu: 

a. Propojení Wonkova – Neumannova 

b. Propojení Novoměstská – Jamská 

3. Až po zprovoznění obchvatu doporučujeme realizovat: 

a. Napojení Libické do Bezručovy 

2.4 Dopravně zklidněné zóny 

Již v kapitole 2.1 Hierarchie komunikační sítě bylo zřejmé, že jedna ze zásadních změn na síti 

města se týká zklidnění dopravy. Na mnoha komunikacích především v obytných oblastech či 

souborech ulic s obytným charakterem dochází ke změně z místní komunikace III. třídy na 

místní komunikaci IV. třídy, kam patří např. obytné zóny. Hlavní nástroje zklidnění dopravy jsou: 

Zóna 30 

● princip: přednosti zprava, minimální stavební úpravy, bez přechodů pro chodce, rozšířené 

využití jednosměrného provozu při zachování obousměrného provozu cyklistů 

● přínosy jednosměrného provozu: zklidnění dopravy, větší přehlednost, zlepšení 

rozhledových poměrů, zvýšení počtu odstavných stání v ulicích zatížených parkováním 

● ulice sběrného charakteru v čistě rezidenčních oblastech s napojením na soustavu obytných 

zón (např. Jamborova, Vnitřní, Květná, Okružní)  

● soustava ulic v oblastech se smíšenou funkcí (bydlení, školy, služby) ohraničená sběrnými 

komunikacemi (např. Přednádraží, západní centrum – Revoluční, Strojírenská, Smetanova, 

Horní, Dolní, Žižkova) 

Obytná zóna 

● rezidenční oblasti s dnes již úzkým či chybějícím chodníkem, vozovka a chodník 

s minimálním či žádným výškovým rozdělením 
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● napojují se na komunikace s režimem zóny 30 nebo jsou ohraničeny sběrnými 

komunikacemi 

Cyklistická zóna 

● místní komunikace třídy C, která má významnou roli v cyklistické síti, ale nelze zde 

navrhnout cyklistickou stezku ani vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty 

● dává cyklistům větší ochranu a větší práva – hlavně možnost jezdit vedle sebe (využít celou 

šířku komunikace), rychlost motorové dopravy se přizpůsobuje rychlosti cyklistů  

● vyznačuje se dopravní značkou „Cyklistická zóna“ (č. IZ 9a), motorovým vozidlům se umožní 

vjezd dodatkovou tabulkou 

● ulice Nábřežní 

Pěší zóna 

● místní komunikace třídy D určená hlavně chodcům, kteří mají vždy přednost před ostatními 

účastníky silničního provozu. 

● chodci se zde můžou pohybovat po celé šířce ulice, obvykle bývá dodatkovou tabulkou 

umožněn i vjezd cyklistům (pokud tomu tak není, mohou v pěší zóně jet na kole pouze děti 

do 9 let, stejně jako na chodníku). 

● do pěší zóny mohou vjet vozidla vyznačená na spodní části značky (např. zásobování, taxi, 

kola apod.), navíc může být vjezd omezen časově (v případě pěších zón u škol bude vjezd 

umožněn po většinu dne s výjimkou času příchodu a odchodu dětí)  

● ulice Nádražní, Tvrz, Veselská, příjezd ke 4. ZŠ a 5. ZŠ (tzv. „školní ulice“) 

Obrázek 2.4: Rozšíření dopravně zklidněných zón  

 

Zdroj: MM 
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2.5 Nemotoristické komunikace 

Tato kapitola pojednává o návrhu komunikací určených především pro provoz chodců 

a cyklistů, na kterých je provoz motorové dopravy vyloučen, omezen nebo smíšen s chodci 

a cyklisty. Jedná se o místní komunikace IV. třídy, resp. o funkční skupinu D (D1, D2). Nejedná 

se ale o komunikace, které jsou součástí přidruženého prostoru jiných komunikací (typicky 

chodník či stezka podél vozovky obslužné či sběrné komunikace). Patří sem proto pouze 

samostatné chodníky, cyklostezky, pěší zóny, cyklistické zóny, ulice se zákazem vjezdu 

motorových vozidel nebo udržované přírodní pěšiny a cesty v extravilánu. Stezky a chodníky 

v přidruženém prostoru jiných komunikací jsou řešeny v kapitolách 5 Cyklistická doprava a 6 

Pěší doprava. 

Tabulka 2.32: Místní komunikce D1 – výhled   

Místní komunikace IV. třídy, 

funkční skupina D1 

Výhled 2040 Stav 2021 

Pěší zóna Nádražní, Tvrz, Veselská „školní 

ulice“: Švermova, příchod k 5. ZŠ; 

viz Obrázek 2.4 

Nádražní 

Obytná zóna viz Obrázek 2.4, ulice v oblastech: 

Stalingrad, Vysočany, Pod Zelenou 

horou, Přednádraží, U Ivana, Klafar, 

Libušín, Vodojem, Průmyslovka; viz 

Obrázek 2.4 

- 

Cyklistická zóna viz Obrázek 2.4: Nábřežní; viz 

Obrázek 2.4 

- 

Zdroj: MM 

Tabulka 2.33: Místní komunikce D2 – výhled   

Výhledové místní komunikace 

IV. třídy, funkční skupina D2 

Výhled 2040 Stav 2021 

Samostatná stezka pro chodce a 

cyklisty společná  

stezka podél tratě Mělkovice – 

Veselíčko  

novostavba 

 propojovací stezka Vodojem 

(Wolkerova – Jamborova) 

rekonstrukce 

 propojka Vodárenská – V Lískách novostavba 

 propojka Novoměstská – Jamská 

kolem hasičů  

novostavba 

 úvozová stezka přes Klafar na 

Mamlas 

rekonstrukce 

Zdroj: MM 

2.6 Rekonstrukce křižovatek 

Generel dopravy vychází při návrhu rekonstrukce křižovatek z problémové analýzy (viz 

předchozí etapu prací) a rovněž z návrhů v souvisejících kapitolách tohoto dokumentu. Je 

zřejmé, že způsob vedení cyklistů křižovatkou nebo přes křižovatku, stejně jako průjezd a 

zastavení autobusů veřejné dopravy v blízkosti uzlu, definují požadavky na podobu křižovatky a 

jejího bezprostředního okolí. 

Pokud již existuje jiná dokumentace pořízená před vznikem Generelu, která příslušnou 

křižovatku zahrnuje alespoň na úrovni počáteční studie, přejímá tato kapitola předmětný návrh i 

do samotného Generelu dopravy a do této zprávy vkládá náhled situace křižovatky spolu 

s odkazem na zdrojovou dokumentaci.  
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Zároveň však existují i křižovatky, jejichž problematiku dosud žádný z předchozích dokumentů 

neotevřel – tyto lokality byly do přehledu rekonstrukcí křižovatek doplněny a pro každou lokalitu 

vznikla skica návrhu se základním popisem požadavků na prostorové řešení, které jsou 

připojeny v závěru kapitoly a rovněž v příloze D.3.  

Níže uvedená tabulka pak shrnuje všechny dotčené křižovatky. 

Tabulka 2.34: Přehled křižovatek k rekonstrukci a zdrojové dokumentace   

Křižovatka Charakter rekonstrukce Dokumentace 

Chelčického x Jihlavská Změna na okružní křižovatku DÚR, I/37 Jihlavská-Brněnská 

Brněnská x přeložka I/37 Přestavba okružní křižovatky DÚR, I/37 Jihlavská-Brněnská 

Wonkova x Studentská Přestavba okružní křižovatky Koncept Městský okruh (OSRI) 

Vodárenská x Kosinkova Rozšíření komunikace  Koncept Městský okruh (OSRI) 

Neumannova x Jamborova Změna na okružní křižovatku Koncept Městský okruh (OSRI) 

Jamská x Nákupní park Změna na okružní křižovatku Koncept Městský okruh (OSRI) 

DUR, Místní komunikace 

Jamská – Nákupní park 

Neumannova x Dolní Přestavba křižovatky Potenciál města 

Studentská x Neumannova Přestavba křižovatky Potenciál města 

Brodská x Revoluční Přestavba na okružní křižovatku, 

nové zastávky VHD, zvýšení 

bezpečnosti  

Generel dopravy 

Žižkova × Nábřežní Bezpečné převedení cyklostezky  Generel dopravy 

Žižkova × Dolní × Neumannova Bezpečné převedení cyklostezky Generel dopravy 

Novoměstská x Jamská Změna křižovatky na stykovou vedení 

cyklistických pruhů 

Generel dopravy 

Novoměstská × Vančurova Výstavba nové stykové křižovatky pro 

vjezd / výjezd ul. Vančurova, 

Nerudova 

Generel dopravy 

Horní x Novoměstská x Smetanova x 

Brněnská 

Preference cyklo a VHD, přestupní 

zastávky VHD 

Generel dopravy 
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Obrázek 2.5: Přestavba křižovatky Chelčického x Jihlavská  

 
Zdroj: DÚR, I/37 Jihlavská-Brněnská 

 

Obrázek 2.6: Přestavba křižovatky Brněnská x přeložka I/37  

 
Zdroj: DÚR, I/37 Jihlavská-Brněnská 
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Obrázek 2.7: Rekonstrukce Wonkova x Studentská 

 
Zdroj: MÚ Žďár n. S., OSRI 

 

Obrázek 2.8: Vodárenská x Kosinkova 

 
Zdroj: DSP, Rekonstrukce ulice Vodárenská – Kosinkova  
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Obrázek 2.9: Neumannova x Jamborova 

 
Zdroj: MÚ Žďár n. S., OSRI 

 

Obrázek 2.10: Jamská x Nákupní park  

 
Zdroj: DUR, Místní komunikace Jamská – Nákupní park 
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Obrázek 2.11: Změny v oblasti křižovatek s ul. Neumannova 

 
Zdroj: Studie Potenciál města 

2.6.1 Brodská × Revoluční 

Křižovatka dnes trpí vysokou nehodovostí. Zastávky VHD jsou v její blízkosti uspořádány tak, že 

neumožňují univerzální přestup z vybraného směru jízdy do všech ostatních. Vozidla parkující 

v blízkosti křižovatky najíždějí na parkování přímo z plochy křižovatky. Tyto hlavní problémy 

sdruženě řeší návrh okružní křižovatky s uspořádáním zastávek VHD na výjezdních ramenech.  

Podporu pro tuto formu křižovatky ve výhledovém stavu dávají modelované intenzity dopravy, 

které na západní, východní i jižní rameno přisuzují přibližně stejné zatížení (v roce 2040 po 

dostavbě obchvatu je to 6-7 tis. voz/24h obousměrně na každé rameno).  

Uspořádání zastávek umožňuje libovolné vedení linek MHD i VLD a při průjezdu křižovatkou 

vždy bude k dispozici odpovídající zastávkové stání pro přímou obsluhu území i přestupní 

vazbu. Předpokládá se společná nástupní hrana délky 13 m pro oba systémy. Severní 

zastávkové stání lze variantně umístit přímo do jízdního pruhu, vzhledem ke skutečnosti, že jde 

o nejméně zatížené rameno křižovatky.  

Přechody pro chodce předpokládáme na všech ramenech. Náhradní parkovací stání lze zřídit 

na místě opuštěné zastávky Brodská, obch. domy (východně od křižovatky), částečně budou 

přesunuta do vnitrobloku v SZ segmentu. 
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Obrázek 2.12: Přestavba křižovatky Brodská × Revoluční 

  

Zdroj: MM 

2.6.2 Žižkova × Nábřežní a Žižkova × Dolní × Neumannova 

Podle provedených dopravních průzkumů jde o nejzatíženější křižovatku ve městě. Křižovatka 

je osazena světelným signalizačním zařízením. Netradiční je umístění přechodu pro chodce 

v západním rameni až na hranu sousední křižovatky s Nábřežní ulicí, což je dáno polohou 

pěších a cyklistických vazeb. Toto řešení vyžaduje zdvojení světelné signalizace, kdy přechod 

pro chodce je řízen samostatnými automobilovými návěstmi v koordinaci s hlavní křižovatkou. 

Křižovatce lze vytknout obvyklé nedostatky ve formě chybějících ochranných ostrůvků či příliš 

rozhlehlé plochy. Velkou bezpečnostní závadou je však způsob překonání křižovatky pro 

cyklisty, kteří přijíždějí po cyklostezce podél Sázavy, případně od ulice Studentské, a narážejí 

na křižovatku jako bariéru, kterou překonávají improvizací. Jízda v ose Nábřežní ulice tak 

například znamená nebezpečný přejezd Žižkovy ulice v omezeném rozhledu z tělesa mostu, 

jízda přes ulici Dolní zase vede některé cyklisty k jízdě po přechodu pro chodce. 

Ve výhledovém stavu dopravního modelu je signalizován pokles intenzit dopravy především 

v severojižním průjezdu křižovatkou, na druhou stranu zůstanou v křižovatce poměrně 

významné hodnoty zátěží na západním rameni a rovněž i východním. Generel ve výhledu 

počítá s vedením oddělené stezky pro chodce a cyklisty po východní straně náměstí Republiky 

(v profilu dnešního chodníku), která bude ústit do křižovatky v jihovýchodním segmentu.  

Proto souhrnný návrh přestavby ponechává tvar křižovatky jako průsečný a soustředí se na 

bezpečné i komfortní převedení cyklistů tímto rozlehlým prostorem. Protože cyklisté ze všech 

směrů (i ve výhledu) přijíždějí do křižovatky z přidruženého dopravního prostoru, navrhuje 

zřízení přejezdů pro cyklisty integrovaných se stávajícímu přechody pro chodce, spolu 

s vytvořením návazných úseků oddělených stezek pro chodce a cyklisty. 
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Průjezd po ulici Nábřežní dále na sever k cyklostezce podél Sázavy vyžaduje najetí z hlavního 

do přidruženého prostoru, avšak cyklistům poté nabízí překonání Žižkovy ulice bezpečným, 

signalizovaným přejezdem pro cyklisty. Uspořádání přejezdů umožňuje libovolné kombinace 

směrů jízdy, čímž je zajištěna určitá univerzálnost i vůči budoucímu vedení cyklotras. 

Úpravy křižovatky jsou zaneseny do stávajícího uspořádání řadicích pruhů, protože přestavba 

může být provedena i se stávajícím průtahem silnic I/19 a I/37. Pokud by k realizaci došlo až 

v souvislosti s obchvatem města a dopravním zklidněním průtahu, doporučujeme spolu se 

zřízením přejezdů redukovat plochu křižovatky a počet řadicích pruhů zejména v severním 

rameni, kde očekáváme nejnižší intenzitu dopravy.  

Obrázek 2.13: Přestavba křižovatek Žižkova × Nábřežní a Žižkova × Dolní × Neumannova  

 

Zdroj: MM 

2.6.3 Horní × Novoměstská × Smetanova × Brněnská 

Zásah do křižovatky v blízkosti obchodního centra Convent je veden snahou vytvořit přestupní 

bod mezi linkami VLD a MHD pro zastávku s nejvyšším obratem cestujících v regionální 

dopravě (s výjimkou samotného autobusového nádraží). Současně je zapotřebí vyřešit pohyb 

cyklistů křižovatkou, kteří se sem dostanou v hlavním dopravním prostoru. Navrhované řešení 

pak kombinuje obě potřeby.  

Bohužel ani ve výhledovém vedení páteřní autobusové linky 200 (Bystřice nad Pernštejnem – 

Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – Jihlava) se nepočítá s její přímou obsluhou 

centra (resp. zastávek Žižkova či Studentská), proto přichází ke slovu přestupní vazba mezi 

VLD a MHD. Ta v současné zastávce Convent nefunguje, proto jsou k sobě přiblíženy dnešní 

zastávky Horní a Convent k vytvoření přestupního uzlu.  

Uspořádání vstřícných zastávek na severním a východním rameni křižovatky umožňuje 

směrovou variabilitu linek při současné krátké přestupní vzdálenosti pro chodce. Příkladem 
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budiž příjezd autobusu od Nového Města na Moravě, který míří k autobusovému nádraží. 

Cestující zde vystupující mohou přejít severovýchodní segment křižovatky a vyčkat na zastávce 

odjezdu linky MHD ve směru náměstí Republiky (a dále Studentská, Pilská nádrž či jiné cíle na 

severu města). Obdobně pak lze přestoupit na okružní linky směr sídliště Vodojem či Klafar 

z protisměrné zastávky. Přestupní vazby fungují analogicky i v opačném směru. Uspořádání 

zastávek nedokáže pokrýt směr Brněnská – Smetanova, avšak žádná linka takto vedená není a 

vzhledem k poloze autobusového nádraží pravděpodobně ani vedena nebude. 

Uspořádání zastávek na výjezdech z křižovatky je konvenčně v autobusových zálivech, aby 

nedocházelo k ovlivnění plynulosti dopravy při opuštění světelně řízené křižovatky. Na vjezdech 

jsou však zastávky umístěny ve vyhrazeném jízdním pruhu, aby byly co nejblíže hranici 

křižovatky. Prioritní výjezd z vyhrazeného jízdního pruhu pak umožňuje preferenci na SSZ a 

eliminaci zdržení pro VHD při průjezdu křižovatkou. Toto uspořádání však redukuje kapacitu pro 

ostatní dopravu, proto je vhodné až do období po zprovoznění silničního obchvatu města.  

Pohyb cyklistů ze severu a východu se odehrává společným vyhrazených jízdním pruhem pro 

autobusy a jízdní kola. Z jižního směru cyklisté využij alespoň víceúčelové cyklistické pruhy; 

z ulice Smetanovy vzhledem k její šířce lze nabídnout alespoň vyčkávají prostor před SSZ. 

Obrázek 2.14: Přestavba křižovatky Horní × Novoměstská × Smetanova × Brněnská 

 

Zdroj: MM 

2.6.4 Novoměstská × Vančurova a Novoměstská × Jamská 

Motivem k přestavbě křižovatky Novoměstské s Jamskou ulicí je její značná rozlehlost, spojená 

s nemožností provést obousměrně cyklisty přes Novoměstskou ve vazbě průmyslové zóny a 

obytné zástavby širšího centra města. Návrh je spojen s přesunutím zastávek VLD Convent do 

křižovatky Novoměstské a Horní ulice (viz výše). 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

80 

Průsečná křižovatka je v návrhu nahrazena dvojicí stykových křižovatek, které nad rámec 

současného řešení umožní plnohodnotně (obousměrně) napojit ulice Nerudovu a Vančurovu. 

Nově vzniklé rameno křižovatky by mělo být pojednáno jako zvýšená plocha, aby zdůraznilo 

hranici dopravně zklidněné zóny 30. Charakter zóny 30 pak předurčuje, že uvnitř takto 

vymezené oblasti se již cyklistická opatření ve vozovce nezřizují. 

Pohyb cyklistů v tomto prostoru se očekává v samostatném pruhu podél ulice Novoměstské, či 

alespoň víceúčelovém pruhu v ulici Jamské. Přestože město původně uvažovalo vznik 

samostatné cyklostezky ulicí Jamskou, prognózované hodnoty intenzit dopravy jsou natolik 

nízké, že i pohyb cyklistů Jamskou ulicí v hlavním dopravním prostoru bude bezpečný. 

Překonání Novoměstské ulice znamená pro cyklistu jízdu dvěma stykovými křižovatkami, což 

představuje jednodušší manévr než průjezd křižovatkou průsečnou. Při vjezdu do prostoru 

hlavní komunikace (ulice Novoměstské) bude mít cyklista vždy k dispozici vlastní jízdní pruh. 

Obrázek 2.15: Přestavba křižovatek Novoměstská × Vančurova a Novoměstská × Jamská 

 

Zdroj: MM 
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3 Automobilová doprava 

Pokud rozvoj komunikační sítě města směřujeme do předchozí kapitoly 2 a koncepci rozvoje 

alternativních forem dopravy do následujících kapitol, zbývá pro automobilovou dopravu v této 

kapitole stěžejní téma – doprava v klidu. Základem koncepce je ekonomická regulace 

parkování, která cílí na racionální využití veřejného prostoru pro parkování a odstavování 

vozidel. Doplňujícími tématy je pak implementace moderních technologií v řízení dopravy a 

dohledu nad provozem. V neposlední řadě pak zasazujeme do kontextu dopravní politiky města 

také téma podpory čistých pohonů a role města ve spolupráci se soukromým sektorem.  

Dopravní politika města v oblasti parkování by měla vycházet z premisy, že rozhodnutí o 

pořízení automobilu spočívá čistě na jeho uživateli. Stejný uživatel by pak měl nést 

odpovědnost také za parkování takového vozidla. Prioritou města tedy nemůže být zastupování 

soukromého zájmu těch, kteří svůj automobil neparkují ve všech případech podle svých 

představ, jako spíše zajištění přístupu k důležitým cílům ve městě pro uživatele všech druhů 

dopravy, kam patří i cesta automobilem. V podmínkách Žďáru nad Sázavou pak tento 

požadavek musí být vyvážen ochranou rezidentů, kteří v mnoha lokalitách parkují v těsné 

blízkosti významných cílů ve městě. 

Dalším důležitou premisou v oblasti dopravy v klidu je vyloučení spirály nekonečné nabídky, 

která se právě u parkování projevuje obzvlášť zřetelně. Výstavba nových parkovacích stání pro 

stávající vybavenost města nevyhnutelně vede ke zvýšení atraktivity automobilové dopravy, tím 

zvýšení jejího podílu na přepravní práci, vyššímu počtu jízd a brzkému zaplnění poskytnutých 

kapacit. Pokud má být reakcí města jejich další navýšení, celý proces se bude opakovat. 

Cílem města je postupovat v oblasti parkování velice obezřetně, neboť právě v rozumně 

nastavené ekonomické regulaci se skrývá jeden z nejúčinnějších nástrojů dopravní politiky. 

Může vést nejenom k uvolnění tlaku na využití veřejného prostoru pro parkování vozidel, ale 

také zlepšení možností parkování pro ty, kdo automobil nevyhnutelně potřebují, nebo preferenci 

jiných druhů dopravy u těch uživatelů, kteří pro své cesty mohou zvolit některou z alternativ. 

Připomeňme jen, že vnitroměstských cest se denně uskuteční téměř 30 tisíc (bez započtení 

chůze) a automobilové doprava obslouží přes 70 % těchto cest.      

3.1 Ekonomická regulace parkování 

Ekonomická regulace parkování spočívá v zavedení zóny placeného stání (ZPS) s vlastním 

systémem pravidel pro zvýhodnění těch forem parkování a skupin uživatelů, které chceme ve 

městě podpořit. Cílem zavedení ZPS je tedy: 

● Omezit dlouhodobé parkování řidičů ve veřejném prostoru, pokud pravidelně dojíždějí do 

zaměstnání automobilem a odstavují jej po celou pracovní dobu na veřejných komunikacích 

● Regulovat počty parkujících vozidel rezidentů, aby se na každou domácnost dostávala 

možnost parkování při omezené celkové kapacitě – zejména tedy omezit parkování druhých 

a třetích vozidel v jedné domácnosti, služebních vozidel, nákladních automobilů apod.  

● Preferovat vozidla šetrnější k životnímu prostředí a veřejnému prostoru, jako jsou vozidla 

s čistým pohonem nebo vozidla sdílená. 

Prioritními uživateli parkovacích stání na místních komunikacích zpravidla jsou:  

● Stálí obyvatelé (rezidenti) – parkovací oprávnění pouze pro silniční motorová vozidla fyzické 

osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce; 
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● Místní podnikatelé (abonenti) – parkovací oprávnění pouze pro silniční motorová vozidla 

provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti obce; 

● Vlastníci nemovitostí – fyzické osoby vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti obce; 

● Zásobování provozoven a ostatní dopravní obsluha s krátkodobým pobytem v území; 

● Návštěvníci rezidentů a místních provozoven.  

Záměr ZPS přesahuje i do dalších oblastí řešených v Generelu dopravy, jako je změna 

zatřídění místních komunikací (kapitola 2.1) či dopravní zklidňování formou zón 30 a obytných 

zón se snahou bezpečnější a prostorově vyváženější organizace pohybu a parkování vozidel. 

Obecně je předpoklad, že celé území parkovacích zón, s výjimkou sběrných komunikací, bude 

realizováno v zóně dopravního omezení – minimálně sdružená zóna zákazu stání a omezení 

rychlosti na 30 km/hod, volitelně též omezení tonáže vozidel. Realizace zón dopravního 

omezení přinese:  

● Zklidnění dopravy (tranzitní doprava bude více využívat sběrné komunikace s vyšší 

návrhovou rychlostí a bude se oblastem s nižší rychlostí a zklidňujícími prvky vyhýbat)  

● Zvýšení bezpečnosti dopravy v místech se zvýšeným výskytem chodců  

● Zvýšení disponibilní kapacity komunikací, kdy zavedení zón tempo 30 mění poměry stran 

rozhledových trojúhelníků a zvyšuje se využitelnost hlavního dopravního prostoru pro 

parkování  

● Zvýšení podílu zeleně při stavebních úpravách (např. stromořadí v parkovacím pruhu)  

● Efektivnější využití celé šíře komunikace (možnost využití profilu pro jednosměrné 

komunikace o šířce jízdního pruhu 3,0 m a obousměrné komunikace s výhybnami o šířce 

jízdního pruhu 3,5 m)   

● Zvýšení propustnosti pro cyklistickou dopravu, neboť je zpravidla umožněn pohyb cyklistů 

obousměrně i v ulicích jednosměrných pro motorovou dopravu. 

