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Shrnutí pro vedoucí pracovníky 

Tento dokument vznikl jako součást Generelu dopravy pro město Žďár nad Sázavou, konkrétně 

jako příloha H.3 jeho třetí části s názvem „Vize a návrh“. Jak již napovídá název dokumentu, 

vychází z původního „Generelu bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro město Žďár 

nad Sázavou“, který byl na zadání města vytvořen v roce 2009. 

Předkládaná Aktualizace Generelu bezbariérových tras respektuje územní rozsah původního 

díla, tedy prochází významné cíle na katastru města skrze sedm hlavních a čtyři doplňující 

trasy. Cílem aktualizace bylo ověřit pokrok v realizaci bezbariérových úprav mezi léty 2009 a 

2021 a upozornit na přetrvávající, či dokonce nově vzniklé bariéry na sledovaných místech. 

Pro každou z posuzovaných tras je v této zprávě k dispozici souhrnný textový komentář 

hlavních zjištění, doplněný podrobnou fotodokumentací, umožňující srovnání s časovým 

odstupem 12 let. Podstatnou částí aktualizace Generelu bezbariérových tras jsou výkresové 

přílohy, které záměrně vycházejí z původního grafického pojetí (pro možnost přímého srovnání), 

avšak po stránce obsahové jsou plně aktuální na stav v srpnu 2021. 

Závěry aktualizace Generelu bezbariérových tras jsou úzce propojeny s dalšími přílohami 

kapitoly dokumentu „Vize a návrh“ věnované pěší dopravě, a sice H.1 „Dostavba a rekonstrukce 

pěších tras“ a H.2 „Přechody pro chodce“.   
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1 Trasa A 

Vedení trasy  

● ul. Brněnská - ul. Smetanova - ul. Novoměstská - ul. Jamská - ul. Horní - nám. Republiky -

Doležalovo nám. – Tvrz - ul. Radniční - Havlíčkovo nám. - ul. Neumannova - ul. Žižkova. 

Délka trasy 

● Celková délka 5,09 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,89 km 

Chodníky 

Na trase A jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou, část trasy je 

vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený povrch. Platí to pro ul. Brněnská a nám. 

Republiky částečně, kde by byla vhodná na úsecích oprava, v některých částích rekonstrukce. 

Prolákliny v chodnících zamezující odtoku vody, a tedy jsou bariérou pro osoby se zrakovým 

postižením – vstoupí do kaluže. Rovněž je s ohledem na osoby se zrakovým postižením 

potřebné odstranit překážky podél vodící linie (zeleň, větve, reklamní tabule). V některých 

případech stávající podélný sklon chodníku přesahuje max. požadavek vyhlášky č. 398/2009 

Sb, tj.12,5% na vzdálenost 3,0 m bez odpočinkového místa. Tyto úseky je v důležitých místech 

jako např. před přechody, případně před vstupy do objektů, nutno dořešit 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody jsou v převážné míře s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm (např. přes ul. Veselská na jedné straně). S ohledem na osoby se 

zrakovým postižením by byla v některých případech vhodná oprava stávající situace (např. přes 

ul. Brněnská, přes ul. Jamská), respektive její doplnění. V případě nesprávného umístění 

varovných a signálních pásů, jejich špatného napojení (v některých případech nenapojení) na 

vodící linii nebo barevně nekontrastního řešení, nesplňuje toto řešení požadavky vyhlášky  

č. 398/2009 Sb. Taktéž, vzhledem na zmíněnou vyhlášku, v některých případech absentuje při 

přechodech delších než 8 m vodící pás přechodu – potřebné doplnit. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a veřejné linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit 

tak, aby splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové 

dokumentaci - trasa hlavní -A-. 

Tabulka 1.1: Objekty na trase A – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

2. ZUŠ FRANTIŠKA DRDLY, Doležalovo nám.974/4 Bezbariérový 

3. MĚSTSKÁ POLICIE, Doležalovo nám.74 Bezbariérový 

4. MĚSTSKÉ DIVADLO, Doležalovo nám.72/1 Bezbariérový 

5. OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA, Doležalovo nám.74/2  Bariérový, přístup po schodech 

6. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, Horní 2 Bariérový, přístup po schodech 

7. TELEFONICA O2, nám. Republiky 1488/1 Bezbariérový 

8. DENÍK VYSOČINA, nám. Republiky 1450/23 Bariérový, přístup po schodech (redakce na poschodí) 

9. STARÁ RADNICE, nám. Republiky 24 Bariérový, přístup po schodech 

10. INFORMAČNÍ CENTRUM MĚSTA, nám. Republiky 29/24 Bariérový, přístup po schodech 

11. POLICIE ČR - dopr. inspektorát, nám. Republiky 69/8 Bariérový, přístup po schodech 
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Objekt Bariérovost 

12. REGIONÁLNÍ MUZEUM, Tvrz 276/8 Bariérový, přístup po schodech 

13. KNIHOVNA JANA SYCHRY, Havlíčkovo nám.253/5 Bezbariérový 

14. OC, Havlíčkovo nám.152/4 Bezbariérový; 

15. KOLPINGOVO DÍLO ČR, nám. Republiky 286/22 Bezbariérový 

40. POLICIE ČR, okresní ředitelství, Brněnská 717/23 Bariérový, přístup po schodech 

41. PSYCHOCENTRUM - manželská a rod. poradna, Horní 1679/22  Bariérový, přístup po schodech 

42. OBLASTNÍ CHARITA, Horní 1679/22 Bariérový, přístup po schodech 

43. HZS kraje Vysočina, Jamská 2231/4 Bariérový, dlouhá rampa s velkým spádem 

82. HŘBITOV, Nerudova Bezbariérový 

85. KB, Havlíčkovo nám.153/2 Bezbariérový 

86. BANKOMAT KB, Havlíčkovo nám.153/2 Bezbariérový 

87. ČESKÁ SPOŘITENA, nám. Republiky 1450/3 Bezbariérový 

88. BANKOMAT ČS, nám. Republiky 1450/3 Bezbariérový 

89. BANKOMAT ČS, Horní 2233/6 Bezbariérový 

91. ČSOB, nám. Republiky 553/26 Bezbariérový 

92. BANKOMAT ČSOB, nám. Republiky 553/26 Bezbariérový 

95. MONETA Money Bank, nám. Republiky 68/10 Bariérový, přístup po schodech 

96. BANKOMAT MONETA Money Bank, nám. Republiky 68/10 Bariérový, přístup po schodech 

100. RAIFFEISENBANK, nám. Republiky 288/42 Bezbariérový 

101. BANKOMAT RAIFFEISENBANK, nám. Republiky 288/42 Bezbariérový 

102. OC CONVENT, Horní 2233/6 Bezbariérový 

103. OC ALBERT, Horní 2233/6 Bezbariérový 

112. LÉKÁRNA Na Náměstí, nám. Republiky 63/16 Bariérový, přístup po schodech 

113. LÉKÁRNA REGIA, OC CONVENT Bezbariérový 

115. LÉKÁRNA U kašny, Havlíčkovo nám. 287/46  Zrušena 

117. KAPLE