3.1.1 Legislativa 

Pro zavádění ZPS jsou poplatné zákonné předpisy. I když zákonné prostředí umožňuje 

variantní řešení, v praxi jediným osvědčeným regulativem je přímé provázání doby parkování s 

úhradou ceny za stání vozidla. Tento regulační model již více než 40 let uplatňují evropská 

města a v posledních 20 letech byl zaváděn i v České republice.   

Možnosti zřizování regulovaných parkovacích kapacit na místních komunikacích jsou stanoveny 

v rámci zák. č. 102/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Na základě tohoto zákona podle § 23 odst. 1 písmena a) a c) může obec:  

(1) Pro účely organizování dopravy na území obce může obec v nařízení obce vymezit oblasti 

obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v 

souladu s cenovými předpisy  

a)  k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin.  

c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 

vymezené oblasti obce, nebo k stání motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého 

pobytu, nebo vlastní nemovitost ve vymezené oblasti obce.  

Ve smyslu bodu „a“ je možné zakládat regulované zóny pro celé uživatelské spektrum.  
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Ve smyslu bodu „c“ je možné rezervovat parkovací kapacity pouze pro rezidenty a abonenty.   

V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího 

zaplacení. 

Předmětnou problematiku je nutno vnímat v následujících rovinách:  

1. Výkon přenesené působnosti při zřizování zón placeného stání (ZPS), kdy ZPS je zřizována 

vydáním nařízení obce  

2. Výkon přenesené působnosti při definování pravidel fungování ZPS – zde zejména způsob 

rozdělení ZPS na jednotlivé druhy parkování, způsoby placení a prokazování zaplacení ceny 

sjednané v souladu s cenovými předpisy – koncepce zřizování a provozování ZPS  

3. Výkon samostatné působnosti města na úseku smluvních vztahů – vydávání finančních 

prostředků z obecního rozpočtu  

4. Výkon státní správy na úseku stanovení místní úpravy 

3.1.2 Koncept řešení 

Původní smysl parkovacích zón, jak byl definován v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích v roce 1997, spočíval v umožnění regulace počtu parkujících vozidel. 

Předpokládal vyhrazení části kapacity pro rezidenty a abonenty a na zbývající části parkovací 

kapacity pak cenově regulované parkování návštěvnických skupin, které mělo zajistit potřebnou 

„rotaci“ parkujících vozidel a tím i dostupnost komerčních a administrativních aktivit, jakož i 

návštěv v oblasti bydlících osob.  

Postupem času se parkovací zóny definované dle § 23 zákona začaly měnit. Daleko více 

zaznívá akcent na ochranný faktor – zajištění parkovací kapacity pro obyvatele. Začíná tak 

převládat prvek vyhrazeného parkování pro rezidenty a abonenty s doplňkovou službou 

umožnění placeného parkování pro návštěvy. Tato přeměna souvisí i s rozšiřováním 

parkovacích zón do sídlištních celků a absenci jiných možností řešení, či absenci ochoty 

obyvatel zanechávat vozidlo v delší docházkové vzdálenosti.   

Tomuto trendu lze přizpůsobit i návrh parkovacích zón ve Žďáře nad Sázavou. Parkovací zóny 

mají řešit (organizovat) dopravu v klidu, kde převládá obytná zástavba, doplňovaná objekty 

občanské vybavenosti, které jsou rozptýlené nebo více méně koncentrované. Parkovací zóny 

budou tudíž pracovat se třemi základními režimy: 

● Modrá zóna – parkování primárně určené pro rezidenty a abonenty, včetně možnosti 

omezeného placeného parkování návštěvníků. Tyto lokality budou soustředěné zejména v 

okolí objektů s převažující funkci bydlení. Placené parkování návštěvníků bude umožněno 

výhradně bezhotovostně prostřednictvím webových rozhraní či aplikací. 

● Zelená zóna – parkování určené pro smíšené parkování rezidentů, návštěvníků a abonentů. 

Tyto úseky budou soustředěné zejména do okolí objektů občanské vybavenosti, či v místech 

významných návštěvnických cílů. Placené parkování návštěvníků bude rovněž umožněno 

bezhotovostně prostřednictvím webových rozhraní či mobilních aplikací (stejně jako v modré 

zóně), avšak u soustředěných kapacit (povrchové parkoviště, parkovací dům) se 

předpokládá vybavení závorovým systémem a parkovacími automaty. 

● Oranžová zóna – parkování určené pouze pro krátkodobé parkování návštěvníků 

v určených hodinách (s volným parkováním mimo tyto hodiny). Platí zde vyloučení parkování 

uživatelů s platným parkovacím oprávněním. Proto bude oranžových zón využíváno ve 

Žďáru nad Sázavou jen v omezené míře, kde je potřebné „napevno“ vyhradit limitovaný 

počet míst u určité provozovny (poliklinika, úřad, obchod), který by jinak byl zaplněn.   
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Tyto tři základní kategorie mohou být doplněny speciálními případy: 

● Státní, místní správa;  

● Integrovaný záchranný systém;  

● Zdravotní a sociální péče;  

● Stanoviště taxi;  

● Pro vozidla držitelů parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou bydlících v zóně (Invalidé);   

● Pro vozidla držitelů parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce 

zdravotně postiženou návštěvníků, tj. nebydlících v zóně (Invalidé);  

● Pro dopravní obsluhu mateřských a základních škol a dětské skupiny 

3.1.3 Územní rozsah  

Pro rozhodnutí o správném nastavení územního rozsahu je podstatná kombinace několika 

faktorů, které by měly být splněny zároveň: 

● Územní celistvost (hranice ZPS by měla probíhat podél přirozené územní bariéry, která 

ovlivňuje i prostupnost území a vymezuje vjezdy do ZPS) 

● Polyfunkční charakter území (koncentrace místních cílů spolu s přítomností rezidentního či 

abonentního parkování, obvykle spojená s vyšší poptávkou a překryvem potřeb) 

● Vysoký podíl parkování ve veřejném prostoru (pro efektivitu regulace je podstatné, aby 

převážná část kapacity parkování náležela do vlastnictví města) 

Zkušenosti z měst, která již prošla zaváděním ZPS, vedou k doporučení, aby počáteční etapa 

ZPS ve Žďáru nad Sázavou nebyla příliš limitovaná v územním rozsahu. Opatrný přístup „per 

partes“ by totiž zvýšil riziko „přelévání“ problémů s parkováním do lokalit v těsném sousedství 

hranice regulace. Proto navržené území přesahuje i průzkumy detailně zkoumané širší centrum 

města a integruje do ZPS i „nárazníkové zóny“, jakými jsou sídliště Palachova (ve vztahu 

k centru města a nádraží), nebo Libušín (ve vztahu k centru města a okolní občanské 

vybavenosti). 

Rozsah ZPS, jak jej uvádí obrázek níže, zahrnuje celkem 2813 míst na místních komunikacích 

a pozemcích ve vlastnictví města. To představuje 64 % počtu veřejných parkovacích míst ve 

městě. K rozsahu ZPS je však třeba počítat s dalšími kapacitami parkování, konkrétně: 

● poloveřejným parkováním, které typicky zastupují nákupní příležitosti (supermarkety a 

obchodní centra s vlastním parkováním primárně pro zákazníky, ale přeneseně pro další 

uživatele splňující podmínky daného subjektu). Na tento typ parkování lze předpokládat, že 

absorbuje pravidla ZPS a přizpůsobí se (regulací přístupu, výší parkovného);   

● soukromým parkováním, kam kromě kapacit zřízených na vlastních pozemcích rezidentů či 

abonentů patří také kolektivní parkování na pozemcích společenství vlastníků či bytových 

družstev. Tento typ parkování zůstane mimo vliv pravidel ZPS a u některých vlastníků lze 

očekávat i zájem o komerční zhodnocení vlastních parkovacích kapacit. 
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Obrázek 3.1: Územní rozsah zóny placeného stání 

 
Zdroj: MM (mapový podklad mapy.cz) 

3.1.4 Forma parkovacího oprávnění 

V souladu se soudobými trendy je vhodné nový systém ZPS koncipovat již jako „bezlístkový“ – 

plně digitální. Takové systémy ZPS jsou v ČR provozovány od roku 2016 a osvědčily se jak ve 

velikosti hlavního města, tak i statutárních měst. Principem digitálního systému je, že každé 

vozidlo parkující ZPS musí mít elektronický záznam v databázi. Tento záznam má formu 

registrační značky vozidla. To platí jak pro krátkodobé placené stání návštěvníků, tak i 

opakované stání rezidentů a abonentů.  

Databáze oprávněných registračních značek (RZ) je v principu naplňována těmito způsoby: 

● registrací uživatele automobilu při vydání či obnovení parkovacího oprávnění 

● zadáním RZ při jednotlivém zakoupení návštěvnického parkování 

● automatickým snímáním RZ při průjezdu závorovým systémem parkovišť a objektů 

Parkovací oprávnění (rezidenta a abonenta) jsou vydávaná výhradně jako nepřenosná. Dohled 

lze provádět automatizovaným mobilním monitoringem (z jedoucích vozidel) nebo ručně pomocí 

přenosných mobilních zařízení. Parkoviště a objekty pak lze řešit samostatně formou 

závorového systému, obdobně jako jakékoliv komerční parkoviště. Proces zpracování 
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informace o oprávněnosti parkování je ve všech případech plně automatizován. Kontrola vždy 

porovnává, zda záznam v databázi souhlasí s místem parkování, časem parkování a příslušnou 

RZ vozidla. 

3.1.5 Zásady cenové politiky 

Město stanovuje svým ceníkem cenu za užití místní komunikace k placenému stání pro 

rezidenty, abonenty a návštěvníky. Níže uvedené cenové parametry jsou návrhovým modelem. 

Při stanovení ceny by měl být brán zřetel na to, že:  

● Cena je základním regulačním nástrojem ZPS  

● Cena může ovlivnit podobu veřejného prostoru  

● Cena má odpovídat velikosti území, které lze pro parkování využívat  

● Cena může zohledňovat pozitivní/negativní dopad typu vozidla  

● Cena musí všechny uživatele motivovat k parkování a odstavování vozidel mimo místní 

komunikace. 

Specificky pro potřeby Žďáru nad Sázavou, s ohledem na navrženou velikost ZPS vůči 

celkovému počtu stání ve městě, navrhujeme vydávat parkovací oprávnění i pro občany města, 

kteří však mají své bydliště vně ZPS. V následující textu jsou od rezidentů odlišeni pojmem 

„ostatní občané města“. Zvolené řešení má za cíl: 

● významně zvýšit flexibilitu v každodenním parkování v ZPS pro ty občany, kteří i nadále 

budou pravidelně využívat automobil ke svým cestám po městě (pro tyto uživatele má 

parkovací oprávnění charakter dlouhodobého předplatného pro návštěvníka) 

● svobodné rozhodnutí o nepořízení parkovacího oprávnění v ZPS pro ty občany, které k tomu 

nepřiměly okolnosti umístění bydliště uvnitř ZPS, ale spíše volba o způsobu cestování pro 

cíle umístěné v ZPS (pro příležitostné využití automobilu se parkovací oprávnění nevyplatí a 

návštěvník bude hradit parkování v běžném režimu podle jeho délky) 

Tabulka 3.1: Modelový návrh ceny parkovacích oprávnění  

Kategorie uživatele Počet vozidel Cena parkovacího oprávnění 

Rezidenti První vozidlo 1200 Kč/rok 100 Kč/měsíc 

 Druhé a další vozidlo 6000 Kč/rok 500 Kč/měsíc 

Ostatní občané města První vozidlo 3600 Kč/rok 300 Kč/měsíc 

 Druhé a další vozidlo 12000 Kč/rok 1000 Kč/měsíc 

Abonenti a vlastníci nemovitostí První vozidlo 6000 Kč/rok 500 Kč/měsíc 

 Druhé a další vozidlo 12000 Kč/rok 1000 Kč/měsíc 

 Z uvedených cen lze pak poskytovat slevy na základě samostatného rozhodnutí města, např.: 

● Rezidenti – fyzická osoba nad 65 let věku, případně držitelé průkazu ZTP  

● Vozidlo s čistým pohonem – elektromobily a hybridní vozidla splňující kritéria RZ „EL“ 

● Rezident pobírající příspěvek na péči minimálně II. stupně a využívající služeb pečovatele  

● Veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby  

● Praktičtí lékaři vykonávající návštěvní službu v parkovací oblasti apod. 

Ceny návštěvnického parkování rovněž určuje svým rozhodnutím rada města. Návštěvnické 

parkování v modré zóně, které slouží primárně rezidentům a abonentům, by mělo být dražší než 

v zelené zóně, aby motivovalo k parkování návštěvníků mimo modré zóny. Ceny v modrých a 

oranžových zónách by se mohly odlišit podle lokality; vzhledem ke kompaktní povaze města a 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

87 

plošnému rozložení atraktivity v rámci ZPS se však přikláníme k jednotné ceně. Lze nastavit 

také cenový strop za jeden den, výhodnější by měl být pro zelenou zónu. 

V konkrétních lokalitách může být upravována maximální doba stání. Dobrou praxí je 

návštěvnické stání limitované délkou 6-12 hodin, pokud jde o místa lokalizovaná v uličním 

prostoru. Pro parkovací objekty i kapacitní povrchová parkoviště lze přijmout pravidla volnější. 

Při překročení maximální doby stání nelze konkrétní RZ již dále prodloužit, a to ani přes dálkový 

přístup skrze virtuální parkovací hodiny. Naopak minimální doba realizovaného stání je 30 min, 

každý další navazující časový úsek činí nejméně 30 min (s krokováním po 30 min.).     

Tabulka 3.2: Modelový návrh ceny návštěvnického parkování  

Typ místa Max. délka parkování Cena návštěvnického parkování 

Modrá zóna 6 hodin 20 Kč/hodina 120 Kč/den 

Zelená zóna 12 hodin (objekty déle) 10 Kč/hodina 100 Kč/den 

Oranžová zóna 6 hodin 20 Kč/hodina 120 Kč/den 

3.1.6 Provozní a technické zajištění 

V zásadě existují tři základní možnosti realizace a provozování ZPS:  

● Kompletní zajištění přípravy, realizace a provozování městem včetně financování (výnosy z 

parkovného jsou příjmem rozpočtu města), spadá sem i případné pověření pro městskou 

firmu k realizaci a provozování ZPS 

● Metodické a koncepční řízení projektu městem, příprava, realizace a provozování externím 

dodavatelem na bázi smluv o dílo, případně o poskytnutí služeb s průběžným financováním 

či s pomocí dodavatelských úvěrů (výnosy z parkovného jsou příjmem rozpočtu města)  

● Metodické a koncepční řízení projektu městem, příprava, realizace a provozování externím 

subjektem na bázi „koncesní“ smlouvy, kdy výnosy jsou po stanovenou dobu příjmem 

externího subjektu, který však nese veškerá rizika a musí zajistit financování na realizaci a 

provozování celého projektu.  

Rozhodnutí o formě je výsostně v samosprávné kompetenci města. Provoz ZPS je pak 

zabezpečován jménem města stanoveným správcem, mezi jehož základní povinnosti patří:  

● instalace dopravního značení, vybavení parkovacích automatů a závorového systému;  

● zabezpečení provozu a údržby parkovacích automatů a dalších technologií;  

● obnova a údržba vodorovného dopravního značení;  

● kontrola respektovanosti a obsazenosti míst v ZPS formou monitorovacího vozidla;  

● zajištění příslušných statistických výstupů (dopravní průzkumy a monitoring). 

3.2 Rozšíření záchytného parkování 

Koncentrace nabídky veřejné dopravy v terminálu u železniční stanice / autobusovém nádraží je 

dobrým předpokladem pro rozvoj záchytného parkování. Fungovat by mohlo jak lokálně ve 

vazbě na MHD (tedy podle zažité představy funkce P+R ve městě), tak ve vazbě na vlaky, 

avšak inverzním způsobem – tedy pro cesty, které ve městě nebo blízkém okolí začínají.  

Autobusové nádraží je výchozí, tranzitní či konečnou zastávkou všech spojů linek MHD, 

záchytné parkování tedy dává smysl právě v této lokalitě. Vazbu na město posiluje hranice zóny 

placeného stání při ulici Chelčického, kde lze předpokládat, že část stávající poptávky bude 

k parkování vyhledávat lokality mimo zónu, především u těch řidičů, kteří nedosáhnou na 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

88 

parkovací oprávnění. Část uživatelů parkoviště nepochybně naváže docházkou, pro jiné 

uživatele však může být nabídka spojení MHD zajímavou alternativou. 

Železniční stanice, kde zastavují dálkové vlaky linky R9 a regionální vlaky na tratích 250 a 256, 

motivuje k odstavení vozidel v přednádražním prostoru u těch uživatelů, pro koho je první míle 

cesty (rozuměj cesta po městě nebo z okolních obcí k železniční stanici) pokrytá pouze 

automobilem a kde není k dispozici rozumná alternativa. Tento způsob využití sice neformuje 

dopravní poptávku na území města, ale obecně podporuje poptávku po veřejné dopravě. 

Cenová politika může být svázána se zónou placeného stání, ale nemůže přejímat některou 

z popisovaných tarifních zón (modrá, zelená, oranžová). Pro P+R by měl být nastaven vstřícný 

celodenní tarif za víceméně symbolické parkovné, například 10-20 Kč denně, které má rovněž 

účel regulační (zabránit zneužití parkoviště pro dlouhodobé odstavení nepoužívaných vozidel). 

Maximální doba parkování může být nastavena i na vícedenní období (byť například v Praze 

toto provozní řád zapovídá), např. na období až 10 dnů, aby bylo P+R atraktivní i pro uživatele, 

kteří se do Žďáru navrací například po týdnu dovolené. 

Pro umístění záchytného parkoviště P+R Chelčického doporučujeme využít pozemky mezi 

ulicí Chelčického a pozemky dráhy. Jsou ve vlastnictví města, resp. státu (parcelní číslo 6461 

až 6464), jejich celková plocha činí 6312 m2. Konfigurace v terénu umožňuje umístění dvou řad 

kolmého parkování s centrální obslužnou komunikací zhruba do plochy 210 × 25 m. Lze počítat 

s umístěním cca 160 parkovacích míst, což by pro zamýšlené účely P+R mělo být dostatečné.   

3.3 Řešení parkování mimo uliční prostor 

Z analytické části Generelu dopravy vyplývá, že parkování na veřejných komunikacích 

s nízkopodlažní zástavbou rodinných domů je k dispozici v nízkém počtu, avšak rezidenti zde 

povětšinou mají možnost odstavení svých automobilů na vlastním pozemku. Deficit veřejného 

parkování se zde tedy neprojevuje přetížením uličního prostoru. 

Odlišná situace je v sídlištní zástavbě, kde je sice nominální počet parkovacích stání na 

veřejných komunikacích vyšší, ale obvykle pro něj neexistuje alternativa v podobě parkování na 

soukromém pozemku nebo ve vlastním objektu. Poměr mezi počtem parkovacích míst a 

počtem obyvatel je dobře patrný z přílohy D.3 dokumentu Analýza, z něhož vyplývá pořadí od 

největšího deficitu parkování ve veřejném prostoru (s užitím názvu ZSJ): 

1. Stalingrad sever (0,14 místa na obyvatele) 

2. Libušín (0,18 místa na obyvatele) 

3. Sídliště Průmyslovka (0,19 místa na obyvatele) 

4. Stalingrad jih (0,20 místa na obyvatele) 

5. Přednádraží (0,29 místa na obyvatele) 

6. Libušín – Vodárenská (0,44 místa na obyvatele) 

Vyjádříme-li nabídku parkování ve vztahu k počtu jízd osobních automobilů, které v daných 

zónách svou jízdu začínají (a tedy zde parkují), dostaneme mírně upravené pořadí: 

1. Stalingrad sever (0,21 místa na osobní automobil) 

2. Stalingrad jih (0,21 místa na osobní automobil) 

3. Sídliště Průmyslovka (0,24 místa na osobní automobil) 

4. Libušín (0,25 místa na osobní automobil) 

5. Přednádraží (0,35 místa na osobní automobil) 

6. Libušín – Vodárenská (0,69 místa na osobní automobil) 
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Je zřejmé, že optimalizace stávajícího parkování v profilu veřejné komunikace (např. 

zjednosměrnění nebo povolené stání na chodníku) nesplní očekávání z hlediska nárůstu 

parkovací kapacity, stejně tak nebude možné dále zabírat stávající plochy zeleně a přetvářet je 

na povrchová parkovací stání. Naopak, uliční prostor v rezidenčních lokalitách bude postupně 

orientován na dopravní zklidňování (viz kapitolu 2.4), a to může být spojeno spíše s redukcí 

plochy určené pro parkování na veřejných komunikacích. V úvahu tedy přichází výstavba 

hromadných garáží mimo uliční prostor, kam by se poptávka mohla přesunout a kde by vznikla i 

další kapacita pro parkování a odstavování vozidel rezidentů.  

3.3.1 Ekonomická efektivita hromadných garáží 

Jedním ze základních hledisek objektivně ovlivňujících výběr možných řešení jsou ekonomické 

předpoklady, vycházející z existujícího ekonomického potenciálu obyvatel, atraktivity a nabídky 

komerčních aktivit, rozsahu služeb, možností parkování, nabídky pracovních příležitostí atd.  

Důležitým faktorem je vždy zájem obyvatel o placené parkování a garážování. Vytváření tržních 

vztahů v oblasti rezidentního parkování je vhodné podporovat, byť řada rezidentů ve starších 

bytových domech, jejichž součástí nejsou odstavná stání, vidí zajištění rezidentního parkování 

jako úkol města, tedy jako úkol veřejný. Je třeba docílit, aby již při pořizování osobního 

automobilu kalkuloval budoucí vlastník vozidla rovněž s náklady za parkování a zejména 

odstavování vlastního vozidla a z toho vyplývajícího ekonomického zatížení. Pro novostavby je 

investice do vlastních parkovacích kapacit automatickou součástí (počet parkovacích stání se 

řídí normou ČSN 73 6110), nejinak by tomu mělo být i pro stavby stávající. 

Vznik tržního prostředí je jedním z faktorů podmiňujícím realizaci garážových kapacit. 

Významnými prvky tohoto procesu jsou organizace parkování a plošná regulace na místních 

komunikacích (viz kapitolu 3.1), kde naopak město může sehrát aktivní roli. 

Generel dopravy předpokládá, že výstavba hromadných garáží bude realizována zejména ze 

soukromých zdrojů a ta je ekonomickou efektivitou podmíněna. Aby navržené řešení bylo 

reálné, musí být pro obyvatele a návštěvníky v daném čase ekonomicky přijatelné.   

Realizace objektu hromadné garáže pro rezidenty i obdobné garáže komerčního charakteru 

orientované na návštěvníky je v současnosti pro investora ekonomicky velmi problematickým 

krokem. Cena jednoho stání v podzemních garážích se dá uvažovat v rozmezí 400 až 600 tis. 

Kč. V ceně však nejsou zakalkulovány specifické geologické a stavební podmínky, které mohou 

výrazně ovlivnit nákladové položky jako např. hloubení stavební jámy, zakládání stavby nebo 

neméně důležité přeložky inženýrských sítí. Výhodnější variantou řešení je výstavba 

nadzemních hromadných garáží, případně realizace polyfunkčních objektů s kapacitou 

navýšenou pro parkování veřejnosti – parkovací stání v montovaných objektech může stát již od 

150 tisíc Kč, objekty hromadných garáží pak začínají od 250 tis. Kč za jedno stání. 

V porovnáním s cenou parkovacího stání na povrchu, která začíná od 30 tis. Kč, jde stále o 

markantní rozdíl v investičních nákladech. 

O finanční náročnosti nových projektů svědčí jen porovnání investiční náročnosti s očekávanou 

návratnosti. Jestliže použijeme průměrnou cenu nového parkovacích stání v objektech 

hromadného parkování jen 300 tis. Kč, je nutno na každém parkovacím stání ročně „vydělat“ 

alespoň 10 000 Kč, aby byla vstupní investice umořena. Provozní náklady objektu hromadných 

garáží s kapacitou 200 stání činí ročně minimálně 2,0 mil. Kč. To je dalších 10 000 Kč na 

parkovací stání. K tomu finanční náklady (úroky z potřebných úvěrových zdrojů) budou činit  

4 tis. Kč/rok pro každé parkovací místo, což přináší celkové náklady 24 tis. Kč bez DPH.  

V přepočtu na měsíc a se započtením DPH by musel zájemce o celodenní stání v objektu platit 

2 420 Kč měsíčně… Přitom průměrná měsíční hodnota pronájmu parkovacího stání 
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v hromadných garážích je pro většinu rezidentů akceptovatelná 600,- Kč/měsíc pro sídlištní 

celky a 1 000,- Kč/měsíc pro vysoce zatížené oblasti. Nad tyto hranice již výrazně klesá ochota 

rezidentů využívat služeb hromadných garáží. 

Nové objekty hromadných garáží jsou investičně i provozně extrémně náročné. Město by se 

tedy mělo soustředit na podporu případných investorů, kterými mohou být obchodní společnosti 

nebo stavební družstva. Kýženou podporou pak může být uvolnění městského pozemku pro 

účely výstavby hromadné garáže a jeho prodej investorovi hromadné garáže za přijatelnou 

cenu. Vlastní investice města je obtížně obhajitelná z hlediska ekonomické návratnosti, pokud 

do ní nebudou započítány příjmy ze zóny placeného stání. 

3.3.2 Hromadné garáže pro návštěvníky 

Výstavba hromadných garáží pro návštěvníky obvykle předpokládá vznik objektů s větší 

kapacitou parkování, které jsou přizpůsobeny vyššímu obratu vozidel. Moderní parkovací domy 

nevyžadují přítomnost obsluhy; příjezd a odjezd vozidla, placení parkování a využívání 

doplňkových služeb (např. toalety) mohou být plně automatizovány s dálkovým dozorem. 

Dopravní napojení objektů by mělo být koncipováno ze sběrné komunikace, s minimálním 

dopadem na dopravu ve zklidněných rezidentních zónách. Povaha objektů orientovaná na 

návštěvnické parkování vyžaduje také polohu v bezproblémové pěší dostupnosti cílů cest. 

Mezi vhodnými lokalitami pro umístění objektu hromadné garáže s kapacitou minimálně 300 

osobních automobilů jsou vytipována výhradně stávající povrchová parkoviště, u nichž se počítá 

s výstavbou hromadných garáží současně s transformací území (např. dostavbou bydlení či 

občanské vybavenosti do stávajících proluk): 

● Centrum východ – ZSJ v sousedství Sídliště Průmyslovka, jižně od ulice Neumannova, 

stávající pozemek města o ploše 6341 m2, vedený jako ostatní plocha 

● Přednádraží – jihovýchodní segment křižovatky Nádražní × Smetanova, stávající pozemek 

města o ploše 6116 m2, vedený jako ostatní plocha 

Objekt pro návštěvnické parkování musí ležet uvnitř zóny placeného stání, aby zde existovala 

alespoň elementární motivace jej využívat. Cenová politika by měla odpovídat zelená zóně, 

určené pro smíšené parkování rezidentů, návštěvníků a abonentů, s výhodnou cenou 

hodinového stání a bez striktního omezení délky parkování (viz kapitolu 3.1.5). Hromadné 

garáže tedy budou moci dlouhodobě využít i držitelé standardních parkovacích oprávnění. 

Jako vzorové řešení lze uvést parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové, uvedený do 

provozu v roce 2019. Jde čtyřpodlažní objekt tvořený dvěma hmotami s vertikálním odstupem 

poloviny výšky podlaží. Propojení těchto hmot skrze šikmé rampy umožňuje bezproblémový 

pohyb vozidel při přejíždění mezi podlažími. Zároveň jde o prostorově úsporné řešení. 

Konstrukčně jde o železobetonový skelet, jehož fasádu tvoří svislé dřevěné lamely poskytující 

stínění a zároveň přirozené denní světlo a částečný průhled objektem. Původní projekt 

s investičními náklady 135 mil. Kč počítal se vznikem 324 parkovacích míst (na jedno parkovací 

místo tedy více než 400 tis. Kč), po archeologickém nálezu musel být projekt přepracován na 

výsledných 284 míst. Parkovací dům stojí na pozemku o výměře 3288 m2. Technologie 

parkovacího domu je plně automatizovaná, vyhovuje pro osobní automobily na kapalná paliva 

(benzín, nafta), elektromobily (24 dobíjecích stání) a v části garáží je možné parkovat 

automobily na plynná paliva (LPG, CNG). Investorem parkovacího domu byla společnost ISP 

Hradec Králové, která v Hradci Králové provozuje parkovací systém od ledna 2007 na základě 

třicetileté koncesní smlouvy udělené hradeckou radnicí. ISP má za peníze vybrané z parkování 

postavit v Hradci nejméně 1000 parkovacích míst. 
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Obrázek 3.2: Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové 

   

Zdroj: architekti chmelík & partneři 

3.3.3 Hromadné garáže pro rezidenty 

Hromadné garáže pro rezidenty budou svým pojetím skromnější než výše uvedené garáže pro 

návštěvníky. Velikost objektu by zřídka měla přesáhnout 100 míst, obvykle lze počítat se dvěma 

krytými podlažími a případně třetím otevřeným podlažím. Konstrukce objektu bude vycházet 

z uspořádání kolmých parkovacích stání s ústředním manipulačním prostorem; lze tedy počítat 

zhruba se šířkou 20 metrů, při paralelním uspořádání pak s jejími násobky. Délka objektu se 

pak bude odvíjet od konkrétní lokality. Přístup se předpokládá rampami z čela objektu. 

Konstrukce může být montovaná z prefabrikovaných dílců, případně železobetonový monolit. 

Menší prostorová náročnost hromadných garáží pro rezidenty může být výhodou při jejich 

umisťování do blízkosti stávající zástavby. Podmínkou v tomto případě není lokalizace v zóně 

placeného stání, neboť zřízení hromadné garáže reaguje na nedostatek parkovacích míst 

v jednom segmentu poptávky po parkování. Cenová politika se bude odvíjet od formy, jakou 

budou garáže pořízeny – např. formou družstevní výstavby nebo soukromé investice 

s následným pronájmem. Z pohledu Generelu dopravy není cenová politika rozhodující, 

samozřejmě kromě obecné přijatelnosti pro potenciální uživatele (viz 3.3.1 výše). S cenovou 

integrací do zóny placeného stání se u těchto objektů nepočítá, protože jde v principu o 

neveřejné parkování. 

Doporučujeme sledovat následující lokality a souvislosti:  

● Stalingrad sever – výstavba obchvatu města v lokalitě kolem budoucí MÚK Brodská vytvoří 

několik „zbytkových“ pozemků, kde je vhodné realizovat výstavbu hromadných garáží. 

Dopravní napojení je předpokládáno z propojovací komunikace „Staré město 2“ připojené na 

Brodskou ulici. Vhodně pojaté objekty mohou zároveň sloužit k odclonění hluku mezi 

křižovatkou a stávající obytnou zástavbou kolem západního konce ulice Brodské a Okružní.  

● Libušín – stávající plochy povrchových parkovišť mezi ulicí Sázavskou a potokem Staviště, 

jsou při překročení jejich kapacity vhodné k transformaci na objekty hromadných garáží. 

Benefitem může být opět odclonění hluku z blízké křižovatky Dolní × Sázavská, případně též 

od zimního stadionu.    

● Chelčického – zvolený způsob průchodu přeložky silnice I/37 osou ulice Chelčického může 

vytvořit prostor severně od silničního obchvatu města, v prostoru před bytovými domy podél 

stejnojmenné obslužné komunikace. Pokud by zde měly vzniknout protihlukové stěny, 

doporučujeme prověřit alternativu výstavby objektu hromadných garáží, který splní stejný 

účel a poskytne rezidentům parkovací kapacitu navíc.  
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3.4 Řízení a regulace dopravy  

3.4.1 Technologie 

Generel dopravy navrhuje instalaci technologie pro řízení a regulaci dopravy těchto typů 

(lokalizace všech opatření je k dispozici v příloze E.2): 

● Doplnění světelně řízených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty z důvodu 

ochrany chodců a cyklistů při překonání komunikace s vysokou intenzitou dopravy a 

vysokým podílem těžkých nákladních automobilů, příp. v místech s nepříznivými 

rozhledovými poměry 

– Zámek – přechod pro chodce mezi parkovištěm a objektem Zámku, resp. přístupovou 

cestou na Zelenou horu; poptávkové světelné řízení z důvodu špatného rozhledu 

v koloně stojících vozidel na silnici I/37 před barokním mostem 

– Jungmannova × Krátká – přechod pro chodce kombinovaný s přejezdem pro cyklisty na 

severním rameni křižovatky ve vazbě na přemístěnou autobusovou zastávku Bezručova 

stadion 

– Brněnská × Rybníček – přechod pro chodce kombinovaný s přejezdem pro cyklisty na 

vyústění stezky pro pěší a cyklisty z ulice Palachova, která dále pokračuje do protilehlé 

ulice Rybníček; řízení v koordinaci s blízkou křižovatkou Brněnská × Neumannova 

● Zavedené úsekového měření rychlosti převážně na komunikacích se sníženou nejvyšší 

dovolenou rychlostí na 30 km/h (ve výhledu), resp. s vysokými intenzitami příčného i 

podélného pohybu chodců a cyklistů (v současném stavu) 

– Santiniho ulice (úsek Dolní hřbitov – ul. Sychrova) 

– Dolní ulice (úsek Wonkova – Žižkova) 

– Horní (úsek Žižkova – Novoměstská) 

– Smetanova (úsek Nádražní – Brněnská) 

– Brodská (Okružní – Revoluční) 

● Doplnění videodetekce vozidel – rozšíření automatického sčítání dopravy s rozpoznáním 

registračních značek, aby bylo možné účinně rozpoznávat tranzitní jízdy přes město; pro 

potřeby analýzy skladby dopravního proudu doporučujeme rozšířit funkcionalitu strojového 

rozpoznávání obrazu o rozpoznání kategorie vozidla; zvýšení počtu instalací ze stávajících  

3 lokalit na celkem 9 lokalit (viz přílohu E.2) 

1. Náměstí Republiky – stávající umístění, doplňující funkce pro ověření intenzity dopravy, 

skladby dopravního proudu a vedení tranzitních jízd centrem města po ulici Horní 

2. Brodská – úprava umístění kamer tak, aby pro oba směry snímaly přední část vozidla (zadní 

část vozidla s připojeným vlekem či návěsem nemá totožnou registrační značku), lze spojit 

s koncem úsekového měření rychlosti, 

3. Bezručova – stávající umístění, lze spojit s koncem úsekového měření rychlosti, které 

využívá stejnou technologii strojového rozpoznání obrazu 

4. Vysocká – nové umístění na vjezdu do zástavby města 

5. Novoměstská – nové umístění za průsečnou křižovatkou se silnicí I/19 

6. Jamská – nové umístění za stykovou křižovatkou se silnicí I/19 

7. Brněnská – nové umístění za okružní křižovatkou se silnicí I/19 

8. Jihlavská – nové umístění za budoucí okružní křižovatkou se silnicí I/19 

9. Chelčického – nové umístění za budoucí okružní křižovatkou s Jihlavskou ulicí 
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3.4.2 Regulace vjezdu nákladních vozidel 

Generel dopravy předpokládá v kapitole 2.1, že i po dokončení silničního obchvatu města 

zůstane centrem města vedena silnice II/353 v trase Velký Beranov – Žďár nad Sázavou – 

Polička. Z toho důvodu nejsou na páteřní komunikační síti v centru města navrhována regulační 

opatření pro omezení vjezdu nákladních vozidel nad určitý limit celkové hmotnosti vozidla. 

V souvislosti se zavedením dopravně-zklidňujících opatření typu Zóna 30 je doporučeno spojit 

vyznačení této zóny se zákazem vjezdu vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny. Zvláštní 

pozornost je vhodné věnovat ulicím sběrného charakteru v čistě rezidenčních oblastech s 

napojením na soustavu obytných zón (např. Jamborova, Vnitřní, Květná, Okružní), které by za 

určitých okolností mohly sloužit jako dopravní zkratky pro nákladní dopravu, jak je blíže 

popisováno v kapitole 2.4 a příloze D.2. 

Odbor dopravy města vydává souhlasy k vjezdu do zóny s dopravním omezením, mimo vozidel 

úzce a jednoznačně vymezeného okruhu vybraných vozidel, která jsou omezení zproštěna 

paušálně (například autobusy veřejné hromadné dopravy). Souhlasy lze podmínit splněním 

určité emisní normy (například norma EURO 6 je pro výrobce vozidel závazná již od roku 2013). 

Souhlasy se vydávají jako krátkodobé (jednorázový vjezd – max. do 10 dnů) nebo dlouhodobé 

(max. na 1 rok). O souhlas nejčastěji žádají vozidla zajišťující svoz komunálního odpadu, 

likvidaci havárií inženýrských sítí, přepravu stavebního materiálu nebo třeba zásobování 

čerstvým pečivem. Krátkodobé souhlasy se nejčastěji udělují pro případy menších montážních 

a stavebních prací, stěhování nebo například pro zajištění jednorázových kulturních akcí. Na 

vydání souhlasů není právní nárok, žádosti je nutné posoudit individuálně. 

3.5 Rozvoj elektromobility 

Jedním z nejefektivnějších způsobů snížení emisní a hlukové zátěže automobilové dopravy je 

podpora elektromobility. Snížení emisí u automobilové dopravy je provedeno bez omezení 

kvality a rychlosti přepravy, pro cyklistickou dopravu znamená rozvoj elektromobility dokonce 

otevření nových příležitostí pro pravidelné cestování v kopcovitém terénu města.  

Ač je tato kapitola prioritně zaměřena na elektromobilitu automobilů, vzhledem k úzké vazbě na 

dobíjení elektrokol zde zmiňujeme rovněž související segment cyklistické dopravy. 

Podpora elektromobility je v současné době ve stádiu zrodu, nicméně očekávaná aplikace 

přísnějších emisních standardů pro automobily vede k očekávání skokového růstu nabídky 

modelů a výroby elektromobilů po roce 2025. Zájem o elektrický pohon v jízdních kolech roste 

již v současné době, byť může být motivován spíše rekreačním využitím. Vzhledem k průměrné 

době výstavby nabíjecí stanice od záměru po realizaci minimálně na úrovni dvou let už tedy 

nezbývá mnoho času na přípravu nástupu elektromobility ve městě. 

Potřeby uživatelů elektromobilů lze shrnout následovně: 

● Rezident bydlící v rodinné či bytové zástavbě města: potřebné je narovnání možností 

nočního nabíjení mezi rodinnými domy, kde vlastníci mají přístup k elektrické síti v prostoru 

odstavení vozidla a bytovou zástavbou, jejíž obyvatelé takovou možnost nemají. Obyvatelé 

sídlišť odstavují automobil převážně na komunikacích ve vlastnictví města.  

● Zaměstnanec/abonent využívající běžně dlouhodobé parkování, jejichž dojezdová 

vzdálenost je cca do 1 hodiny (120 km v obou směrech). Tato vzdálenost je pokryta nabíjení 

při odstavení vozidla doma. Nicméně pracovník stráví v práci až 8 hodin, za tuto dobu je 

možné elektromobil nabít i pomalou nabíječkou do plna. Odstavení vozidel se odehrává 

kombinovaně na soukromých i městských pozemcích.    
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● Návštěvník využívá převážně krátkodobé stání, dojezdová vzdálenost od bydliště nebývá 

dlouhá. Je vhodné nabídnout alespoň nouzové dobití pro cestu domů (7,4 kW) nebo 

plnohodnotné nabití 22kW a více. Takové nabití pak může suplovat nabíjení doma nebo 

tranzitní nabíjení. Rychlonabíjecí stanice bývají součástí obchodních domů.  

● Tranzitní vozidla projíždějící přes město po silnicích vyšších tříd. Jejich cíl zastavení je 

prioritně nabití vozu. Jejich potřeba rychlého nabíjení se nejvíce blíží dnešním zákazníkům 

čerpacích stanic. Tyto nabíjecí stanice je vhodné stavět přímo v místě napojení na 

nadřazenou síť. Nabídka by měla být vytvořena soukromým sektorem na okraji města.  

● Vozidla města a jeho organizací by měla být nabíjena v místě garážování, s příležitostným 

využitím sítě rychlého nabíjení. 

3.5.1 Nabíjení vozidel 

Nabíjení dle rychlosti lze rozlišit na pomalé do 22 kW, rychlé nabíjení do 50 kW a superrychlé 

nabíjení do 120 kW. Pomalé nabíjení lze provádět střídavým proudem DC nebo stejnosměrným 

proudem AC, rychlé a superrychlé nabíjení pak jen stejnosměrným proudem AC. 

Nabíjení střídavým proudem  

Doporučovanou možností domácího nabíjení elektromobilu je tzv. třífázová červená CEE 

zásuvka s 5 kolíky (se střídavým proudem). Ve většině domácností je již zavedena a slouží 

například k připojení míchačky nebo stolní pily. Při využití jejího plného 32 A potenciálu baterie 

elektromobilu získá energii na ujetí až 110 km za hodinu nabíjení.  

Nejjednodušší cestou k nabíjení elektromobilu v domácích podmínkách je využití klasické 230 V 

zásuvky. Během nabíjení využívají elektromobily své vlastní nabíječky, které střídavý proud ze 

zásuvky transformují na stejnosměrný. Výkon vestavěné nabíječky však omezuje, kolik energie 

může skutečně využívat, bez ohledu na výkon nabíječky.  

Nabíjení stejnosměrným proudem  

Nabíječky stejnosměrným proudem na DC nabíjecích stanicích dokáží přeměnit střídavý proud 

(AC) na samotný stejnosměrný proud (DC), pak obcházet palubní nabíječku elektromobilu a 

odeslat tento přímý proud přímo do baterie. Nabíjení proto není omezeno výkonem palubní 

nabíječky a můžete počítat s výrazně rychlejšími časy. Ve Žďáru nad Sázavou jsou k dispozici 

tři nabíjecí stanice se zásuvkou Mennekes (typ 2) o výkonu 22 kW – na Centrálním parkovišti, 

dále pak ve společnostech ZDAR a Elmont invest na Jihlavské ulici. 

Rychlé nabíjení  

Rychlé nabíječky jsou schopny dodávat výkon o maximálním zatížení od 40 kW do 100 kW. V 

zahraničí jsou označovány jako „chargers“ s přídomky fast, quick či rapid. Kvůli svému 

vysokému výkonu jsou vybaveny speciálním konektorem CHAdeMO nebo CCS Combo. Nejširší 

síť 241 stanic s rychlým nabíjením v ČR provozuje skupina ČEZ, ve Žďáru nad Sázavou se 

nachází na parkovišti obchodního domu Kaufland. 

Superrychlé nabíjení  

Super rychlé nabíječky jsou určené pouze pro elektromobily Tesla. Nabízí výkon až 135 kW a 

za hodinu nabíjení prodlouží dojezd elektromobilu v některých případech až na 760 km. Reálně 

tedy stačí 10 minut nabíjení pro prodloužení dojezdu o více než 120 km. V Česku je zatím sedm 

míst, a to ve Vestci u Prahy, Brně, Plzni, Olomouci, Lovosicích, Kamenném Újezdě u Českých 

Budějovic a Humpolci. 

Bačovský Michal Ing.
Podtržení
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3.5.2 Podpora města   

Podpora rozvoje elektromobility z pozice města by měla být směřována do těchto oblastí: 

● Nabíjení osobních automobilů v rezidentních oblastech – nejpřirozenější a 

nejefektivnější nabíjení elektromobilů (90 % uživatelů nabíjí elektromobily doma); nabízí se 

možnost využití sítě veřejného osvětlení (VO) postupně dle plánu rekonstrukce VO s cílem 

zajistit ve střednědobém horizontu možnost pomalého nabíjení ve všech sídlištích města. 

Zajištění rezidentního nabíjení v sídlištích by primárně bylo službou města. V rámci 

rekonstrukcí VO v případě změny umístění lamp je vhodné lampy umisťovat tak, aby u nich 

bylo možné nabíjet elektromobil tzn. aby mezi parkovacím místem a lampu nebyl průchozí 

pás chodníku. Vzdálenost mezi parkovacím místem a lampou by neměla být delší než 3 m 

(délka nabíjecího kabelu je 5 m). Předpokládá se zajištění nabíjení v lampách VO výkonem 

7,4 kW tj. 240V/32A nebo maximálně 11kW 400V/16A ve standardu Menekes 2 nebo CEE. 

● Nabíjení elektrokol a osobních automobilů u významných cílů – vybavení odstavů 

jízdních kol zásuvkami 230 V pro připojení nabíjecích adaptérů (více v kapitole 5.6), 

vybavení všech nově budovaných hromadných garáží a kapacitních povrchových parkovišť 

vyhrazenými místy pro elektromobily s možností pomalého dobíjení (více v kapitole 3.3.2), 

případně též integrace nabíjecích míst s parkovacími automaty v oranžové a zelené zóně 

placeného stání, pokud budou osazeny (viz kapitolu 3.1.2) 

● Nastavení podmínek pro výstavbu sítě rychlého dobíjení soukromým sektorem – 

orientace nejenom na osobní, ale také lehké nákladní automobily, nastavení rychlého a 

transparentního schvalovacího procesu investičních akcí soukromého sektoru městem, 

podpora při prodeji / pronájmu pozemků města, koordinace lokalit výstavby mezi subjekty.  
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4 Veřejná hromadná doprava 

Hlavním tématem pro veřejnou dopravu je otázka začlenění MHD do integrovaného dopravního 

systému. Generel dopravy zvažuje přednosti a nedostatky dvou systémů – IDS JMK a VDV. Na 

straně infrastruktury se soustředí na přiblížení zastávek veřejné linkové a městské hromadné 

dopravy do společných bodů a přestupních uzlů. Ty jsou na území města navrženy tři – 

Autobusové nádraží, Brodská a Convent. Také přemístění a rekonstrukce dalších zastávek jsou 

vedeny snahou stírat rozdíly ve standardech technického provedení či přístupnosti a umístit 

zastávky do univerzální polohy, aby je mohlo obsloužit více projíždějících spojů. 

V rámci kapitoly věnované veřejné dopravy byly nastíněny možnosti změny linkového vedení 

v oblastech, kde dochází k přesunům zastávek. Zásahy do linek však ponechává Generel 

dopravy bez konkrétní podoby, aby ponechal potřebnou volnost budoucím řešením ve vazbě na 

zvolený model integrace. Do kapitoly byla také doplněna opatření pro preferenci VHD, která 

vyplývají ze souvislostí s jinými návrhy Generelu.   

4.1 Tarifní a prostorová integrace MHD 

Pod pojmem integrovaný dopravní systém (IDS) se rozumí takový způsob zajištění veřejné 

dopravy v území, v němž jednotlivé druhy dopravy vzájemně spolupracují a vytvářejí tak 

přehledný a jednoduchý systém vzájemně provázaných linek s jednotným tarifem, přepravními 

podmínkami a většinou i pravidelnými intervaly mezi spoji. 

Zavádění integrovaného dopravního systému má být nástrojem proti narůstající nepřehlednosti 

a neekonomičnosti systému veřejné dopravy. Se snižováním počtu cestujících, které je patrné i 

na Vysočině, musí pochopitelně narůstat i ceny pro ty, kteří jsou na veřejnou dopravu odkázáni 

nebo kteří na veřejnou dopravu přispívají formou dotací či kompenzací.  

V mnoha evropských zemích i u nás se přitom potvrdilo, že po zjednodušení a zpravidelnění 

dopravy, zavedení jednotného jízdného a vytvoření integrovaných dopravních systémů začal 

počet uživatelů veřejné dopravy opět pozvolna narůstat. Potenciál do budoucna znamená 

propojování nejen veřejné dopravy, ale i sdílení automobilů či jízdních kol, využívání jízdních kol 

či koloběžek pro dojezd poslední míle nebo podporu parkovišť P+R, K+R apod. – aby vše bylo 

integrováno v jedné službě (a platbě). 

Požadavky na plně rozvinutý a komplexní IDS lze formulovat do několika pojmů: 

Jednotná jízdenka 
V systému IDS lze s jedinou jízdenkou cestovat všemi městskými i regionálními autobusovými 

linkami, osobními a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky ve všech zaintegrovaných linkách. Po 

zakoupení či validaci jízdenky na začátku cesty a v rámci její platnosti pak lze mezi všemi 

dopravními prostředky libovolně přestupovat. Je přitom jedno, jakými dopravními prostředky a s 

jakými dopravci cestujeme. Cestující vždy zaplatí stejnou, předem dobře známou cenu. 

Předplatní jízdenka 
Pro pravidelné cestující nesmí v IDS chybět možnost pořídit si předplatní jízdenku. Kromě 

odbourání každodenních plateb ve vozidle je předplatní jízdné i významným motivačním 

faktorem, kdy další jízdy v rozsahu platnosti jízdenky již neznamenají finanční výdaje. Úspora je 

ještě větší v případech, kdy cestující dříve kombinoval více druhů dopravy (například VLD a 

MHD) a každý hradil zvlášť jednotlivým jízdným. 
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Pravidelnost odjezdů na linkách 
Zavedení IDS má přinést do veřejné dopravy pravidelnost. Většina spojů linek odjíždí ve snadno 

zapamatovatelných hodinových nebo dvouhodinových taktech. Minutové časy odjezdů zůstávají 

po celý den stejné, mění se pouze hodiny. Doprava ve večerních hodinách a o víkendu je oproti 

stavu před IDS posílena. 

Možnosti přestupů 
Jízdní řády jsou v IDS koordinovány tak, aby na sebe spoje linek v maximální možné míře 

vzájemně navazovaly. Pokud je to v jízdním řádu vyznačeno, řidiči mají povinnost vzájemně na 

přípoje vyčkat a nechat přestoupit cestující. Vyčkávání spojů centrálně řídí dispečink IDS, další 

přidaná hodnota integrace. Výrazně se tak zlepšuje možnost cestování za prací, do škol nebo 

za zábavou i do řady dalších směrů, kde není zavedena přímá linka. 

Zlepšení služeb 
Zavedení IDS umožní zajistit srovnání úrovně poskytovaných dopravních služeb na 

obsluhovaném území. Všichni dopravci jsou povinni dodržovat jednotné standardy 

poskytovaných služeb, ať již jde o stáří či vybavení vozidel, dostupnost různých systémů 

odbavení či zákaznický servis na zastávkách a nádražích.  

V celém IDS platí jednotná informační telefonní čísla, kam se cestující mohou obracet se svými 

dotazy a podněty, případně i pro podání stížnosti. 

4.1.1 Veřejná doprava Vysočiny 

Vysočina byla donedávna jedním z posledních krajů ČR, kde nebyl zaveden IDS. První 

vlaštovkou integrace byly vlakové a autobusové linky ve východní části kraje při hranicích s 

Jihomoravským krajem, které byly integrovány do systému IDS JMK (viz dále). Do dnešních 

dnů platí přesah tohoto systému na tratích č. 240 (do Náměště nad Oslavou), 241 (do 

Moravských Budějovic) a 251 (do tarifního bodu Rovné-Divišov), ve veřejné linkové dopravě 

v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou, tamtéž spadá i MHD Bystřice nad Pernštejnem (linka č. 

370). 

Příprava vlastního IDS pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (VDV) probíhala již řadu let 

nazpět. Kraj již od počátku sledoval zavedení nového tarifního systému současně s potřebou 

optimalizovat přestupy mezi jednotlivými druhy dopravy, zmodernizovat a standardizovat vozidla 

a odbavovací zařízení, nastavit nové procesy a smluvní vztahy mezi partnery v tarifním systému 

a stabilizovat ekonomiku systému. Vzhledem k rozsahu potřebných změn v tehdejších 

smlouvách se kraj rozhodl spojit zavedení IDS s uzavřením nových dlouhodobých smluv 

s dopravci vzešlými z veřejné soutěže. Do zadávací dokumentace tak vstoupily nové 

specifikace vybavení vozidel a dalšího softwaru jako základ pro vytvoření nového jednotného 

tarifního systému. Bohužel obdobná koordinace neproběhla na úrovni MHD, kde města 

postupovala samostatně, byť v podobném časovém rámci (příkladem budiž i samotné město 

Žďár nad Sázavou).  

Cílem VDV je vytvořit tarifní systém, který umožní využívat předplatní jízdenky i jednotlivé 

jízdenky jako přestupní mezi jednotlivými druhy dopravy bez znevýhodnění. Základním 

stavebním prvkem nového tarifního systému byl už od počátku zónově-relačního tarif, který byl 

Krajem Vysočina vyhodnocen jako nejvhodnější pro polycentrické osídlení kraje. Navržené zóny 

byly relativně malé, o velikosti jedné až dvou obcí tak, aby se předešlo tarifnímu znevýhodnění 

obyvatel, kteří používají veřejnou dopravu pro cestování na krátké vzdálenosti.  

Kraj Vysočina měl být vydavatelem dopravní karty, kterou měli noví linkoví dopravci vydávat 

cestujícím vydávat jménem Kraje Vysočina. Tato dopravní karta měla být nosičem předplatného 

jízdného, proto by musela být akceptována ČD a stejně tak i MHD měst, která se připojí k VDV. 

Kompatibilita karet měla být zajištěna režimem režimu MAP karty, která zaručuje standardizaci 
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a bezpečnost karet a sdílených dat. Zajištění přestupnosti a výhodnosti oproti jednorázovým 

jízdenkám, spolu s možností nakupovat předplatní jízdenky přes e-shop, měly být v představách 

Kraje hlavní výhody nového tarifního systému. Kraj Vysočina ale přípravu dopravní karty 

zastavil s poukazem na zastaralost systému. Nově kraj upřednostňuje jiná média, která by měla 

fungovat jako validátor cestujícího – mobilní aplikaci a bankovní platební kartu. 

Bankovní platební kartu, která by se měla v budoucnu stát nosičem předplatného jízdného, 

však cestující může v autobusech využít již dnes, ovšem jen při bezhotovostním nákupu 

jednotlivého jízdného. Od prosince 2021 by bezhotovostní platba měla být akceptována všemi 

dopravci ve veřejné linkové dopravě na Vysočině. Tím je zároveň nahrazována tzv. elektronická 

peněženka, která umožňovala bezhotovostní platby z předem uloženého kreditu u dopravce. 

Nosičem jednotlivého jízdného zůstává papírová jízdenka, vybavená tzv. Aztéckým kódem pro 

automatizovanou, rychlejší a přesnou kontrolu jízdenek při přestupu. 

Dopravní řešení VDV usiluje o zviditelnění nabídky na páteřních přepravních vazbách, které 

jsou zajištěny větším množstvím hůře koordinovaných linek a nevyužívají tak potenciál úspory 

výkonů při důsledné koordinaci, či naopak zvýšení nabídky při zachování výkonů. Příkladem 

může být osa Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě, která patří mezi nejsilnější v Kraji 

Vysočina vůbec. Na trase je nabízeno velké množství spojů, konkrétně 38 párů spojů linkové 

dopravy v pracovní dny, avšak není nabízen pravidelný interval a dopravní nabídka během 

přepravního sedla (dopoledne a ve večerních hodinách) se může jevit jako nedostačující 

přepravní poptávce a významu tohoto spojení. Proto je součástí zavedení VDV i optimalizace 

sítě spojená se změnou trasování většiny linek a dosazením zcela přepracovaného jízdního 

řádu, představená na jiném místě Generelu dopravy. Zpravidelnění nabídky VLD v kraji bylo ale 

na druhou stranu spojeno s nárůstem dopravních výkonů řádově o desítky procent oproti 

původnímu stavu. 

Doplňme ještě, že součástí VDV je v plánu také zúčtovací centrum, které bude zajištovat 

rozúčtování tržeb mezi jednotlivými dopravci a výpočet kompenzace z uzavřených smluv na 

veřejné služby v přepravě cestujících. V neposlední řadě bude v budoucnu zřízen i centrální 

dispečink, který sice nemá přímou spojitost s tarifem, ale zajistí operativního řešení 

nepravidelností v dopravním systému, včetně ohlídání přestupních vazeb. 

Původně byl start nového tarifního systému plánován ke stejnému datu jako nového dopravního 

systému, tedy k počátku roku 2020. V polovině roku 2021 je situace taková, že dopravci sice 

jezdí podle prodloužených nebo nově uzavřených smluv, avšak víceméně po stávajících 

trasách linek, pod vlastním tarifem, který sekunduje tarif VDV v podobě okleštěné na jednotlivé 

jízdné (bez možnosti předplatného jízdného). Další krok integrace v podobě zavedení nového 

dopravního řešení byl zatím posunut na rok 2022. Pro doplnění je třeba uvést, že navržené 

změny jízdních řádů VLD se kraj snažil s obcemi a městy projednat a získat od nich připomínky. 

Bohužel ale potom většina připomínek nebyla zohledněna, jako i v případě města Žďáru nad 

Sázavou, kdy většina připomínek tlumočená oběma žďárskými starosty byla zamítnuta. 

Ve vztahu Kraje Vysočina s městy a obcemi komplikoval zavedení VDV také požadavek krajské 

samosprávy na paušální příspěvek na dopravní obslužnost ve výši 70 Kč/obyvatel/rok, který 

sice přímo s integrací dopravy nesouvisel, ale měl usnadnit objednávání dopravní obslužnosti 

(šlo o neformální náhradu dřívější tzv. ostatní dopravní obslužnosti, kterou hradily města a 

obce, resp. jako kompenzace za výše uvedený nárůst dopravních výkonů VLD). Tento 

kontroverzně vnímaný požadavek na spolufinancování spolu s obavami o funkčnost nového 

dopravního řešení (časové polohy, přestupní vazby) by vedl ke zpomalení dalšího postupu, byť 

je rovnítko zavedení IDS a opuštění ostatní dopravní obslužnosti nepodmíněné a poněkud 

nešťastně spojené. Proto obce a města byly v roce 2020 vyzvány krajem k uzavření smlouvy o 

příspěvku ve výši 70 Kč/obyvatel/rok na krajskou dopravní obslužnost, skončilo to ale 
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s nezájmem měst a obcí (6,7 % schválilo smlouvu, 9,5 % schválilo smlouvu s podmínkami, 2,7 

% neschválilo smlouvu, 81,1 % se nevyjádřilo). Kraj vše pak stornoval, takže paušální příspěvek 

se vybírat nebude. 

4.1.2 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

Zkratka IDS JMK je synonymem propojeného cestování veřejnou dopravou po jižní Moravě již 

od roku 2004. Během poměrně krátkých šesti let bylo integrováno celé území kraje, kdy došlo 

ke změnám ve vedení tehdejších regionálních autobusových linek, k zjednodušení a 

zpravidelnění dopravy a zavedení jednotného jízdného. Všechny provozované linky získaly 

jednotné dvou nebo třímístné provozní označení, vstoupily v platnost nové jízdní řády a došlo 

ke sjednocení cen jízdného a přepravních podmínek na všech linkách IDS JMK. Uvedená 

koncepce byla inspirací nejen pro jiné IDS v ČR, ale například i pro všechny stávající nebo 

vznikající IDS na Slovensku. 

Úspěch IDS JMK, hodnoceného dopravními odborníky jako nejlepší IDS v ČR, zvedl vlnu zájmu 

i ze sousedních krajů: od roku 2014 došlo k rozšíření IDS JMK do slovenské Myjavy, začalo 

fungovat sezónní propojení linkou 816 do rakouského Drosendorfu, zapojeno bylo mj. také 

Bystřicko do Rovného-Divišova v kraji Vysočina (od 1.1.2015 byla zaintegrována městská linka 

370 v Bystřici nad Pernštejnem). Následovaly spoje do rakouského Poysdorfu a Retzu, jízdenky 

začaly platit i na lince 334 mezi Nedvědicí a Bystřicí nad Pernštejnem. Od 1.1.2020 pak byl IDS 

JMK rozšířen do Starého Města, Kunovic a Uherského Hradiště. 

Území IDS JMK je členěno do tzv. tarifních zón. Jádrem tarifního systému jsou zóny 100 a 101, 

které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další zóny tvořené obvykle několika obcemi 

nebo velkým městem (zóny IDS JMK jsou v principu větší než zóny VDV). Toto řešení výrazně 

zpřehledňuje a urychluje odbavení cestujících. Ti nyní předem podle počtu projetých zón přesně 

zjistí, kolik zaplatí za jakoukoli cestu po území IDS JMK. 

Všechny linky v IDS JMK mají své provozní číselné označení. U většiny mimobrněnských 

autobusových linek je třímístné, tramvaje, trolejbusy a autobusy jezdící převážně po území 

města Brna mají označení jen jedno a dvoumístné. Všichni dopravci IDS JMK dodržují 

standardy určující, jakými informacemi musí být každé jejich vozidlo vybaveno. Cestující tak 

vždy na určitém typu vozidla najde informace o čísle linky, směru jízdy, zastávkách, tarifu a 

podmínkách přepravy na stejném místě. 

V IDS JMK existuje široká škála druhů jízdenek. V zásadě je lze rozdělit na jízdenky 

jednorázové, předplatní přenosné, předplatní nepřenosné a univerzální. Podle toho, zda je s 

nimi možno přestupovat, se jízdenky dělí na přestupní a nepřestupní. Zvláštní kapitolou je pak 

kladně hodnocená aplikace POSEIDON, nabízející zcela komplexní odbavení s nabídkou všech 

druhů jízdenek. 

● Jednorázová jízdenka slouží pouze pro jednu cestu, a to v tolika zónách a po tak dlouhou 

dobu, jak je na ní vyznačeno. Se všemi přestupními jednorázovými jízdenkami může v rámci 

jejich platnosti cestující libovolně přestupovat na tramvajové, trolejbusové a autobusové linky 

IDS JMK a na osobní, spěšné vlaky a vybrané rychlíky. Speciálními případy jednorázových 

jízdenek jsou jízdenky nepřestupní.  

● Předplatní jízdenka umožňuje neomezené cestování všemi spoji v zónách, pro které je 

vydána. Papírová předplatní jízdenka má tradiční podobu ze dvou částí – průkazky a 

kupónu. Ceny jízdenek pro město Brno v kombinaci s dalšími mimobrněnskými zónami jsou 

vyšší než kombinace čistě mimobrněnské. Pro cestující na velmi krátké vzdálenosti je 

zavedena úseková a dvouúseková předplatní jízdenka platná pouze mimo Brno na 

vzdálenost jednoho, resp. dvou úseků vyznačených v jízdních řádech.  
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● Existují rovněž přenosné předplatní jízdenky s dobou platnosti 24 hodin, které lze použít ve 

vybraných zónách turistických oblastí, ve všech zónách mimo Brno a v celém IDS JMK.  

● Univerzální jízdenka dokáže zastoupit většinu jednorázových jízdenek. Je určena především 

pro cestující, kteří využívají IDS JMK pro nepravidelné cesty anebo jezdí přes větší počet 

zón. Univerzální jízdenka se skládá z celkem 24 polí, která se postupně odebírají podle 

počtu projetých zón. 

4.1.3 SWOT analýza VDV 

Hodnocení SWOT vychází z aktuálního stavu VDV v červenci 2021 a nebere v úvahu 

uvažované, avšak dosud nerealizované prvky IDS, u nichž není jistá jejich výsledná podoba. 

Proto ve SWOT analýze se nemohla posoudit ekonomická stránka možného zapojení žďárské 

MHD do VDV, detailně požadavky na standardy VDV i v rámci MHD apod. 

4.1.3.1 Silné stránky 

Zónově-relační tarif 

Vhodně zvolená forma tarifu, která zrovnoprávní různé možnosti spojení (po silnici, po železnici, 

napřímo, se závlekem) z pohledu ceny jednotlivého a zejména předplatného jízdného. Pro 

polycentrické osídlení Vysočiny s relativně nízkou hustotou osídlení a řidší nabídkou dopravních 

spojení je to vhodné řešení. Kvitujeme rovněž poměrně jemnou strukturu dopravních zón, 

složenou z jednoho či nemnoha katastrů obcí. 

Výše tarifu jízdného 

Aktuálně platná výše jednotlivého jízdného signalizuje relativně vstřícnou cenovou politiku, 

srovnatelnou se sousedním IDS JMK. Podstatnější pro cenovou stimulaci dopravní poptávky 

bude však nastavení cen u předplatného jízdného, které však t. č. zavedeno není (viz slabé 

stránky). 

Systém páteřních autobusových linek 

Dopravní řešení uvažuje o vzniku sítě páteřních autobusových linek, propojujících obvykle 

okresní města a obce s rozšířenou působností všude tam, kde není k dispozici rovnocenné či 

výhodnější železniční spojení. Oddělení těchto linek do vyššího standardu a požadavek na 

zavedení pravidelného (taktového) jízdního řádu považujeme za pozitivní kroky, avšak nesmějí 

být samoúčelné (ztráta časových poloh při cestách do zaměstnání a škol nebo přestupů na 

vlaky). Páteřní linky tedy budou dobře fungovat v těch relacích, kde je přepravní nabídka již 

dnes vysoká (byť špatně koordinovaná). 

Sjednocení označníků VLD a MHD 

Požadavky na provedení označníků a umístění jízdních řádů, stanovené standardy VDV, jsou 

sjednoceny mezi MHD a VLD, povedou tedy ke stírání rozdílů mezi oběma segmenty veřejné 

dopravy pro informování cestujících. Samotné technické řešení lze označit za poměrně 

jednoduché, v mnohém totožné se sousedním IDS JMK, kde je již masově nasazeno a 

odzkoušeno praxí. 

4.1.3.2 Slabé stránky 

Absence předplatného jízdného 

I když je zavedení předplatného jízdného jednou z klíčových výhod jakéhokoliv IDS, VDV 

nevyjímaje, v současné tarifní nabídce citelně chybí. Pravidelní cestující tak nemohou 

dosáhnout úspor při opakovaném cestování, nedochází ani k motivaci využít návazné služby, 

pokud jsou integrovány. Pokud by MHD ve Žďáru nad Sázavou byla integrována do VDV, bez 
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předplatného jízdného to nedává velký smysl. Absence předplatného devalvuje potenciál MHD 

pro obsluhu cest první a poslední míle v návaznosti na veřejnou linkovou a osobní železniční 

dopravu integrovanou ve VDV. 

Nevyhovující standardy pro vozidla MHD 

Ve specifikaci standardů VDV úplně chybí městský autobus. Nelze přece očekávat, že vozidlo 

nasazené v MHD bude mít záclonky v oknech, dvojité zasklení, úložné boxy nad sedadly nebo 

předepsaný počet 43 míst k sezení u standardní délky autobusu 12 metrů a podobně. Naopak 

požadavek na přístup do vozidla (šířka dveří), odstavení kočárku či invalidního vozíku a pohyb 

po vozidle (pouze low-entry) jsou z pohledu MHD spíše nedostatečné. V podmínkách Vysočiny 

lze nastavit standard vozidla MHD trochu blíže provedení pro linkovou dopravu (např. počtem 

dveří či míst k sezení), zvolená specifikace to však nesplňuje. Některé standardy VDV pro 

vozidla jsou v přímém rozporu se standardy MHD, které musí dodržovat vysoutěžený dopravce 

MHD.  

Vícenáklady spojené s označníky zastávek 

I když výše je sjednocení označníků považováno za silnou stránku, tak je třeba upozornit na 

rozdíly v požadavcích na označníky v rámci VDV a v rámci MHD. Z jednání města a kraje 

vyplynulo, že označníky MHD bude potřeba přizpůsobit označníkům VLD podle standardů VDV 

s tím, že náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Vše bude muset být kompromisně upraveno 

dohodou města a kraje. Vlastníkem označníků zastávek, obsluhovaných MHD nebo MHD+VLD, 

je město. Ve standardech VDV jsou striktní požadavky na kontrolu těchto označníků a 

odstraňování závad, což by znamenalo velkou časovou zátěž pro pracovníky městského úřadu 

a další finanční náklady z rozpočtu města. 

Rozdíly ve standardech jízdních řádů 

V rámci standardů VDV se počítá na označnících zastávek s využitím vývěsných jízdních řádů 

v linkovém provedení. Ve žďárské MHD jsou ale využívány jízdní řády MHD v zastávkovém 

provedení, přičemž u všech modernizovaných označníků jsou rozměry ploch pro vyvěšování 

těchto jízdních řádů k tomuto uzpůsobeny. Ve standardech VDV by proto měly být doplněny i 

standardy pro jízdní řády MHD zastávkového provedení. 

Navržené jízdní řády VLD pro potřeby města 

Jak již bylo výše uvedeno, město opakovaně neúspěšně připomínkovalo navržené jízdní řády 

VLD. Z důvodu důrazu na pravidelnou nabídku spojů na jednotlivých nových linkách VLD u VDV 

narůstá význam autobusového nádraží jako přestupního místa mezi pravidelnými linkami VLD, 

kdy se pomalu opouští stávající doplňková dopravní obslužnosti jiných částí města pomocí VLD 

a klade se menší důraz na cílenou nabídku spojení do zaměstnání, škol apod. v původních 

časech. 

4.1.3.3 Příležitosti  

Žďár nad Sázavou jako jedna zóna pro VLD i MHD 

Pokud dojde k udržení totožné tarifní zóny 400 pro linkovou i městskou dopravu, dosáhne se 

tím kýženého efektu pro svobodné využití VLD občany města namísto MHD, stejně jako 

návaznost MHD pro cestující běžně přijíždějící VLD, vždy za stejných podmínek. Zavádění 

speciální zóny MHD, jak je obvyklé ve větších městech s MHD, v případu Žďáru 

nepodporujeme, byť by mohlo být jednodušší pro clearing tržeb a atraktivnější pro stanovení 

speciálních tarifních podmínek uvnitř města. Stávající pravidla ani výše cen pro jednotlivé jízdné 

po městě, které vychází z počtu zón „0“, nejsou příliš vzdálené od současného stavu. Pro 
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předplatní jízdné však nelze soudit, dokud nebude uvedeno do praxe. Vše bude záviset na tom, 

jak se podaří městu s krajem dojednat ekonomickou stránku dělby tržeb a finanční 

kompenzace, kdy precizní a podrobná pravidla jsou pro toto nevyhnutelná. 

Prolínání VDV do Jihomoravského kraje 

Přítomnost IDS JMK na východě Vysočiny má své racionální základy, odráží přepravní potřeby 

uživatelů kvůli spádovosti cest do Brna nebo na jižní Moravu. Proto by měl systém VDV do 

budoucna prolínat hlouběji do Jihomoravského kraje, aby byl využitelný pro cesty na jednu 

jízdenku třeba i do moravské metropole Brna. Prolínání systému může být čistě v oblasti tarifní 

(tj. akceptace tarifu VDV paralelně s tarifem IDS JMK), jak tomu je u vazeb IDS JMK například 

do Zlínského kraje, protože technické či informační standardy se v obou systémech přibližují a 

běžný cestující ani nerozezná rozdíl. 

4.1.3.4 Hrozby 

Odlišné priority při stanovení tarifu 

Město a kraj mohou mít odlišné představy o zvýhodnění určitých uživatelských skupin, ať těch 

zlevněných tak dokonce bezplatných. Už stávající tarif VDV není kompatibilní s tarifem MHD a 

postupem času může tyto rozdíly ještě prohloubit. Hrozí tak přijímání výjimek, které mohou celý 

tarif značně zkomplikovat. Nepomáhá ani přístup státu, který v otázce slev nemá totožný pohled 

na MHD a VLD. 

Rozdíly ve standardech dopravní obslužnosti 

Město vysoutěžilo na období 2020-2029 dopravce, který musí dodržovat v soutěži nadefinované 

provozní a technické standardy MHD. Při vypisování soutěže se městu ani opakovaně 

nepodařilo získat stávající standardy VDV, které ovšem v uvedené době nebyly dopracované. 

Dle prohlášení kraje se nepočítá s kompenzací z krajského rozpočtu při implementaci krajských 

standardů do MHD, což by byl velký zásah do rozpočtu města, protože kompenzaci těchto 

nákladů nelze požadovat až do roku 2029 po vysoutěženém dopravci bez jeho souhlasu. 

4.1.4 SWOT analýza IDS JMK 

Hodnocení SWOT vychází z aktuálního stavu VDV v červenci 2021. Přiřazení silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb, může být totožné se systémem VDV, pokud oba mají stejně 

nastavené podmínky. 

4.1.4.1 Silné stránky 

Zónový tarif 

Vhodně zvolená forma tarifu, která není pokřivená centrální polohou Brna v rámci 

Jihomoravského kraje, jak je tomu například v Praze. Větší velikost dopravních zón však vede 

k zavádění doplňkových typů jízdného (nepřestupní, úsekové, dvouúsekové), které nabídnou 

akceptovatelnou výši jízdného, ovšem za cenu složitějšího tarifu (viz slabé stránky).   

Široká nabídka předplatného jízdného 

IDS JMK nabízí širokou paletu předplatného jízdného; bez vazby nebo s vazbou na Brno, pro 

zvolený počet zón nebo jen konkrétní úsek. K dispozici jsou rovněž krátkodobé přenosné 

předplatní jízdenky v dostatečném počtu variant. Každý uživatel tedy může nakoupit balík 

služeb podle svých potřeb.  
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Moderní způsoby odbavení vedle tradičních 

Systém IDS JMK je založen tak, že umožňuje bez omezení využít všechny moderní způsoby 

odbavení, jako je platební karta nebo nosič jízdenky v mobilní aplikaci. Vedle nich však 

ponechává i konzervativní způsoby odbavení, jako je označení jízdenky ve strojku či papírový 

kupón předplatného jízdného. 

Racionální síť linek navázaná na železnici 

Na vedení autobusových linek je patrné, že tarifní integrace proběhla současně s provozní 

optimalizací. Vidíme to na poměrně jednoduchém schématu obsluhy (jedna linka = jedna obec 

= hlavní přepravní relace) a poměrně důsledné návaznosti napájecích autobusových linek na 

páteřní železniční linky v regionu. Přestupní vazbu železniční a autobusové dopravy pak 

pojišťuje dispečerský dozor. 

Zavedený standard pro vozidlo MHD 

Ve specifikaci standardů IDS JMK jsou hned dvě kategorie vhodné pro městský autobus. 

Standard IDS 1 musí splňovat autobusy, které zajišťují hlavní přepravní výkon především v 

zónách 100 nebo 101 (město Brno), případně zajišťují provoz městské dopravy v dalších 

městech. Standard IDS 2 musí splňovat autobusy, jejichž převažující část přepravního výkonu 

je vykonávána mimo zóny 100 a 101, která ale na území těchto zón obsluhují více než jednu 

zastávku.  

Elektronický akustický informační systém 

Všechna vozidla provozovaná na základě smluv uzavřených od roku 2020 dále musí být 

vybavena certifikovaným elektronickým akustickým informačním systémem pro hlášení 

zastávek a dalších dopravních informací pomocí palubního počítače. Součástí je i systém pro 

nevidomé – vybavení vozidla přijímačem signálu z osobní vysílačky nevidomého a automatické 

nahlášení čísla linky, směru jízdy a případně dalších dopravních informací.  

4.1.4.2 Slabé stránky 

Složitost tarifu pro jednotlivou jízdu 

Množství jízdenek, které lze využít na jednotlivou jízdu, je enormní. Nepřestupní, přestupní, 

zónové, úsekové, dvouúsekové, univerzální – byť za každým druhem jízdenky je jistě racionální 

odůvodnění, pro náhodného uživatele nemůže být takový systém přehledný. Svůj podíl tady má 

také potřeba sladit podmínky pro velké město Brno a podmínky pro region, což v případě 

polycentrického VDV s menšími sídly odpadá. Na druhou stranu široké spektrum jízdenek 

vytváří pro pravidelné nebo aspoň častější cestující nabídku, která každého z nich nějak osloví. 

Neúplná evidence jízd 

Některé nosiče jízdného, ať již jednotlivého (papírová jízdenka z předprodeje označená ve 

strojku) či předplatného (papírové kupóny) nepodléhají ze svého principu evidenci pro konkrétní 

linku, spoj, nástupní zastávku, počet zón či kategorii jízdného. To činí složitějším nejenom 

clearing tržeb, ale také využití dat pro další plánování a optimalizaci provozu. Pravidla pro 

přiřazení dopravní poptávky tak musejí vycházet z odhadů na základě průzkumů či dopočtů. 

4.1.4.3 Příležitosti  

MHD Žďár nad Sázavou v IDS JMK 

Integrace do IDS JMK přináší hlavní výhodu v podobě úplného pokrytí celého řetězce cesty od 

zdroje na síti žďárské MHD až po cíl v dosahu brněnské MHD. To platí pro jednotlivé i 

předplatní jízdné. Pokud je hlavním smyslem žďárské MHD orientace na tzv. první a poslední 
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míli s vazbou na dálkovou železniční dopravu do Brna, dává taková integrace smysl (příkladem 

budiž linka 370 vázaná na vlaky v Bystřici nad Pernštejnem). Pokud je role žďárské MHD 

univerzálnější i vůči jiným přepravním relacím, upozorňujeme na související hrozbu (viz dále). 

Prolínání IDS JMK na Vysočinu 

Přítomnost IDS JMK na východě Vysočiny má své racionální základy, odráží přepravní potřeby 

uživatelů. Proto by měl systém IDS JMK setrvat a do budoucna i prolínat hlouběji do kraje 

Vysočina minimálně v tarifní oblasti a dopravním řešení. Obdobně jsou řešeny vazby IDS JMK 

například do Zlínského kraje nebo sousedního Rakouska. 

4.1.4.4 Hrozby 

Izolace Žďáru nad Sázavou od VDV 

Pokud by šel Žďár nad Sázavou výhradní integrace MHD do IDS JMK, vystavuje tím svůj 

systém izolace od paralelních linek VDV i železniční dopravy integrované do VDV. Paradoxně 

by tak některé části města (Stržanov, Mělkovice, Veselíčko, Radonín) byly integrovány do 

jiného systému než zastávky na síti MHD. Došlo by také ke ztrátě provázání linek MHD a VLD 

na významných ulicích, kde lze cestovat oběma způsoby (ulice Santiniho / Bezručova, Brodská, 

Strojírenská, Novoměstská, Vysocká). 

Odlišné priority při stanovení tarifu 

Město a Jihomoravský kraj mohou mít odlišné představy o zvýhodnění určitých uživatelských 

skupin, ať těch zlevněných tak dokonce bezplatných. Už stávající tarif IDS JMK není 

kompatibilní s tarifem MHD a postup času může tyto rozdíly ještě prohloubit. Hrozí tak přijímání 

výjimek, které mohou celý tarif značně zkomplikovat. Nepomáhá ani přístup státu, který 

v otázce slev nemá totožný pohled na MHD a VLD. 

4.1.5 Doporučení pro další postup 

Doporučujeme sledovat možnost co nejužší integrace MHD do systému VDV, neboť se tím pak 

zúročí i další opatření Generelu dopravy v oblasti prostorové integrace a zlepšení dostupnosti 

území města. Povaha sítě osobní železniční i veřejné linkové dopravy ve Žďáru nad Sázavou, 

která neobsluhuje podstatnou část města napřímo (pouhou docházkou), takovou úzkou 

integraci přímo vyžaduje z dobře zajištěných přestupních bodů (Brodská, Convent, Autobusové 

nádraží / železniční stanice).  

Bude-li taková integrace funkční, může město využít symbiózu obou systémů a ponechat MHD 

jen ve směrech a časech, které nepokrývá jiný segment dopravní obsluhy VDV. Podmínkou 

kvalitnější dopravní nabídky však je, aby spoje VDV obsluhovaly totožné zastávky jako spoje 

MHD. Jinou překážkou může být nejednotný přístup ke zvýhodněným skupinám cestujících, 

zejména pak pro bezplatně cestující v MHD nad 70 let, kterým by se pak jinak významně snížila 

nabídka bezplatného využití služeb.  

Město v každém případě bude muset pečlivě posoudit ekonomickou stránku věci, zejména pak 

u dělby tržeb z jízdného či kompenzací, protože v současné době o tomto nejsou jasné 

informace. Posoudit se bude muset i nákladovost a aplikovatelnost standardů VDV do MHD a 

další body, o kterých nyní nejsou dostatečné podklady pro porovnání. 

Ve vazbě na dojížďku do krajské metropole Brna, která je silnější než do vlastního regionálního 

centra Jihlavy, doporučujeme vyvíjet snahu na zavedení předplatného i jednotlivého jízdného 

VDV až do cílů v Brně, pochopitelně již bez návaznosti na brněnskou MHD, která celý systém 

posouvá do komplikovanější úrovně. Na území Brna pak držitelé mohou využívat širokého 
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spektra možností návazné mobility, od docházky ze železničních stanic přes sdílení kol a 

automobilů až po konvenční cestování veřejnou dopravou v systému IDS JMK.  

Pokud by „expanze“ VDV do Jihomoravského kraje nebyla reálná, další možností je vytvoření 

nové zóny IDS JMK pro město Žďár nad Sázavou. Na území města by tak vznikla samostatná 

zóna IDS JMK, která by prostorově byla osamocená bez přímé návaznosti na jinou zónu IDS 

JMK. Cestující by pak mohli plnohodnotně využívat tarifní nabídku IDS JMK. 

4.2 Přestavba autobusových zastávek 

Přestavba autobusových zastávek se soustředí na podporu integrace MHD a VLD do jednoho 

systému. Proto je důležité přizpůsobit polohu a provedení zastávek tak, aby u nich mohly 

zastavovat spoje jak městské, tak regionální autobusové linky, a aby cestující mezi nimi mohli 

jednoduše přestupovat či se k nim komfortně dostat chůzí ze spádového území. 

Všechny navrhované úpravy na síti zastávek na území města jsou přehledně zobrazeny 

v příloze F.1; jejich územní dopad pak objasňuje příloha F.2. 

Tabulka 4.1: Návrh úprav zastávek VLD a společných zastávek MHD a VLD  

Název  
Systém 

VHD 
Nástupy MHD 

(24 hod) 
Obrat cestujících 

VLD (24 hod) 
Změna 
zastávky 

Žďár nad Sázavou, Convent VLD - 856 Přemístění 

Žďár nad Sázavou, Žižkova MHD+VLD 40 810 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily  MHD+VLD 130 23 Přemístění 

Žďár nad Sázavou, Brodská obch.domy* MHD+VLD 124 63 Zrušení 

Žďár nad Sázavou, Horní MHD+VLD 128 64 Zrušení 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská u Hajčmanů MHD+VLD 58 362 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ* MHD+VLD 84 22 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Brodská lékárna* VLD - 284 Přemístění 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská ZDAR MHD+VLD 32 86 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská HETTICH* MHD+VLD 32 30 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Bezručova stadion  MHD+VLD 31 4 Přemístění 

Žďár nad Sázavou, Brněnská MHD+VLD 1 38 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská ŽĎAS MHD+VLD 9 25 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Vysočany* VLD - 7 Přemístění 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ I* VLD - 16 Rekonstrukce 

Žďár nad Sázavou, Dolní MHD+VLD - - Nová 

*zastávky v jednom či obou směrech bez nástupní hrany 

Zdroj: MM 

4.2.1 Společné zastávky přemístěné a zrušené 

Convent a Horní 

● Zrušení zastávky Convent ve stávajících polohách v ulici Novoměstská a její přemístění ke 

křižovatce Horní x Novoměstská x Brněnská x Smetanova 

● Zrušení zastávky Horní a její nahrazení nově přemístěnou zastávkou Convent a 

přemístěnou zastávkou Havlíčkovo náměstí umístěné blíže k nám. Republiky 

● Prostorová integrace 
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– Zastávka nově společná pro oba systémy MHD i VLD 

– Možné vytvoření nového přestupního uzlu 

● Návrh rozmístění zastávek ve vstřícných polohách v ulici Horní a Novoměstská (příloha D.3) 

– Zastávky směrem do křižovatky ve vlastním vyhrazeném pruhu pro BUS s preferencí pro 

vjezd do křižovatky na SSZ (vlastní světelná návěstidla) 

– Zastávky směrem od křižovatky umístěné v zálivech 

– Délka nástupní hrany minimálně na délku dvou autobusů, pro zastávku v ulici Novoměstská 

lze uvažovat i délku tří autobusů z důvodu odbavení cestujících VLD 

Brodská lékárna a Brodská obch.domy 

● Zrušení zastávek ve stávajících polohách a v nevyhovujícím technickém stavu (zastávky bez 

nástupních hran)  

● Náhrada dnešního nejednotného přístupu k zastávkám (Brodská lékárna pouze v systému 

VLD, Brodská obch.domy společná pro oba systémy) 

● Sjednocení zastávek do jedné společné zastávky MHD a VLD Brodská (prostorová 

integrace) 

● Nové zastávky umístěné na všech výjezdových ramenech křižovatky Brodská x Revoluční 

(příloha D.3) 

– Zastávky v ulici Brodská umístěné v zálivu 

– Zastávky v ulici Revoluční umístěné variantně v jízdním pruhu či zálivu 

– Celková úprava prostoru křižovatky včetně zřízení nových bezbariérových příčných vazeb 

a rekonstrukce stávající infrastruktury pro pěší 

Bezručova u pily a Bezručova stadion 

● Zrušení stávajících zastávek v nevyhovujících polohách a v nevyhovujícím technickém stavu 

a jejich přemístění do výhodnějších polohy, která zajistí zlepšení pěších vazeb z hloubky 

okolního území (zejména ze sídliště Vysočany při možném zrušení zastávek Vejmluvova a 

Nová) 

● Zastávka Bezručova u pily nově navržena v blízkosti světelně signalizovaného přechodu 

v ulici Bezručova u vyústění stezky pro pěší z ulice Srázná  

● Zastávka Bezručova stadion nově umístěna v blízkosti křižovatky s ulicí Krátká včetně 

zřízení nového bezbariérového přechodu pro chodce přes ulici Jungmannova. Stávající 

přechod pro chodce u zastávky ve směru z centra bude zrušen. Toto umístění zajistí lepší 

dostupnost z oblasti kolem ulic Krátká, Luční a Květná. 

Vysočany a Vnitřní 

● Zrušení stávající zastávky Vysočany v naprosto nevyhovujícím technickém stavu 

(vyznačena pouze v jednom směru přenosným označníkem, umístěná před vjezdem na 

přilehlý pozemek, ve směru do centra bez nástupní hrany) 

● Navrženo přemístění zastávky směrem k centru města ke křižovatce ulic Vysocká x Vnitřní 

(včetně zajištění bezbariérových příčných vazeb přes ulici Vysocká) do polohy před 

křižovatkou, tak aby bylo možné obsloužit zastávku i linkami MHD, které pokračují do 

zastávky Květná  

● Prostorová integrace, zastávka nově společná pro oba systémy MHD i VLD (namísto 

zrušené zastávky MHD Vnitřní) 
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4.2.2 Společné zastávky nové 

Dolní 

● Zřízení nové společné zastávky MHD a VLD v ulici Dolní v blízkosti stávajícího přechodu pro 

chodce 

● Zastávka umístěná v obou směrech v zálivu (šířkové poměry vyhovující, možné využití 

zálivu dnes určeného pro podélné parkování) 

● Prostorová integrace (nově možný přestup z linek VLD na linky MHD a opačně) 

● Zastávka nahrazuje zrušenou zastávku Libušínská a zároveň zajistí přímou obsluhu 

bytových domů v ulici Studentská linkami MHD i VLD 

4.2.3 Společné zastávky k rekonstrukci 

Žižkova 

● Doplnění hmatových prvků a opatření novými obrubníky předepsané výšky na zastávce ve 

směru z centra 

Strojírenská u Hajčmanů 

● Sjednocení vzhledu této společné zastávky (pouze jeden označník) 

● Rekonstrukce povrchů včetně opatření novými obrubníky předepsané výšky a hmatovými 

prvky 

● Zrušení stávajícího přechodu pro chodce v ulici Strojírenská a jeho přemístění ke konci 

zálivu zastávky ve směru z centra, resp. za křižovatku s ulicí Jiřího z Poděbrad (pro 

dosažení zastávky tak nově nebude nutné překonávat ulici Jiřího z Poděbrad) 

● Rekonstrukce přilehlé infrastruktury pro pěší (snížené obrubníky a hmatové prvky pro 

nevidomé a slabozraké v místech, kde chodník překonává vjezdy a výjezdy přilehlého 

parkoviště. Zřízení bezbariérové oficiální příčné vazby přes ulici Jiřího z Poděbrad 

(vzhledem k plánovanému zřízení Zóny 30 v této oblasti provedené například formou 

širokého zpomalovacího prahu na vjezdu do ulice) 

TOKOZ 

● Celková rekonstrukce zastávky 

– Zřízení nástupních hran a dobudování navazující pěší infrastruktury (propojení chodníku od 

zastávky s chodníkem vedoucím k prům. areálu TOKOZ a přes snížený obrubník a příčnou 

vazbu např. ve formě místa pro přecházení s chodníkem podél ulice Santiniho, včetně 

propojení s novou pěší infrastrukturou kolem zastávek Tokoz I) 

– Zřízení nové bezbariérové příčné vazby přes silnici III/35016 

● V případě zřízení nové autobusové smyčky na zastávce Pilská nádrž možné převedení 

všech zde končících linek MHD, a tím možné zrušení výstupní/nástupní zastávky na vjezdu 

do areálu (vyřeší se tak problém s otáčením autobusů v areálu firmy TOKOZ) 

Jihlavská ZDAR 

● Celková rekonstrukce zastávky (zastávky jsou ve špatném technickém stavu, bezbariérově 

nepřístupné, zastávka ve směru k AN již ve stádiu projektové fáze) 

– Nové nástupní hrany s předepsanou výškou včetně opatření hmatovými prvky 

– Zřízení chybějící bezbariérové příčné vazby (přechod pro chodce) včetně rekonstrukce 

navazující pěší infrastruktury podél ulice Jihlavská se zajištěním bezbariérového přístupu 

k zastávkám (snížené obrubníky opatřené hmatovými prvky v místech vjezdů do prům. 

areálů podél ulice Jihlavská) 
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● Rekonstrukci provést i s ohledem na plánovanou výstavbu nového OC u křižovatky ulic 

Jihlavská a Brněnská 

Jihlavská HETTICH 

● Zastávku směrem z centra opatřit hmatovými prvky 

● Zastávka směrem do centra označena pouze označníkem bez nástupní hrany 

– Zřízení nové nástupní hrany s předepsanou výškou a hmatovými prvky včetně navazující 

pěší infrastruktury a nové bezbariérové příčné vazby (přechod pro chodce) pro zajištění 

přístupu k zastávce 

Brněnská 

● Krátký záliv a nevyhovující nájezdový klín zastávky ve směru z centra 

● Rekonstrukce zastávek v obou směrech, lepší využití prostoru pro zajištění dostatečných 

nájezdových a výjezdových klínů zálivu, zřízení nového místa pro přecházení 

Strojírenská ŽĎAS 

● Rekonstrukce navazující pěší infrastruktury a zajištění bezbariérového přístupu k zastávce 

– Chybí snížené obrubníky a hmatové prvky u přechodu pro chodce 

– Při rekonstrukci povrchu vozovky v prostoru zastávky provést i úpravu vodorovného značení 

Tokoz I 

● Chybí nástupní hrana a navazující pěší infrastruktura včetně příčných vazeb 

● Celková rekonstrukce zastávky 

– Zřízení nástupních hran s předepsanou výškou a hmatovými prvky 

– Zbudování nové příčné vazby přes silnici I/37 a navazující pěší infrastruktury (nové chodníky 

propojující zastávku Tokoz I se zastávkou TOKOZ a se stávajícími chodníky) pro zajištění 

bezbariérového přístupu k zastávce 

Tabulka 4.2: Zastávky VLD a MHD+VLD k rekonstrukci 

Název  
Systém 

VHD 
Nástupy MHD 

(24 hod) 
Obrat cestujících 

VLD (24 hod) Priorita 

Žďár nad Sázavou, Žižkova MHD+VLD 40 810 2 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská u Hajčmanů MHD+VLD 58 362 2 

Žďár nad Sázavou, TOKOZ MHD+VLD 84 22 1 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská ZDAR MHD+VLD 32 86 2 

Žďár nad Sázavou, Jihlavská HETTICH MHD+VLD 32 30 1 

Žďár nad Sázavou, Brněnská MHD+VLD 1 38 3 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská ŽĎAS MHD+VLD 9 25 3 

Žďár nad Sázavou, Tokoz I VLD 0 16 1 

Zdroj: MM 

Kromě společných zastávek VLD a MHD, které jsou podstatné pro správné fungování IDS,  

jsou navrženy úpravy i na dalších zastávkách MHD, kde se nepředpokládá obsluha linkovou 

dopravou. 
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Tabulka 4.3: Návrh úprav samostatných zastávek MHD  

Název  
Systém 

VHD 
Nástupy MHD 

(24 hod) 
Změna 

zastávky Priorita 

Žďár n.Sáz., Havlíčkovo náměstí MHD 137 Přemístěná  

Žďár nad Sázavou, Libušínská MHD 133 Přemístěná  

Žďár nad Sázavou, Květná* MHD 121 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Okružní rozc.Hamry MHD 93 Přemístěná  

Žďár nad Sázavou, Vnitřní* MHD 80 Zrušená  

Žďár nad Sázavou, Vodojem Jamborova MHD 69 Nová 1 

Žďár nad Sázavou, Okružní horní MHD 69 Zrušená  

Žďár nad Sázavou, Jamská I MHD 63 Rekonstrukce 3 

Žďár nad Sázavou, Okružní dolní MHD 62 Nová  

Žďár nad Sázavou, Strojírenská u mostu MHD 37 Rekonstrukce 2 

Žďár nad Sázavou, Wonkova* MHD 35 Přemístěná  

Žďár nad Sázavou, Novoměstská* MHD 33 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Vejmluvova* MHD 33 Zrušená  

Žďár nad Sázavou, Sychrova MHD 32 Přemístěná  

Žďár nad Sázavou, Brněnská Nákupní park MHD 25 Nová 3 

Žďár nad Sázavou, Nová* MHD 22 Zrušená  

Žďár nad Sázavou, Jamská II MHD 17 Rekonstrukce 3 

Žďár nad Sázavou, Zelená hora hřbitov* MHD 10 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž* MHD 6 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Dagmarky MHD Bez dat Rekonstrukce 3 

Žďár nad Sázavou, Brněnská policie MHD 0 Nová  

*zastávky v jednom či obou směrech bez nástupní hrany 

Zdroj: MM 

4.2.4 Zastávky MHD přemístěné  

Libušínská 

● Návrh přemístění zastávky do ulice Sázavská; důvodem je problematický průjezd vozidel 

MHD ulicí Libušínská a rovněž výjezd z ulice Libušínská na hlavní komunikaci v ulici Dolní a 

také komplikované linkové vedení pro zajetí do oblasti (např. závlek linky č.8) 

● Obsluha sídliště Libušín je doplněna novou společnou zastávkou MHD a VLD v ulici Dolní 

v docházkové vzdálenosti stávající zastávky Libušínská 

Havlíčkovo náměstí 

● Ve vazbě na vedení cyklistů po samostatné stezce na východní straně Náměstí Republiky 

dojde v úzkých místech ke zrušení podélného parkování a změně polohy zastávky 

● Z důvodu zamezení kolize chodců vyčkávajících v zastávce a cyklistů jedoucích po 

cyklostezce je navrženo přemístění zastávky ve směru k ulici Žižkově o cca 60 metrů proti 

směru jízdy, do blízkosti světelně řízeného přechodu pro chodce před č.p. 146 

● Pro zlepšení přímé dostupnosti centra města pro cestující VDV může být zastávka nově 

navržena jako společná pro VLD a MHD, avšak pouze pro menšinu linek VLD tudy 

projíždějící (většina linek tento úsek míjí po jiných trasách)  
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Okružní rozc.Hamry 

● V rámci úprav a zjednodušení linkového vedení v oblasti sídliště Stalingrad je navrženo 

přemístění zastávky z ulice Okružní do ulice Brodská 

● Zřízení obousměrné zastávky v ulici Brodské v blízkosti křižovatky s ulicí Okružní proběhne 

do zálivu, včetně zřízení nové příčné vazby v blízkosti zastávky (přechod pro chodce přes 

ulici Brodská na východním rameni křižovatky Brodská x Okružní) 

● Zastávka pouze v systému MHD, zařazení zastávky jako společné i s VLD ke zvážení, 

v principu možné je 

Vodojem Jamborova 

● Přemístění stávající zastávky z autobusové smyčky do ulice Jamborova (zřízení nových 

bezbariérově přístupných obousměrných zastávek) při zprovoznění nové propojky 

Neumannova – Jamborova již ve fázi projektování. 

● Nespornou výhodou této úpravy je odstranění závleků linek MHD a tím zjednodušení 

linkového vedení v této oblasti 

4.2.5 Zastávky MHD nové 

Bezručova u pošty 

● Nově zřízené zastávky v jízdním pruhu (vzhledem k blízkosti zastávky Zámek možné 

zavedení zastávky pouze na znamení) včetně nové příčné vazby přes ulici Bezručova 

● Náhrada zcela nevhodně umístěné zastávky Sychrova, která navíc není obsloužena linkami 

MHD jedoucí po ulici Santiniho napřímo 

● Polohu zastávky však bude nutné ještě dořešit a odsouhlasit s ohledem na již probíhající 

plánování rekonstrukce ulice Santiniho – Bezručova – Jungmannova (sil. I/37) včetně 

nového rozmístění zastávek Bezručova u pily a Bezručova stadion v tomto úseku 

Okružní dolní 

● V rámci úprav a zjednodušení linkového vedení v oblasti sídliště Stalingrad navrženo zřízení 

i opačného směru zastávky zhruba ve vstřícné poloze (provoz linek MHD v dolní části ulice 

Okružní nově navržen obousměrný) 

● Nově navržená zastávka v jízdním pruhu 

● V rámci zřízení opačného směru zastávky nutná úprava navazující infrastruktury pro pěší 

včetně zřízení příčné vazby pro zajištění bezbariérového přístupu k zastávce 

Brněnská Nákupní park 

● Zřízení zastávky i v opačném směru v rámci vybudování propojky Brněnská – Jamská 

Brněnská policie 

● Zřízení nové zastávky směrem z centra bezprostředně za křižovatkou Brněnská × Jihlavská, 

tedy v odlišné podobě, než byla projektově připravena 

● Dosud připravované umístění nové zastávky zhruba v polovině úseku mezi křižovatkami u 

Conventu a Brněnská x Jihlavská není vhodné vzhledem k blízkosti nově navrhovaných 

zastávek Convent v křižovatce Novoměstská × Horní 

4.2.6 Zastávky MHD zrušené  

Vnitřní 

● Návrh zrušení zastávky a její nahrazení novou společnou zastávkou MHD a VLD Vysočany 

umístěnou v ulici Vysocká v blízkosti křižovatky s ulicí Vnitřní 
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Okružní horní 

● V rámci úprav a zjednodušení linkového vedení v oblasti sídliště Stalingrad navrženo zrušení 

zastávky a její nahrazení stávající zastávkou Libická a nově navrženou zastávkou Okružní 

rozc.Hamry v ulici Brodská v docházkové vzdálenosti 

● Důvodem je problematický průjezd vozidel MHD ulicí Okružní v úseku Libická-Brodská a 

komplikované linkové vedení oblastí Stalingradu (viz Analýza kap.5) 

Wonkova 

● Málo využívaná a nevhodně umístěná zastávka bez nástupní hrany 

● Navrženo její převedení do režimu „občasná“, s využitím pouze při uzavírkách a výlukách na 

okolní síti komunikací  

● V pravidelném provozu nahrazení novou společnou zastávkou Dolní, která zajistí obsluhu 

nejen oblasti sídliště Libušín, ale také bytových domů kolem ulice Studentská 

Vejmluvova 

● Málo využívaná zastávka v nevyhovujícím technickém stavu bez nástupní hrany (vyznačena 

pouze označníkem) 

● Komplikované vedení linek MHD ulicí Nová a Vejmluvova (stísněné poměry, překážející 

parkování, nedostatečné poloměry pro odbočení viz Analýza kap.5) 

● Navrženo zrušení zastávky a její nahrazení nově navrženými zastávkami Bezručova u pily 

ve výhodnějších polohách v ulici Bezručova 

Nová 

● Málo využívaná zastávka v nevyhovujícím technickém stavu bez nástupní hrany (vyznačena 

pouze označníkem) 

● Komplikované vedení linek MHD ulicí Nová a Vejmluvova (viz Analýza kap.5) 

● Navrženo zrušení zastávky a její nahrazení nově navrženými zastávkami Bezručova stadion 

ve výhodnějších polohách v ulici Bezručova 

Sychrova 

● Zastávka v nevyhovujícím technickém stavu a nevhodně umístěná 

● Návrh zrušení zastávky a její přemístění do ulice Bezručova v blízkosti křižovatky s ulicí 

Sychrova (viz nově navržená zastávka Bezručova u pošty v systému MHD) 

4.2.7 Zastávky MHD k rekonstrukci 

Květná 

● Zřízení nástupních hran v prostoru zastávky v předepsané výšce 

● Veškeré chodníky v oblasti sídliště Vysočany snížené do úrovně vozovky 

Jamská I 

● Doplnění hmatových prvků pro nevidomé a slabozraké 

Strojírenská u mostu 

● Zřízení nové příčné vazby (přechod pro chodce) v ulici Strojírenská (úprava křižovatky 

Strojírenská x vjezd na parkoviště Penny Market bez levého odbočení a úprava uličního 

prostoru, které umožní zřízení přechodu pro chodce) 

● Doplnění hmatových prvků pro nevidomé a slabozraké 

Novoměstská 

● Zastávka bez nástupních hran v prostoru vjezdu na pozemky a ke hřbitovu 
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● Přemístění zastávek v obou směrech o několik metrů ve směru jízdy 

● Využití zelených pásů pro dobudování nástupní hrany a její propojení se stávající 

infrastrukturou pro pěší 

Jamská II 

● Rekonstrukce zastávky včetně zajištění bezbariérového přístupu 

● Snížené obrubníky pro vstup na zastávku ve směru z průmyslové zóny 

● Dobudování infrastruktury pro pěší a propojení se stávajícími chodníky 

Zelená hora hřbitov 

● Zřízení nástupní hrany v předepsané výšce 

Pilská nádrž 

● Zřízení nových zastávek / zastávky s nástupní hranou včetně navazující pěší infrastruktury 

pro zajištění bezbariérového přístupu 

● Zřízení chybějícího autobusového obratiště pro umožnění otáčení autobusů na této konečné 

zastávce 

Dagmarky 

● Celková rekonstrukce zastávky 

● Nový povrch nástupní hrany a navazujícího chodníku 

● Zajištění předepsané výšky nástupní hrany včetně provedení hmatových prvků 

Tabulka 4.4: Zastávky MHD k rekonstrukci 

Název  
Systém 

VHD 
Nástupy MHD 

(24 hod) 
Změna 

zastávky Priorita 

Žďár nad Sázavou, Květná* MHD 121 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Jamská I MHD 63 Rekonstrukce 3 

Žďár nad Sázavou, Strojírenská u mostu MHD 37 Rekonstrukce 2 

Žďár nad Sázavou, Novoměstská* MHD 33 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Jamská II MHD 17 Rekonstrukce 3 

Žďár nad Sázavou, Zelená hora hřbitov* MHD 10 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž* MHD 6 Rekonstrukce 1 

Žďár nad Sázavou, Dagmarky MHD Bez dat Rekonstrukce 3 

*zastávky bez nástupní hrany 

4.3 Návrh koncepce obsluhy oblastí 

Návrh změn v obsluze oblastí vybraných města reaguje na očekávané sblížení systémů MHD a 

VLD v integrované síti VDV, kde cestující použije stejný cestovní doklad bez ohledu na 

zvolenou linku. Z pohledu Generelu dopravy bylo podstatné navrhnout polohy společných i 

samostatných zastávek, aby tato integrace byla efektivní. Vedení linek MHD ponechává 

Generel dopravy určitou flexibilitu, při dodržení popisovaných principů.   

Namísto pevného návrhu přesměrování linek MHD jsou v této kapitole popsány možnosti 

vedení linek oblastmi města, které umožní nově umístěné nebo upravené zastávky VLD a MHD. 

V tomto ohledu je podstatné zdůraznit, že trasy linek VLD jsou respektovány v podobě 

navrhované Krajem Vysočina pro nové dopravní řešení v rámci VDV (viz dokument Analýza 

kap.5). Popisované principy se tak více soustředí na pojetí linek MHD v kompetenci města. 
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Uzel Studentská 

● Architektonická studie společnosti MS Plan počítá s vytvořením dnes pro dopravu 

neprůjezdné propojky kolem polikliniky mezi ulicemi Neumannova a Studentská, čímž bude 

umožněno zajet do zastávky Studentská a otočit se zpět do ulice Neumannova 

● Z tohoto důvodu tak linkové vedení může být upraveno a do zastávky Studentská nechat 

zajíždět všechny linky MHD s tím, že linky jedoucí přímo v ose Horní – Dolní ulice se vrací 

zpět do ulice Dolní a obslouží nově zřízenou zastávku Dolní.  

● Nově tedy odpadá nutnost pro obsloužení zastávky Studentská využít ulici Wonkova, je tak 

navrženo převedení zastávky Wonkova do režimu „občasná“, s využitím pouze při 

uzavírkách a výlukách na okolní síti komunikací  

Jednotná obsluha sídliště Stalingrad 

● Vedení MHD může být pojato sídlištěm Stalingrad jednotně a v obou směrech symetricky 

díky umožnění obousměrné obsluhy ulicemi Okružní (dolní), Brodská a Revoluční 

● Vedení linek MHD by také mělo reagovat na zřízení přestupního uzlu Brodská, což 

znamená, že žádná z linek MHD by při průjezdu Stalingradem neměla tento uzel vynechat 

● Sjednocení MHD je podmíněno zřízením druhého směru zastávky Okružní dolní a 

obousměrné zastávky Okružní rozc.Hamry (do ulice Brodská), dále vede ke zrušení 

zastávky Okružní horní, kterou v docházkové vzdálenosti zastupují zastávky Okružní 

rozc.Hamry a Libická 

● Navrženo je také sjednocení zastávek v ulici Brodská (obch.domy a Lékárna) do jedné 

společné zastávky MHD+VLD jako přestupní uzel a centrální zastávka na západě města; 

linky VLD směřující na sever nebudou využívat jednosměrnou ulici Kopečná (tedy mimo 

zastávku Brodská), ale nově ze Strojírenské budou pokračovat ulicí Revoluční a obslouží 

přestupní uzel Brodská v obou směrech 

● Dochází ke zrušení vedení autobusové dopravy v nejproblematičtějším úseku ulice Okružní 

(Libická-Brodská)  

Posílení MHD v ulicích Nádražní a Husova 

● Vedení většího množství spojů MHD ulicí Nádražní a Husova může výrazným způsobem 

zlepšit dostupnost centra pro obyvatele sídliště Stalingrad (v současném vedení přímé 

spojení chybí) a vhodně navázat na chystanou pěší zónu v ulici Nádražní (zastávky MHD 

jsou umístěny v její bezprostřední blízkosti při křižovatce s ulicí Husovou) 

● Posílení MHD v ulicích Husova a Nádražní však musí jít na úkor oslabení nabídky MHD 

v paralelní ulici Strojírenské 

● Spojení sídliště Stalingrad a ulice Strojírenská převezme dík integraci ve VDV linková 

doprava s dostatečnou nabídkou spojů mezi přestupních uzlem Brodská a Autobusovým 

nádražím. 

Posílení nabídky MHD na Klafaru 

● Stávající nabídka spojů na ulici Sázavská směrově nevyrovnaná, je možné využít pouze 

frekventovanou okružní linku 8, avšak pouze v jednom směru 

● Doporučujeme zavedení okružní linky i ve směru opačném lince 8, aby bylo možné 

dosáhnout cílů ve městě rovnocenně z obou stran a navýšil se také počet spojů v oblasti 

Nový uzel Convent vs. propojka Brněnská – Jamská 

● Zřízení nových společných zastávek u křižovatky Horní x Novoměstská x Brněnská x 

Smetanova vyžaduje, aby touto křižovatkou projížděly páteřní linky MHD mezi Autobusovým 

nádražím a zastávkou Novoměstská, resp. zastávkou Havlíčkovo náměstí 
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● V rámci propojky zřízení druhého směru zastávky Brněnská Nákupní park doporučujeme 

obsluhu této zastávky specifickými linkami pro obsluhu nákupních příležitostí (např. stávající 

linka 6), neboť obsluha nákupního parku je možná i páteřními linkami z Brněnské ulice 

Propojka Jamborova-Neumannova 

● Zastávka Vodojem Jamborova nově obousměrná a přemístěná ze smyčky do ulice 

Jamborova 

● Zjednodušení vedení linek odstraněním závleku Neumannova – Novoměstská – Jamborova 

a zpět Novoměstská 

Úprava vedení linek v oblasti sídliště Vysočany 

● Z pohledu technického stavu zastávek a šířkovým a směrovým poměrům silniční 

infrastruktury jde o velice problematickou oblast pro průjezd autobusů (viz dokument 

Analýza) 

● Z tohoto důvodu navrženo rozmístění zastávek v ulici Bezručova do nových poloh s lepšími 

vazbami do hloubky okolního území než ve stávajícím stavu a vedení většiny linek po hlavní 

komunikaci 

● Navrženo je zrušení jednosměrného vedení MHD oblastí Vysočany I (Nová, Vejmluvova, 

Sychrova) při současném nahrazení těchto zastávek nově rozmístěnými zastávkami v ulici 

Bezručova s obousměrnou obsluhou všemi projíždějícími linkami MHD i VLD 

● Zastávka Vnitřní je zrušena a nahrazena přemístěnou zastávkou Vysočany společnou pro 

oba systémy MHD i VLD, zastávka Květná zůstane zachována (nutné zřídit nástupní hrany) 

Obsluha sídliště Libušín 

● Z pohledu průjezdu autobusů problematický úsek ulice Libušínská – překážející parkování, 

úzký profil obousměrné komunikace, problematický výjezd zpět na hlavní komunikaci v ulici 

Dolní (viz dokument Analýza) 

● Zastávka Libušínská ve stejnojmenné ulici je dnes jednosměrná – rovněž komplikuje vedení 

linek (nutný závlek do ulice Libušínská z hlavní komunikace, především pro linku 8) 

● Nově navržena zastávka Dolní v ulici Dolní v blízkosti přechodu pro chodce (v docházkové 

vzdálenosti sídliště Libušín) společná pro oba systémy MHD i VLD, linky MHD tedy budou 

vedeny pouze po hlavní komunikaci, vždy obousměrně 

● Pokud bude nezbytně nutné bude zastávka Libušínská nahrazena stejnojmennou zastávkou 

nově přemístěnou do ulice Sázavská v blízkosti křižovatky s ulicí Libušínská a bude 

obsluhována linkami obsluhujícími Klafar 

Prodloužení všech linek ze zastávky TOKOZ do zastávky Pilská nádrž 

● V rámci odstranění komplikací s otáčením v areálu firmy TOKOZ navrženo zrušení 

výstupní/nástupní zastávky TOKOZ na vjezdu do areálu a zřízení nových zastávek Pilská 

nádrž včetně řádného obratiště pro autobusy 

● Pro všechny linky tak nově navrženo prodloužení ze zastávky TOKOZ k Pilské nádrži 

4.4 Preferenční opatření 

Základ pro preferenci vozidel veřejné dopravy (tedy současně MHD a VLD) spočívá v jejich 

upřednostnění při průjezdu světelně řízenou křižovatkou. Děje se tak na základě detekce 

přítomnosti vozidel před křižovatkou pomocí komunikace na krátkou vzdálenost mezi řadičem 

SSZ křižovatky a palubním počítačem vozidla. Tato komunikace již funguje po rekonstrukci 

SSZ, která proběhla paralelně s přípravou Generelu dopravy, avšak pouze u vozidel MHD. 
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Další postup tedy znamená především optimalizovat doby zdržení vozidel VHD formou ladění 

signálního plánu SSZ a také dovybavit zařízením pro detekci také vozidla VLD. 

Je zřejmé, že výrazný posun v možnostech preference vozidel VHD nastane po odvedení části 

dopravní zátěže na nově budované komunikace (půjde nejenom o silniční obchvat města, ale 

také o vnitřní komunikační propojení). Při každé takové změně dopravních intenzit a směrování 

dopravy přes křižovatku by měl být sestaven nový signální plán se zanesením preference 

vozidel VHD v nejvyšší možné míře. 

Preferenci v řízení SSZ mohou vhodně podpořit i opatření fyzického upřednostnění jízdy vozidel 

VHD v hlavním dopravním prostoru. Nejúčinnějším řešením je zřízení samostatných 

vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy (tzv. BUS pruhy), případně smíšených pruhů s dalšími 

účastníky provozu (například cyklisty). Jiným možným řešením, jak prostorově zvýhodnit VHD, 

je vyhrazení směru jízdy jízdním pruhem pouze vozidlům VHD, zatímco jiná vozidla tento směr 

použít nemohou (příkladem budiž jízda VHD přímo z pruhu pro pravé odbočení). 

V návaznosti na další opatření navrhuje Generel dopravy zřízení vyhrazených BUS pruhů 

minimálně v tomto rozsahu: 

● ulice Novoměstská od nově navržené křižovatky s ulicí Vančurovou po zastávku Convent 

v křižovatce s ulicí Horní, resp. Brněnskou (délka cca 160 metrů, společný pruh pro 

autobusy a jízdní kola, viz též přílohu D.3) 

● ulice Horní od křižovatky s ulicí Nerudovou po zastávku Convent v křižovatce s ulicí 

Novoměstskou, resp. Smetanovou (délka cca 140 metrů, společný pruh pro autobusy a 

jízdní kola, viz též přílohu D.3) 

Jako možné pak Generel dopravy navrhuje též zřízení vyhrazených BUS pruhů v úsecích:  

● v ulici Dolní od nově navrhované zastávky Dolní směrem ke křižovatce s ulicí Žižkovou, 

resp. Neumannovou (délka cca 250 metrů), nicméně dopravní model ve výhledovém stavu 

očekává velmi nízké hodnoty intenzit dopravy, které by neměly znamenat zdržení vozidel 

VHD v tomto úseku; pro řazení vozidel VHD před křižovatkou směr vpravo (Žižkova) / přímo 

(Horní) / vlevo (Neumannova) může být výhodnější stávající konfigurace Dolní ulice 

● v ulici Brněnské od přejezdu pro cyklisty ze sídliště Palachova ke křižovatce s ulicí 

Neumannovou, resp. Smetanovou (délka cca 120 metrů), nicméně s ohledem na délku lze 

stejného efektu dosáhnout osamostatněním pravého odbočení v řazení jízdních pruhů 

4.5 Prověření železniční zastávky 

Zadání Generelu dopravy požadovalo prověření možnosti zkvalitnění osobní železniční dopravy 

na trati č. 256 formou zřízení nové zastávky v průmyslové zóně, včetně propojení na místní část 

Mělkovice. Zvažovaná železniční zastávka má již schválený název Žďár - průmyslová zóna. 

Za přínosy nové zastávky lze považovat:  

● Zavedení přímé pěší dostupnosti z osobních vlaků do části průmyslové zóny Jamská 

● Synergie pěšího a cyklistického přístupu na zastávku s uvažovanou lávkou přes silnici I/19 

v ose Jamské ulice a cyklistickou stezkou na Mělkovice podél železniční trati 

Naopak mezi nedostatky zvažované zastávky patří: 

● Poloha na odvrácené straně od zástavby, nutnost překonat silnici I/19 mimoúrovňově 

● Nemožnost obsloužit významné zaměstnavatele v zóně Jamská do 10 minut chůze 

● Neadekvátní docházková vzdálenost pro místní část Mělkovice (>1 km) 
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● Teoretické využití zastávky jen nárazově při časech začátku a konce pracovní doby (jiné 

účely cest nejsou v území prakticky zastoupeny) 

● Prodloužení jízdní doby vlaku v úseku Žďár nad Sázavou – Veselíčko 

● Nevhodná časová poloha spojů vzhledem k časům začátku a konce směn (odjezdy 40-50 

minut po skončení směny, příjezdy 40 minut před začátkem směny) 

● Konkurence páteřní autobusové lince 200, která mj. obsluhuje relaci Žďár nad Sázavou – 

Nové Město na Moravě a projíždí Jamskou ulicí přímo 

Po vyhodnocení výše uvedených přínosů a nedostatků nebyla nová zastávka zařazena do 

návrhu Generelu dopravy. Upřednostněna byla obsluha lokality autobusovými linkami. 

Obrázek 4.1: Zvažovaná železniční zastávka Žďár n.S. - průmyslová zóna v lokalitě 
s vyznačením dostupnosti do 5 minut od autobusových zastávek (příloha F.2)  

 

4.6 Prověření dopravy na zavolání 

Charakter zástavby města a počet obyvatel v okrajových či územně oddělených místních 

částech znamená, že v některých lokalitách je zajištěna minimální či vůbec žádná obsluha 

linkami MHD. To oživuje myšlenky na zavedení konceptu dopravy na vyžádání či chcete-li na 

zavolání, která danou lokalitu obslouží jen v případě, kdy se po ní objeví poptávka.  

Typickým využitím dopravy na vyžádání je veřejná linková doprava v řídce osídleném území, 

kde je velmi slabá poptávka, kterou není možné přesně časově zařadit nebo je nepravidelná. 

Dopravní řešení poptávkově podmíněné služby lze provést následovně: 

● Řešení závislé na jízdních řádech 

– Využití zastávek na vyžádání v rámci vybraných spojů (pokud z/do zastávky není 

poptávka, spoj ji neobslouží a jede kratší trasou; jízdní řád však musí být schopen rozdíl 

v cestovních dobách absorbovat) 

Žďár nad Sázavou – 

průmyslová zóna 
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– Využití části trasy spoje na vyžádání (pokud není z/do koncového úseku linky poptávka, 

spoj je ukončen dříve na nácestné zastávce; oběh vozidla na lince však musí umožňovat 

obě řešení při dodržení všech předpisů) 

– Celá trasa spoje na vyžádání (pokud není na trase poptávka, spoj vůbec nevyjede a 

vozidlo vyčká na další výkon ve výchozí zastávce) 

● Řešení nezávislé na jízdních řádech 

– Objednání v rámci dopravního systému organizovaného městem, s předem stanovenými 

body obsluhy, ale bez stanovené trasy a časové polohy (tzv. Senior TAXI) 

– Objednání nezávisle na dopravním systému města (taxislužba, včetně zprostředkujících 

platforem typu Uber, Bolt, Liftago apod.)   

Podle české legislativy lze za veřejnou hromadnou dopravu považovat pouze řešení závislé na 

jízdních řádech. Pak upravuje možnost zavést dopravu na vyžádání vyhláška č. 122/2014 Sb. o 

jízdních řádech veřejné linkové dopravy. Naopak řešení nezávislé na jízdních řádech nemá 

legislativní oporu pro VHD – výměna cestujících nesmí probíhat mimo zastávky a trasa se musí 

řídit vydanou licencí. 

4.6.1 Řešení závislé na jízdních řádech 

Pro Žďár nad Sázavou je aktuální problematika obsluhy okrajových místních částí Stržanov, 

Mělkovice, Veselíčko či Radonín, kam není zavedena MHD. Doprava na zavolání by musela být 

založena na prodloužení některých linek MHD do těchto částí, včetně potřebných míst pro 

otáčení vozidel. Jízdní řády linek MHD by musely zahrnovat rezervu pro obsluhu koncových 

větví linky, včetně dodržení manipulační doby pro otočení vozidla a bezpečnostních přestávek 

pro řidiče. To by mohlo znamenat narušení stávajících oběhů vozidel na linkách a snížení 

efektivity poskytované služby (vyšší počet vozidel by zajišťoval stejnou úroveň plánovaného 

dopravního výkonu, pokud by se na poptávkově ovlivněných větvích linek poptávka nevyskytla). 

Z uživatelského pohledu se jeví jako největší překážka povinnost dopravu sjednávat 

v předstihu. Týká se to zejména objednávky nástupu. Naopak některé dopravní systémy v ČR 

umožňují objednat výstup až v momentě odbavení cestujícího u řidiče. 

Dopravní řešení pro Žďár nad Sázavou se jeví jako zbytečně komplikované, pokud vezmeme 

v úvahu, že všechny místní části jsou již dnes obslouženy linkami VLD (případně též osobními 

vlaky) a po integraci MHD do VDV budou pro obsluhu platit stejná pravidla i tarif jako pro 

městské linky. Namísto dopravy na zavolání by tedy měly být rozdíly v obsluze různých částí 

města stírány úplnou integrací MHD a VLD do systému VDV a důslednou koordinací obou sítí. 

4.6.2 Řešení nezávislé na jízdních řádech 

Nezávislé řešení v podobě taxislužby s garantovanými podmínkami a cenovým stropem je 

obvyklou formou dopravy na zavolání v menších českých městech. Často se objevuje pod 

pojmem Senior TAXI. Jde o zvýhodněnou přepravu oprávněných osob – obvykle občanů s 

trvalým pobytem na území města, po dosažení určitého věku (např. 65 let) a pouze na určená 

přepravní místa v rámci katastrálního území města (nemocnice, polikliniky, ordinace obvodních 

a odborných lékařů, pobočky České pošty, úřady, náměstí, hřbitovy a zařízení poskytovatelů 

registrovaných sociálních služeb). Jízdy jsou uskutečňovány v pracovních dnech v určené době 

(např. od 6:30 do 15:30 hodin). Seniorovi je účtována pevná cena za jízdu v přijatelné výši 

(např. 20 Kč). 

Provozovatele Senior TAXI vybírají města formou veřejné zakázky, jejímž kritériem bývá cena 

za 1 km ujetý vozidlem (jde o jistou formu kompenzace, vzdáleně tedy veřejná zakázka 

připomíná netto smlouvu ve veřejných službách v přepravě cestujících). Služba Senior TAXI je 
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poskytována v režimu taxislužby, dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů. Zadavatel obvykle limituje maximální měsíční nájezd vozidel, na jehož 

základě také stanovuje hodnotu veřejné zakázky. Výhodou je, že není nutné stanovovat 

minimální nájezd vozidel, který by zadavatel musel uhradit, i kdyby služba nebyla reálně 

poptávána. Oprávněnost účtovaných výkonů může být kontrolována pomocí GPS lokalizace 

vozidla, obdobně jako je používána ve služebních automobilech. 

Pro ilustraci – město Prostějov (44 tisíc obyvatel) soutěží na období dvou let (od 1. 9. 2021  

do 31. 8. 2023) poskytování služby Senior TAXI s maximálním nájezdem 66 tisíc km a 

předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 1,49 mil. Kč bez DPH (jednotkově 22,57 Kč/km). 

Provozovatel služby je povinen garantovat městem určenou cenu za jednu jízdu, a to nezávisle 

na vzdálenosti a času trvání služby. Tuto určenou částku bude povinna uhradit přepravovaná 

osoba, která si službu u provozovatele objednává minimálně 1 den předem. Pokud je služba 

objednána v den přepravy, není provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovoluje 

kapacita. Každý občan, který využívá Senior TAXI, je povinen podepsat souhlas se 

zpracováním osobních údajů pro účely vedení evidence služby. Poté obdrží průkaz pro 

oprávněné osoby, kterým se při přepravě musí prokazovat. 

4.6.3 Doporučení  

Řešení v podobě Senior TAXI může být vhodným doplňkem opatření v racionalizaci sítě VHD, 

kdy v určitých lokalitách dochází k prodloužení docházkových vzdáleností na autobusové 

zastávky. Zatímco běžný uživatel spíše uvítá lepší nabídku spojení, byť ze vzdálenějších 

zastávek, pro seniory může být prodloužení docházky kritické. Příkladem mohou být stávající 

zastávky Libušínská, Nová či Vejmluvova, které budou nahrazeny zastávkami na Bezručově a 

Dolní ulici s výrazně navýšenou frekvencí spojů, ale také (pro někoho) prodlouženou 

docházkovou vzdáleností. 

Služby Senior TAXI pochopitelně ocení i ti obyvatelé, jimž se obsluha pravidelnými linkami VHD 

nezměnila, ale zdravotní situace už jim neumožní svobodný pohyb za zdravotní péčí či osobním 

vyřizováním. Jistota služby garantované městem pak v očích seniorů vykompenzuje případné 

obavy z nové formy mobility a v neposlední řadě také z finanční neúnosnosti.     

Pro doplnění uvádíme, že tato služba bude ve Žďáru nad Sázavou zavedena od začátku roku 

2022 pod názvem Taxík Maxík, provozovatelem budou sociální služby města. Vozidlo bude 

primárně určené pro přepravu seniorů a handicapovaných. 
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5  Cyklistická doprava 

Cyklogenerel je koncipován jako koncepce, která stanovuje vhodná opatření na komunikační 

síti s možností jejich postupné realizace. Slouží pro rozhodování a koordinaci v případě dalších 

záměrů, kdy například plánovaná rekonstrukce chodníku proběhne s ohledem na navržené 

cyklistické opatření.  

Opatření v cyklistické dopravě jsou navrhována s ohledem na dopravní zatížení a prostorové 

možnosti komunikace. Zatímco v oblasti chráněných tras mimo hlavní dopravní prostor je 

hlavním cílem dotvoření současné sítě (např. doplněním chybějících úseků, přejezdů pro 

cyklisty apod.), v oblasti tzv. dopravní cyklistiky odehrávající se v hlavním dopravním prostoru 

pokládá Generel dopravy základy integračních opatření, které dosud ve městě chybějí.  

5.1 Výchozí podmínky a zásady 

Generel dopravy usiluje o využití charakteru města jako města krátkých vzdáleností. Cílem je 

tedy zvýšit stávající nízký modal split pro cyklistickou dopravu formou zlepšení podmínek pro 

dopravní funkci cyklistiky (cesty do práce, do školy, za službami) s ohledem na návaznosti na 

extravilán (trasy do okolních obcí a přírody). 

Současně Generel dopravy zohledňuje omezené investiční možnosti města, kdy se investice 

odvíjí od možností spolufinancování v rámci grantů a dotačních programů, které jsou nyní 

nejasné. Z toho vyplývá nízký důraz Generelu dopravy na zřizování samostatných cyklostezek. 

Naopak se soustředí na finančně nenáročné nástroje typu úpravy pomocí svislého a 

vodorovného dopravního značení bez větších stavebních úprav. 

Návrh klade důraz na návaznosti opatření, aby uživatelé ocenili souvislou nabídku infrastruktury 

při svém každodenním cestování. Proto je koncepce liniových a bodových opatření na 

infrastruktuře (příloha G.1) úzce provázána s vedením regionálních, městských i propojovacích 

cyklotras (příloha G.2). 

Orientací na integrační i segregační opatření Generel dopravy zohledňuje různé typy cyklistů, 

preferující rychlý průjezd (v souběhu s ostatní dopravou), či naopak bezpečný průjezd 

(oddělený od ostatní dopravy). Umožňuje to možností volby jízdy v hlavním či přidruženém 

dopravním prostoru motoristické komunikace či po samostatné nemotoristické komunikaci. 

5.2 Metodika 

5.2.1 Výběr liniových opatření 

Základem pro výběr liniových opatření je rozčlenění komunikační sítě pro výhledový stav 

(kapitola 2.1). Ta stanovuje mantinely pro umisťování liniových opatření následovně:  

● Obytné zóny, Zóny 30, pěší a cyklistické zóny: na těchto ulicích a v celých oblastech 

vymezených přílohou D.2 neprobíhají specifické úpravy pro cyklisty, protože samotné 

dopravní zklidnění komunikace poskytuje lepší podmínky i pro pohyb samotných cyklistů: 

jednosměrky s provozem cyklistů v protisměru, vymezené parkování, využití celého prostoru 

komunikace v případě obytných, pěších a cyklistických zón, přednost zprava, snížení 

rychlosti na 20 resp. 30 km/h; z hlediska detailu řešení pro cyklistickou dopravu je zde 

kladen důraz na přehlednost a bezbariérové úpravy – snížené obruby u křižovatek a vjezdů. 
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● Významné komunikace vhodné pro segregaci cyklistů: na těchto ulicích nejsou vhodné 

podmínky pro integraci cyklistů v hlavním dopravním prostoru, případně je již k dispozici 

infrastruktura určená pro segregaci do přidruženého dopravního prostoru, která byla 

převzata i do návrhové části; podél těchto ulic je zvoleno některé ze segregačních opatření, 

jakými jsou stezka podél komunikace či povolený vjezd cyklistů na chodník, případně vedení 

paralelní samostatnou stezkou mimo osu komunikace (viz segregaci v příloze G.1).   

● Významné komunikace vhodné pro integraci cyklistů: charakter komunikace je vhodný 

k pohybu cyklistů v hlavním dopravním prostoru; ideálně je zde prostor v profilu komunikace 

k vymezení samostatného cyklistického pruhu s doplněním opatření na křižovatkách, nebo 

alespoň existuje potenciál pro vedení cyklistů v jízdním pruhu s ostatní dopravou 

a opatřeními v křižovatkách za podmínky přijatelné výše intenzit dopravy a skladby 

dopravního proudu bez těžkých vozidel na takových ulicích (viz integraci v příloze G.1).   

5.2.2 Výběr cyklotras 

Návrh sítě cyklotras v příloze G.2 kombinuje vedení následujících typů tras: 

● Regionální trasy – převzaté z nadřazené sítě dálkových a regionálních tras s ponechaným 

číslováním i značením v terénu, minimální úpravy na průjezdu městem, pokud zde Generel 

dopravy zlepšuje infrastrukturu; charakter tras je orientován spíše na rekreační využití.   

● Městské trasy – základní trasy koncipované s ohledem na modelovanou dopravní poptávku 

ve směrech, kde lze očekávat vyšší podíl tzv. dopravní cyklistiky (každodenního využití pro 

cesty do zaměstnání, škol, osobního vyřizování apod.); usiluje o propojení významných cílů 

ve městě i za cenu kombinace integrované a segregované cyklistické infrastruktury; městské 

trasy by měly být rovněž vyznačeny v terénu (nyní nejsou). 

● Propojovací trasy – logické propojky a zkratky, které budou cyklisté používat při pohybu 

mezi městskými a regionálními trasami; nejsou v terénu vyznačeny, ale soustřeďují se kolem 

nich cyklistická opatření  

5.2.3 Výběr bodových opatření 

Návrh bodových opatření na podporu cyklistické dopravy v příloze G.1 kombinuje reakci na:  

● Zjištěné stávající problémy, viz předchozí dokument Analýza (kapitola 6) a Názorová mapa 

dopravy v dokumentu Dopravní průzkumy a sběr dat (kapitola 2), pokud přetrvávají a nejsou 

řešeny nepřímo jinými návrhy Generelu dopravy 

● Návrh zavedení liniových opatření, kde bodová opatření slouží k propojení těchto opatření 

s navazující infrastrukturou nebo propojují liniová opatření mezi sebou 

● Návrh sítě cyklotras, kde bodová opatření podporují celistvost tras z pohledu uživatele 

5.2.4 Parkování a služby 

Doprovodná návrh pro generel cyklistické dopravy obsahuje: 

● Výběr lokalit pro umístění odstavných stání v požadované kvalitě, kvantitě a stupni ochrany 

(povětrnostní podmínky, ochrana před krádeží či poškozením) 

● Pilotní projekt na přepravu jízdních kol v pravidelných spojích veřejné linkové dopravy 
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5.3 Liniová opatření 

Schéma navržených liniových opatření zobrazuje výkres G.1 Opatření na cyklistické 

infrastruktuře, viz také výřez z mapy na obrázku níže. 

Obrázek 5.1: Výřez z mapy opatření cyklistické infrastruktury  
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5.3.1 Segregační opatření 

Pro realizaci segregačních opatření bude důležitá bude opora v TP179, odkud jsou níže 

vloženy ukázky vzorových řešení. 

Samostatná stezka 
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Stezka podél komunikace 
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Vjezd na chodník podél komunikace 
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5.3.2 Integrační opatření 

Cyklopruhy  

 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

126 

 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

127 
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Integrace na křižovatkách 
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5.3.3 Finanční náročnost opatření 

5.3.3.1 Budování cyklotras extravilánu  

Odhad nákladů na vybudování cyklotras v extravilánu je velmi obtížné předem stanovit. Jedná 

se zpravidla o budování účelových pozemních komunikací pro cyklisty, ale s možností vjezdu 

dalších vozidel vlastníka či správce. Zpravidla je třeba projít celým procesem stavebního řízení. 

Požadavky dotčených subjektů mají klíčový vliv na skladebné vrstvy a šířku budoucí 

komunikace a tím i na potřebné náklady. Další neznámou je únosnost zemní pláně. V případě 

málo únosné zemní pláně se cena může navýšit i o několik tisíc korun na čtvereční metr. Často 

jsou ještě tyto technické parametry budoucí komunikace doplňovány požadavky na výsadbu 

stromořadí zejména podél tras vedoucích přes pole atd.  

Cenový odhad na výstavbu/zpevnění cyklotras v případě občasného pojíždění např. 

zemědělskou nebo lesní technikou činí při šířce vozovky 3 m je cca 2000 Kč na čtvereční metr. 

V této ceně nejsou započítány náklady na úpravu zemní pláně. Pokud by bylo nutno počítat s 

častým pojížděním dalších vozidel včetně zemědělské a lesní techniky tak náklady při šířce 

vozovky 3 m přesáhnou 3000 Kč na čtvereční metr. V této ceně nejsou započítány náklady na 

úpravu zemní pláně.  

Dalším problémem je otázka budoucího správce nové komunikace. Dle zkušeností 

doporučujeme, aby správce byl jen jeden pro všechny klíčové cyklotrasy a bylo jím město i na 

cizích pozemcích. Tím je zaručena pravidelná, jednotná a správná údržba nové komunikace. 

Tento aspekt nabývá důležitosti zejména v případě zvolení varianty tzv. mlatu, která je sice 

cenově výhodnější, ale je třeba dbát na pečlivou a pravidelnou údržbu a na funkčnost 
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odvodňovacího systému. Tato varianta počítá s výjimečným pojížděním motorovými vozidly s 

malou hmotností. Náklady na zpevnění cyklotrasy tímto způsoben se pohybují od 800 do 1200 

Kč za čtvereční metr. Náklady na úpravu zemní pláně nejsou kalkulovány.   

5.3.3.2 Budování cyklotras v intravilánu  

Budování cyklotras v intravilánu je podstatně jednodušší. Může být zahájeno jako druhá etapa, 

nebo je lze budovat zároveň s příslušným úsekem extravilánové trasy.  

V případě, že nebudeme zřizovat cyklistické stezky, zpravidla postačí vyznačit navržené trasy 

pomocí dopravního značení. K tomu se využívá institut stanovení svislých a vodorovných 

dopravních značek, který je upraven v § 77 Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, 

silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích Zákona o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (č. 361/2000 Sb.). Celý proces stanovení zastřešuje místě příslušný úřad obce s 

rozšířenou působností.  

Jako nutnou dokumentaci pro žádost o stanovení konkrétních dopravních značek je třeba 

zpracovat návrh dopravně-inženýrského opatření pro konkrétní úsek trasy v intravilánu a jeho 

projednání s dotčenými subjekty. To se skládá ze zkrácené technické zprávy a z výkresu 

dopravního značení s vyznačením stávajících a nově navrhovaných dopravních značek.   

Součástí může být i odhad nákladů na provedení navrženého opatření. Bez znalosti 

konkrétního návrhu lze ale předem cenový odhad zpracovat jen velmi obtížně. Dá se říci, že 

průměrná cena 1 metru čtverečního vodorovného dopravního značení je 440 Kč pro trvanlivý 

dvousložkový plast. Náklady na zřízení sloupku pro dopravní značku činí v průměru 900 Kč. 

Zde velmi záleží na délce sloupku a zvolené základové konstrukci. Náklady na dopravní značku 

o menších rozměrech pro cyklisty jsou 600 – 1 100 Kč. Cena velkoplošné značky je od 2400 Kč.  

5.4 Síť cyklotras 

5.4.1 Regionální trasy 

Změny ve vedení stávajících regionálních tras jsou minimalizovány na úpravu křížení ulic 

Nerudovy, Novoměstské a Jamské. Trasy č. 19 a 5061 nově využijí přímé napojení z Vančurovy 

ulice přes Novoměstskou do Jamské v rámci přestavby stávající průsečné křižovatky na dvojici 

stykových křižovatek (viz přílohu D.3). Závlek vedení cyklotras do ulice Nezvalovy tak bude 

odstraněn. 

Nově bude vyznačena tzv. Mlynářská stezka. Projekt revitalizace stezky má na starosti Nadace 

Partnerství a je financován Krajem Vysočina. Trasa bude vedena od Areálu Pilák po stávajících 

cyklostezkách centrem města až na výjezd do Hamrů nad Sázavou, viz obrázek níže.  

Potenciál pro nové regionální trasy: 

● Plánovaná stezka podél železniční tratě na Mělkovice – příležitost propojení s Novým 

Městem na Moravě  

● Stezka podél Jihlavské na Radonín – příležitost propojení dále na Budeč a Nové Veselí 
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Obrázek 5.2: Mlynářská stezka na území města 

  

Zdroj: MM 

5.4.2 Městské trasy 

Městské cyklotrasy spojují jednotlivé části města a využívají (pokud možno) homogenní vedení. 

Snaží se rovněž pracovat s reliéfem města a vyvarovat se tzv. ztracenému spádu.  

Vedení městských tras bylo do značné míry inspirováno výpočtem matematického dopravního 

modelu pro očekávané intenzity cyklistů ve výhledovém stavu (příloha C5), současně 

s prognózou vývoje intenzit souběžné automobilové dopravy ve stejném horizontu (příloha A5). 

Tabulka 5.1: Přehled městských cyklotras  

Název Trasa Orientace 

Z1 Zámek – náměstí Republiky – Palachova – Radonín páteřní S-J 

Z2 Zelená hora – Vysočany – náměstí Republiky – nádraží  páteřní S-J 

Z3 Stalingrad jih – Husova – Vesna – Jamská  páteřní Z-V 

Z4 Stalingrad sever – U Klafárku – Libušín – městský okruh – 

Jihlavská   

doplňková okružní 

Z5 Klafar – Stalingrad – Revoluční – Convent – Vodojem doplňková okružní 
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Obrázek 5.3: Celodenní intenzity automobilové dopravy 2040 (výřez přílohy A.5) 

 
Zdroj: MM 
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Obrázek 5.4: Celodenní intenzity cyklistické dopravy 2040 (výřez přílohy C.6)  

 
Zdroj: MM  

5.4.3 Propojovací trasy 

Propojovací trasy jsou doplňkem sítě regionálních a městských tras. Jedná se typicky o logické 

propojky a zkratky, které budou cyklisté používat při pohybu mezi městskými a regionálními 

trasami; nejsou v terénu vyznačeny, ale soustřeďují se kolem nich cyklistická opatření. 
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Obrázek 5.5: Propojovací trasy v centru města (výřez přílohy G.2) 

  

5.5 Bodová opatření 

Mezi bodová opatření patří zřizování přejezdů pro cyklisty, snížení hran fyzických obrub, lokální 

rozšíření stezky či změna dopravního značení. Všechny bodové úpravy jsou zobrazeny 

v příloze G.1, níže uvádí tabulka přehled cyklistických přejezdů přidružených ke stávajícím 

přechodům pro chodce, případně zřízených zcela nově. 

Tabulka 5.2: Přehled navrhovaných cyklistických přejezdů  

Označení Lokalita Umístění 

B1 Žižkova × Nábřežní Stávající signalizovaný přechod pro chodce 

B2 Žižkova × Dolní × Neumannova × Horní Stávající signalizované přechody pro chodce  

B3 Horní × Havlíčkovo náměstí Stávající signalizovaný přechod pro chodce 

B4 Horní × Náměstí Republiky Stávající signalizovaný přechod pro chodce 

B5 Horní × Doležalovo náměstí Stávající neřízený přechod pro chodce 

B6 Horní × Nerudova Nový přechod pro chodce / přejezd pro cyklisty 

B11 Jihlavská × Chelčického Budoucí západní rameno okružní křižovatky 

B17 Bezručova × Krátká Nový přechod pro chodce / přejezd pro cyklisty 

B20 Dolní × Sázavská × Jungmannova × Wonkova Stávající signalizované přechody pro chodce  

B31 Bezručova × Srázná Stávající signalizovaný přechod pro chodce 

B33 Santiniho × U Taferny Nový přechod pro chodce / přejezd pro cyklisty 

B36 Brodská × Okružní Stávající neřízený přechod pro chodce 

B37 Brněnská × Rybniční × Palachova Nový přechod pro chodce / přejezd pro cyklisty 
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5.6 Rozšíření odstavů a úschovy kol 

Volba druhu zařízení pro odstavení kol závisí na několika parametrech: délka stání, stupeň 

ochrany a druh jízdního kola. Doporučení pro volbu zařízení shrnuje následující tabulka. 

Obrázek 5.6: Druhy zařízení k parkování jízdních kol

 
Zdroj: MM 

Podobu zařízení pro odstavování kol shrnuje následující tabulka: 

Tabulka 5.3: Příklady odstavných zařízení  

Ochrana Typ 
zařízení 

Odkaz Ilustrační obrázek 

Nechráněné 

 

stojany   

Chráněné 

zčásti 

stojany, 

přístřešek, 

osvětlení, 

kamera 
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Chráněné 

zcela 

cykloboxy  

 

 cyklověž Reference a 

mapa - 

BIKETOWER - 

CZ 

 

 kolárna  

 

 cyklodům Cyklodům 

Broumov: 

Broumov 

(broumov-

mesto.cz) 

 

https://www.biketower.cz/reference-a-mapa/
https://www.biketower.cz/reference-a-mapa/
https://www.biketower.cz/reference-a-mapa/
https://www.biketower.cz/reference-a-mapa/
https://m.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19720&n=cyklodum-broumov
https://m.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19720&n=cyklodum-broumov
https://m.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19720&n=cyklodum-broumov
https://m.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19720&n=cyklodum-broumov
https://m.broumov-mesto.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=19720&n=cyklodum-broumov
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 úschovna ČD  

 

Kombinace B+R Český Brod 

má nové 

parkoviště 

B+R | 

Středočeský 

kraj | Zprávy | 

PRAHA TV 

 

 

  Klánovice: 

první 

opravdové 

B+R v Praze - 

Městem na 

kole 

(mestemnakol

e.cz) 

 

 B+R v rámci 

P+R 

  

Zdroj: MM 

Ve Žďáru nad Sázavou byly vytipovány následující lokality, kde by měla vzniknout kvalitní 

nabídka pro odstavení jízdního kola v podobě opěrných stojanů či stojanových hnízd 

s přístřeškem a případným kamerovým dohledem a dobrým osvětlením ke zvýšení bezpečnosti. 

Přehled míst uvádí Tabulka 5.4.  

Ze všech lokalit jsou dále vybrány další čtyři, které by měly poskytovat i další služby jako je 

úschovna, dobíjení elektrokol či servis kol. Kromě toho by před vchodem do železniční stanice 

mělo vzniknout parkoviště typu B+R. 

● Nádraží, ul. Chelčického 

● Náměstí Republiky 

● Zámek Žďár 

● Obchodní centrum Convent 

 

https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://prahatv.eu/zpravy/stredocesky-kraj/stredocesky-kraj/11882/cesky-brod-dokoncil-parkoviste-b-r
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
https://mestemnakole.cz/2016/09/klanovice-prvni-opravdove-br-v-praze/
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Tabulka 5.4: Lokality k zajištění odstavení jízdních kol 

Cíl Lokalita Doba parkování Služby 

Nádraží ulice Chelčického dlouho, krátce B+R, úschovna, dobíjení, bikesharing 

Park Farská humna ulice Zahradní středně, dlouho  

Pilská nádrž ulice Tálský mlýn dlouho, středně  

Náměstí Republiky centrum města dlouho, středně, 

krátce 

úschovna, dobíjení, bikesharing 

Havlíčkovo náměstí centrum města středně, krátce  

Tvrz, kostel  dlouho, středně  

Zámek Žďár ulice Santiniho dlouho, středně úschovna, dobíjení, bikesharing 

Zelená hora Zelená hora dlouho, středně  

Bazén (relaxační 

centrum) 

   

Sportovní hala ulice Jungmannova dlouho, středně  

Zimní stadion ulice Jungmannova dlouho, středně  

Sportovní areál 

Bouchalky 

ulice Bezručova dlouho, středně  

Městský úřad ulice Žižkova dlouho, středně  

Úřad práce, 

Finanční úřad, 

Okresní soud 

ulice Strojírenská dlouho, středně  

Dům kultury ulice Dolní dlouho, středně  

Kino Vysočina ulice Brodská středně  

Městské divadlo Doležalovo náměstí středně  

Poliklinika ulice Studentská 

 

 

Nový hřbitov Zelená 

hora 

Zelená hora krátce  

Obchodní centrum 

Convent 

ulice Nerudova krátce B+R, bikesharing 

Zdroj: MM 

Kromě výše uvedených míst, kdy se jedná převážně o veřejné plochy by se město mělo 

soustředit na podporu a spolupráci se zaměstnavateli (TOKOZ, ŽĎAS a průmyslová zóna) a se 

školami a soustředit na vytvoření lepších podmínek pro cyklisty (odstavování pod přístřeškem 

s kamerovým dohledem, podpora zřízení sprch, motivace k jízdě na kole, např. v soutěži „Do 

práce na kole“, dopravní výchova dětí).  

5.7 Přeprava kol ve veřejné hromadné dopravě 

Zatímco přeprava jízdních kol je standardem v osobní železniční dopravě (na lince R9 obvykle 

ve formě úschovy během přepravy, v osobních vlacích jako spoluzavazadla) bez ohledu na 

roční období, pro veřejnou linkovou dopravu taková alternativa zatím neexistuje.  
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Pokud se budeme inspirovat v sousedních krajích, existují dva možné přístupy k přepravě kol v 

autobusech: vypravení zvláštních sezónních linek se silnějším provozem o víkendech, nebo 

přeprava jízdních kol v rámci pravidelné dopravní obslužnosti. Přeprava kol je vždy nabízena 

jen během letního období s vysokou turistickou poptávkou (obvykle červen až září). Příkladem 

systému kombinujícího oba přístupy je jihočeský Cyklotrans (www.cyklotrans.cz). Nejčastější 

formou přepravy jízdních kol je přívěs uzpůsobený pro rychlou nakládku a vykládku kola během 

pobytu v zastávce. Obvyklá kapacita se pohybuje od 25 do 30 kol. 

Obrázek 5.7: Cyklovlek pro linky s přepravou jízdních kol systému Cyklotrans 

 

Pro Žďár nad Sázavou lze doporučit úzkou spolupráci s Krajem Vysočina, která by měla vyústit 

v nabídce přepravy kol na pilotní lince VDV v turisticky atraktivní oblasti CHKO Žďárské vrchy. 

Výhodou je, že není nutné objednávat další dopravní výkon, pouze se využije stávající vozidlo 

doplněné o vybavený cyklovlek a případně též jeho brigádnickou obsluhu. 

● Linka 143 Žďár nad Sázavou – Tři Studně – Fryšava – Sněžné; čtyři páry víkendových 

spojů, v sezóně s prodloužením třech párů spojů po lince 140 v úseku Sněžné – Svratka 

(výkony zajištěny jedním vozidlem, časová poloha spojů a návaznost na dálkové vlaky R9  

ve stanici Žďár nad Sázavou jsou velmi vhodné pro zamýšlený účel) 

Obrázek 5.8: Víkendový jízdní řád linky 143 pro přepravu jízdních kol 

         

http://www.cyklotrans.cz/
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6 Pěší doprava 

Kapitola o pěší dopravě se věnuje návrhu rekonstrukce a dostavby komunikační sítě pro pěší. 

Jsou zde zahrnuty, jak samostatné stezky, tak chodníky v přidruženém prostoru motorových 

komunikací. Dále je pozornost věnována zavedení nových pěších zón. Bezbariérové úpravy na 

přechodech pro chodce či místech pro přecházení a návrh nových lokalit, kde by měla vzniknout 

místa pro přecházení se věnuje poslední část této kapitoly. 

6.1 Dostavba a rekonstrukce sítě pěších tras 

Následující tabulka zobrazuje návrh rekonstrukce a obnovy vybraných pěších propojení. Výběr 

je proveden s ohledem na požadované rozšíření pěších tras z centra do obytných částí a jiných 

cílů cest, propojení pěších koridorů na území města s místními a regionálními turistickými 

trasami, návaznost propojení pěších tras na cyklistické trasy se smíšeným provozem pěších 

a cyklistů, vazby pěších tras na zastávky MHD a přestupní místa. 

Rekonstrukci a dostavbu pěších tras dále přibližuje výkresová příloha H.1. 

Tabulka 6.1: Rekonstrukce a dostavba pěších tras 

Č. Lokalita Typ úpravy Opatření Stávající 
projekty města 

1 propojka Wolkerova – Jamborova  rekonstrukce rozšíření, 

povolení 

vjezdu 

cyklistům 

 

2 propojka Vodojem – rybníky  novostavba přírodní cesta  

3 sídliště Vodojem rekonstrukce 

povrchů 

  

4 sídliště Lučiny – nákupní park novostavba   

5 chodník u nové protisměrné zastávky 

Brněnská nákupní park 

novostavba   

6 propojka Lučiny – Convent kolem Horního 

rybníka 

rekonstrukce vjezd cyklistům 

povolen 

 

7 Brněnská; od chodníku z Palachovy po 

MHD Brněnská policie  

rekonstrukce 

povrchů 

  

8 Brněnská – přeložka I/19 rekonstrukce 

povrchů 

 rekonstrukce 

zastávky MHD 

Brněnská 

9 Jihlavská rekonstrukce cyklostezka 

v PP 

rekonstrukce MHD 

Jihlavská, napojení 

Palachovy, stavba 

Lidlu, přeložka I/37 

10 Jihlavská HETTICH chodník novostavba   

11 chodník podél Kauflandu – Strojírenská  rekonstrukce vjezd cyklistům 

povolen 

 

12 chodník Strojírenská – ŽĎAS  rekonstrukce vjezd cyklistům 

povolen 
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Č. Lokalita Typ úpravy Opatření Stávající 
projekty města 

13 Barákova rekonstrukce 

povrchů 

  

14 Husova severní chodník: Veselská – 

Nádražní  

rekonstrukce 

povrchů 

  

15 Wolkerova rekonstrukce 

povrchů 

  

16 Vančurova rekonstrukce 

povrchů 

  

17 Horní – východní chodník podél náměstí rekonstrukce stezka pro 

chodce i 

cyklisty 

(oddělená) 

Architektonická 

studie 

18 Žižkova – chybějící část chodníku u výjezdu 

k děšťové zdrži (lávka) 

novostavba   

19 Propojka U Klafárku od Kovářovy rekonstrukce vjezd cyklistům 

povolen 

 

20 Okružní horní rekonstrukce 

povrchů 

  

21 Sázavská chodníky novostavba   

22 Santiniho rekonstrukce  Rekonstrukce ulice 

Santiniho – 

Bezručova  

23 Vysocká rekonstrukce  Rekonstrukce ulice 

Vysocká 

24 Propojka Vodárenská – V Lískách novostavba   

25 Východní blok náměstí – stezka  rekonstrukce  Architektonická 

studie 

26 úvozová cesta Klafar – Mamlas  rekonstrukce stezka pro 

chodce a 

cyklisty 

 

27 chodník Brněnská – Jamská (podél 

obchvatu) 

novostavba   

Zdroj: MM 
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6.2 Zavedení pěších zón 

Ke stávající pěší zóně na části ulice Nádražní se zavádí nově i pěší zóna v ulici Tvrz a pěší 

zóny před základními školami v ul. Švermova a Palachova. Režim pěší zóny ve školních ulicích 

je navržen tak, aby v době začátku výuky (7-9 h) byl vyloučen provoz motorových vozidel. 

Všechny pěší zóny budou fungovat v režimu s povolením vjezdu dopravní obsluhy a jízdních 

kol. 

 Obrázek 6.1: Mapa pěších zón  

  
Zdroj: MM 

6.3 Přechody pro chodce 

Výkres H.2 Přechody pro chodce zobrazuje přechody a místa pro přecházení, kde je potřeba 

opravit špatně provedené bezbariérové úpravy (viz tabulka 7.6 v dokumentu Analýzy a dopravní 

model) a dále jsou navrženy místa, kde by se měly objevit přechody nové. Realizace nových 

přechodů je navržena především na nezklidněných hlavních sběrných komunikacích města 

a také u zastávek VHD, které se budou rekonstruovat nebo přesouvat. 

Tabulka 6.2: Návrh nových přechodů pro chodce 

 Komunikace Lokalizace Koordinace  

 Novoměstská Jamborova – garáže 

 

  

 Novoměstská okruh   

 Jamská u hasičů   

 Nákupní park Žďár MHD Brněnská 

Nákupní park 

rekonstrukce  

 Convent – Horní rybník    
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 Brněnská chodník z Palachovy   

 Brněnská MHD Brněnská rekonstrukce   

 Jamská MHD Jamská II rekonstrukce  

 Jihlavská MHD Jihlavská ZDAR rekonstrukce napojení 

Palachovy 

 Jihlavská Chelčického přelozka I/37  

 Jihlavská MHD Jihlavská 

HETTICH 

rekonstrukce  

 Horní Nerudova   

 Sázavská Libická   

 Sázavská Drátenická   

 Vysocká MHD Vysočany nová zastávka  

 Libušínská MHD Libušínská 

(sever) 

nová zastávka  

Zdroj: MM 

Obrázek 6.2: Výřez z mapy přechodů pro chodce, viz výkres H.2 

 

Zdroj: MM 
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7 Přehled opatření 

Závěrečná kapitola Generelu dopravy přináší souhrn všech opatření navržených v této 

dlouhodobé koncepci městské mobility. 

Generel navrhuje etapizaci ve třech časových horizontech: 

● Blízký horizont – do roku 2025 – soustředí se na akce s možností rychlé projektové 

přípravy (jednodušší stavební řízení, případně jen organizační úprava) a také akce 

v pokročilém stádiu přípravy, kde se předpokládá brzká realizace 

● Etapa – do roku 2030 – obsahuje opatření vhodná k realizaci před uvedením silničního 

obchvatu města do provozu, včetně investičně náročnějších opatření 

● Výhled – do roku 2040 – navazuje na realizovaný obchvat města a rozvíjí opatření 

z předchozího období, spadají sem rovněž opatření s nižší prioritou 

7.1 Komunikační síť 

Blízký horizont 

● Přeložka silnice I/37 v úseku Jihlavská – Brněnská (novostavba) 

● Propojení Jamská – Brněnská přes nákupní park (novostavba) 

● Chelčického x Jihlavská (změna na okružní křižovatku) 

● Brněnská x přeložka I/37 (přestavba okružní křižovatky) 

● Jamská x Nákupní park (změna na okružní křižovatku) 

● Žižkova × Nábřežní (bezpečné převedení cyklostezky)  

● Žižkova × Dolní × Neumannova (bezpečné převedení cyklostezky) 

● Sídliště Libušín západ (obytná zóna) 

● Sídliště Libušín východ (zóna 30) 

● Veselská, 1. máje, Husova, Tyršova (zóna 30) 

● Hálkova, Drdlova, Sadová (obytná zóna) 

● Sídliště Průmyslovka (obytná zóna, zóna 30) 

● Sídliště Palachova (zóna 30) 

● Přednádraží (obytná zóna) 

● Nádražní, Tvrz (pěší zóna) 

● 4. ZŠ, 5. ZŠ (pěší zóna – školní ulice) 

● Nábřežní (cyklistická zóna) 

Etapa 

● Propojení Wonkova – Neumannova (novostavba) 

● Napojení sídliště Vodojem (novostavba) 

● Napojení Palachova – Jihlavská (novostavba) 

● Wonkova x Studentská (přestavba okružní křižovatky) 

● Vodárenská x Kosinkova (rozšíření komunikace)  

● Neumannova x Jamborova (změna na okružní křižovatku) 

● Brodská x Revoluční (přestavba na okružní křižovatku) 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

145 

● Okružní (zóna 30) 

● Sídliště Stalingrad (obytná zóna) 

● Stalingrad školy (zóna 30) 

● Jamborova (zóna 30) 

● Sídliště Vodojem (obytná zóna) 

● Nová, Vejmluvova, Vnitřní, Květná (zóna 30) 

● Vysočany, Pod Zelenou horou (obytná zóna) 

● Klafar (obytná zóna) 

Výhled 

● SZ a JZ obchvat města – varianta ŘSD (novostavba) 

● Santiniho, Dolní, Horní (dopravní zklidnění) 

● Propojení Neumannova – Jamská (novostavba) 

● Napojení Libické do Bezručovy (novostavba) 

● Neumannova x Dolní (přestavba křižovatky) 

● Studentská x Neumannova (přestavba křižovatky) 

● Novoměstská x Jamská (změna křižovatky na stykovou) 

● Novoměstská × Vančurova (výstavba nové stykové křižovatky) 

● Horní x Novoměstská x Smetanova x Brněnská (přestavba křižovatky) 

7.2 Automobilová doprava 

Blízký horizont 

● Zóna placeného stání 

● P+R Chelčického (novostavba) 

● SSZ na přechodu pro chodce Zámek  

● SSZ na přechodu pro chodce / přejezdu pro cyklisty Jungmannova × Krátká  

● SSZ na přechodu pro chodce / přejezdu pro cyklisty Brněnská × Rybníček  

● Úsekové měření rychlosti v ulicích Santiniho, Dolní, Horní, Smetanova, Brodská  

● Doplnění videodetekce vozidel 

● Regulace vjezdu nákladních automobilů (zóny 30, I. etapa) 

Etapa 

● Hromadné garáže Centrum východ (novostavba) 

● Hromadné garáže Přednádraží (novostavba) 

● Regulace vjezdu nákladních automobilů (zóny 30, II. etapa) 

● Nabíjení elektrokol a osobních automobilů u významných cílů  

● Nabíjení osobních automobilů v rezidentních oblastech  

Výhled 

● Hromadné garáže Stalingrad sever (novostavba) 

● Hromadné garáže Libušín (novostavba) 

● Hromadné garáže Chelčického (novostavba) 
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7.3 Veřejná hromadná doprava 

Blízký horizont 

● Žďár nad Sázavou, Bezručova u pily (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Bezručova stadion (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Vysočany (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Vnitřní (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, Květná (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Jihlavská ZDAR (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Jihlavská HETTICH (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo náměstí (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Brněnská Nákupní park (nová) 

● Žďár nad Sázavou, Zelená hora hřbitov (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Brněnská policie (nová) 

● Tarifní a prostorová integrace MHD 

● Posílení MHD v ulicích Nádražní a Husova 

● Posílení nabídky MHD na Klafaru 

● Prodloužení všech linek ze zastávky TOKOZ do zastávky Pilská nádrž 

● Senior TAXI 

Etapa 

● Žďár nad Sázavou, Brodská lékárna (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Brodská obch.domy (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, Strojírenská u Hajčmanů (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Žižkova (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Dolní (nová) 

● Žďár nad Sázavou, Libušínská (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Vodojem Jamborova (nová) 

● Žďár nad Sázavou, Novoměstská (rekonstrukce) 

● Propojka Jamborova-Neumannova 

● Obsluha sídliště Libušín 

● Preferenční opatření v ulici Dolní 

Výhled 

● Žďár nad Sázavou, Convent (přemístění) 

● Žďár nad Sázavou, Horní (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, TOKOZ (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, TOKOZ I (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Brněnská (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Strojírenská ŽĎAS (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Strojírenská u mostu (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Dagmarky (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Okružní rozc.Hamry (přemístění) 
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● Žďár nad Sázavou, Okružní horní (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, Okružní dolní (nová) 

● Žďár nad Sázavou, Jamská I (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Jamská II (rekonstrukce) 

● Žďár nad Sázavou, Vejmluvova (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, Nová (zrušení) 

● Žďár nad Sázavou, Sychrova (přemístění) 

● Uzel Studentská 

● Jednotná obsluha sídliště Stalingrad 

● Úprava vedení linek v oblasti sídliště Vysočany 

● Nový uzel Convent vs. propojka Brněnská – Jamská 

● Preferenční opatření v ulicích Novoměstská, Horní, Brněnská 

7.4 Cyklistická doprava 

Blízký horizont 

● Segregační opatření v ulici Horní a Jihlavská (stezka podél komunikace) 

● Integrační opatření v ulicích Sázavská, Nádražní, Novoměstská (cyklopruhy) 

● Integrační opatření v ulicích Jamská, Smetanova, Strojírenská, Revoluční (křižovatky) 

● Stezka pro chodce a cyklisty Lučiny (novostavba) 

● Cyklistický přejezd Žižkova × Nábřežní (doplnění) 

● Cyklistické přejezdy Žižkova × Dolní × Neumannova × Horní (doplnění) 

● Cyklistický přejezd Horní × Havlíčkovo náměstí (doplnění) 

● Cyklistický přejezd Horní × Náměstí Republiky (doplnění) 

● Cyklistický přejezd Horní × Doležalovo náměstí (doplnění) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Horní × Nerudova (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Brněnská × Rybniční × Palachova (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Jihlavská × Chelčického (novostavba) 

● Cyklistické přejezdy Dolní × Sázavská × Jungmannova × Wonkova (doplnění) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Bezručova × Krátká (novostavba) 

● Cyklistický přejezd Bezručova × Srázná (doplnění) 

● Přeprava kol na lince 143 (pilotní projekt) 

Etapa 

● Segregační opatření v ulicích Vysocká, Brodská, Santiniho, Bezručova (vjezd na chodník) 

● Integrační opatření v ulici Neumannova (křižovatky) 

● Městské cyklotrasy Z1, Z2, Z3 (značení) 

● Stezka pro chodce a cyklisty Vodárenská – V Lískách (novostavba) 

● Stezka pro chodce a cyklisty Jamská – Novoměstská (novostavba) 

● Stezka pro chodce a cyklisty Polní – Zelená hora (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Santiniho × U Taferny (nový) 

● Cyklistický přejezd Brodská × Okružní (doplnění) 

● Rozšíření odstavů a úschovy kol 
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● Úschovny kol, nabíjení, bikesharing 

Výhled 

● Regionální trasa podél železniční tratě na Mělkovice 

● Stezka podél Jihlavské na Radonín 

● Městské cyklotrasy Z4, Z5 (značení) 

7.5 Pěší doprava 

Blízký horizont 

● Horní – východní chodník podél náměstí (rekonstrukce) 

● Santiniho (rekonstrukce) 

● Sídliště Vodojem (rekonstrukce povrchů) 

● Sídliště Lučiny – nákupní park (novostavba) 

● Chodník u nové protisměrné zastávky Brněnská nákupní park (novostavba) 

● Brněnská; od chodníku z Palachovy po MHD Brněnská policie (rekonstrukce povrchů) 

● Brněnská – přeložka I/19 (rekonstrukce povrchů) 

● Jihlavská (rekonstrukce) 

● Jihlavská HETTICH chodník (novostavba) 

● Husova severní chodník: Veselská – Nádražní (rekonstrukce povrchů) 

● Přechod pro chodce Brněnská – Nákupní park Žďár, MHD Brněnská (rekonstrukce) 

● Přechod pro chodce Jihlavská – MHD Jihlavská ZDAR (rekonstrukce) 

● Přechod pro chodce Jihlavská – MHD Jihlavská HETTICH (rekonstrukce) 

● Přechod pro chodce Vysocká – MHD Vysocká (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Brněnská × Rybniční × Palachova (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Bezručova × Krátká (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Jihlavská × Chelčického (novostavba) 

● Cyklistický přejezd a přechod pro chodce Horní × Nerudova (novostavba) 

● Oprava chybného (pro slepce nebezpečného) bezbariérového značení přechodů pro chodce 

a míst pro přecházení s pokračováním v Etapě 

Etapa 

● Propojka U Klafárku od Kovářovy (rekonstrukce) 

● Propojka Wolkerova – Jamborova (rekonstrukce) 

● Wolkerova, Vančurova (rekonstrukce povrchů) 

● Barákova (rekonstrukce povrchů) 

● Chodník podél Kauflandu – Strojírenská (rekonstrukce) 

● Chodník Strojírenská – ŽĎAS (rekonstrukce) 

● Žižkova – chybějící část chodníku u výjezdu k děšťové zdrži (novostavba) 

● Okružní horní (rekonstrukce povrchů) 

● Vysocká (rekonstrukce) 

● Propojka Vodárenská – V Lískách (novostavba) 

● Sázavská chodníky (novostavba) 

● Přechod pro chodce Novoměstská – Jamborova garáže (novostavba) 

● Přechod pro chodce Jamská – u hasičů (novostavba) 
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● Přechod pro chodce Jamská – MHD Jamská II (rekonstrukce) 

● Přechody pro chodce Sázavská – Libická, Drátenická (novostavba) 

● Přechod pro chodce Libušínská – MHD Libušínská (novostavba) 

Výhled 

● Propojka Vodojem – rybníky (novostavba) 

● Propojka Lučiny – Convent kolem Horního rybníka (rekonstrukce) 

● Úvozová cesta Klafar – Mamlas (rekonstrukce) 

● Chodník Brněnská – Jamská podél obchvatu (novostavba) 

● Přechod pro chodce Novoměstská – Horní rybník (novostavba) 
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A. Dopravní model IAD 

A.1 Základní rozvoj města v roce 2030 

A.1.1 Intenzity osobní / těžké automobilové dopravy na úsecích 

A.1.2 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a Revoluční 

A.1.3 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a Studentská  

A.1.4 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.2 Etapa v roce 2030 

A.2.1 Intenzity osobní / těžké automobilové dopravy na úsecích 

A.2.2 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a Revoluční 

A.2.3 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a Studentská  

A.2.4 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.3 Srovnání etapy a základního rozvoje města v roce 2030 

A.3.1 Rozdíl intenzit automobilové dopravy na úsecích 

A.3.2 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a 

Revoluční 

A.3.3 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a 

Studentská  

A.3.4 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.4 Základní rozvoj města v roce 2040 

A.4.1 Intenzity osobní / těžké automobilové dopravy na úsecích 

A.4.2 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a Revoluční 

A.4.3 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a Studentská  

A.4.4 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.5 Výhled v roce 2040 

A.5.1 Intenzity osobní / těžké automobilové dopravy na úsecích 

A.5.2 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a Revoluční 
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A.5.3 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a Studentská  

A.5.4 Intenzity automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.6 Srovnání výhledu a základního rozvoje města v roce 2040 

A.6.1 Rozdíl intenzit automobilové dopravy na úsecích 

A.6.2 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Brodská a 

Revoluční 

A.6.3 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulicích Dolní a 

Studentská  

A.6.4 Rozdíl intenzit automobilové dopravy v křižovatkách na ulici Novoměstská 

A.7 Silniční obchvat v roce 2040 

A.7.1 Severozápadní obchvat (ŘSD) + Jihozápadní obchvat (ŘSD) 

A.7.2 Severozápadní obchvat (Město) + Jihozápadní obchvat (Město) 

A.7.3 Východní obchvat (Strnad) + Jihozápadní obchvat (Strnad) 

A.7.4 Východní obchvat (Strnad) + Jihozápadní obchvat (Město) 

A.7.5 Východní obchvat (Strnad)  

A.8 Srovnání silničního obchvatu a základního rozvoje města v roce 2040 

A.8.1 Severozápadní obchvat (ŘSD) + Jihozápadní obchvat (ŘSD) 

A.8.2 Severozápadní obchvat (Město) + Jihozápadní obchvat (Město) 

A.8.3 Východní obchvat (Strnad) + Jihozápadní obchvat (Strnad) 

A.8.4 Východní obchvat (Strnad) + Jihozápadní obchvat (Město) 

A.8.5 Východní obchvat (Strnad)  

A.9 Vnitřní komunikace v roce 2040 

A.9.1 Napojení Libické do Bezručovy 

A.9.2 Propojení Wonkova – Neumannova 

A.9.3 Propojení Novoměstská – Jamská 

A.9.4 Napojení Vodojemu do Neumannovy 

A.9.5 Napojení Palachovy do Jihlavské 
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A.10 Srovnání vnitřních komunikací a základního rozvoje města v roce 2040 

A.10.1 Napojení Libické do Bezručovy 

A.10.2 Propojení Wonkova – Neumannova 

A.10.3 Propojení Novoměstská – Jamská 

A.10.4 Napojení Vodojemu do Neumannovy 

A.10.5 Napojení Palachovy do Jihlavské 

A.11 Srovnání SZ a JZ obchvatu (ŘSD) a vnitřních komunikací se základním 

rozvojem města v roce 2040 

A.11.1 SZ a JZ obchvat (ŘSD) + Západní propojení 

A.11.2 SZ a JZ obchvat (ŘSD) + Východní propojení 

A.12 Srovnání SZ a JZ obchvatu (Město) a vnitřních komunikací se základním 

rozvojem města v roce 2040 

A.12.1 SZ a JZ obchvat (Město) + Západní propojení 

A.12.2 SZ a JZ obchvat (Město) + Východní propojení 

A.13 Srovnání V a JZ obchvatu (Strnad) a vnitřních komunikací se základním 

rozvojem města v roce 2040 

A.13.1 V a JZ obchvat (Strnad) + Západní propojení 

A.13.2 V a JZ obchvat (Strnad) + Východní propojení  

A.14 Srovnání V obchvatu (Strnad) a JZ obchvatu (Město) a vnitřních 

komunikací se základním rozvojem města v roce 2040 

A.14.1 V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + Západní propojení  

A.14.2 V obchvat (Strnad) a JZ obchvat (Město) + Východní propojení 

A.15 Srovnání V obchvatu (Strnad) a vnitřních komunikací se základním 

rozvojem města v roce 2040 

A.15.1 V obchvat (Strnad) + Západní propojení  

A.15.2 V obchvat (Strnad) + Východní propojení 
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B. Dopravní model VHD 

B.1 Základní rozvoj města v roce 2030 

B.1.1 Přepravní intenzity veřejné linkové dopravy 

B.1.2 Přepravní intenzity městské hromadné dopravy 

B.1.3 Přepravní intenzity osobní železniční dopravy 

B.2 Etapa v roce 2030 

B.2.1 Přepravní intenzity veřejné linkové dopravy 

B.2.2 Přepravní intenzity městské hromadné dopravy 

B.2.3 Přepravní intenzity osobní železniční dopravy 

B.3 Srovnání etapy a základního rozvoje města v roce 2030 

B.3.1 Rozdíl přepravních intenzit veřejné linkové dopravy 

B.3.2 Rozdíl přepravních intenzit městské hromadné dopravy 

B.3.3 Rozdíl přepravních intenzit osobní železniční dopravy 

B.4 Základní rozvoj města v roce 2040 

B.4.1 Přepravní intenzity veřejné linkové dopravy 

B.4.2 Přepravní intenzity městské hromadné dopravy 

B.4.3 Přepravní intenzity osobní železniční dopravy 

B.5 Výhled v roce 2040 

B.5.1 Přepravní intenzity veřejné linkové dopravy 

B.5.2 Přepravní intenzity městské hromadné dopravy 

B.5.3 Přepravní intenzity osobní železniční dopravy 

B.6 Srovnání výhledu a základního rozvoje města v roce 2040 

B.6.1 Rozdíl přepravních intenzit veřejné linkové dopravy 

B.6.2 Rozdíl přepravních intenzit městské hromadné dopravy 

B.6.3 Rozdíl přepravních intenzit osobní železniční dopravy 
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C. Dopravní model cyklistické dopravy 

C.1 Základní rozvoj města v roce 2030 

C.1.1 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích 

C.2 Etapa v roce 2030 

C.2.1 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích 

C.3 Srovnání etapy a základního rozvoje města v roce 2030 

C.3.1 Rozdíl intenzit cyklistické dopravy na úsecích 

C.4 Základní rozvoj města v roce 2040 

C.4.1 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích 

C.5 Výhled v roce 2040 

C.5.1 Intenzity cyklistické dopravy na úsecích 

C.6 Srovnání výhledu a základního rozvoje města v roce 2040 

C.6.1 Rozdíl intenzit cyklistické dopravy na úsecích 
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D. Komunikační síť 

D.1 Hierarchie komunikační sítě 

D.1.1 Hierarchie komunikační sítě 2030 

D.1.2 Hierarchie komunikační sítě 2040 

D.2 Schéma zón 30 a obytných zón 

D.3 Schéma přestavby křižovatek 



Mott MacDonald | Vize a návrh 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou 
 

420529 | 3 | D |   | Srpen 2021 
  
 

156 

E. Automobilová doprava 

E.1 Doprava v klidu 

E.2 Řízení a regulace dopravy 
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F. Veřejná hromadná doprava 

F.1 Opatření na infrastruktuře autobusové dopravy 

F.2 Změny a rozdíly v docházkové vzdálenosti VHD 
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G. Cyklistická doprava 

G.1 Opatření na cyklistické infrastruktuře 

G.2 Síť cyklotras 
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H. Pěší doprava 

H.1 Dostavba a rekonstrukce pěších tras 

H.2 Přechody pro chodce 

H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
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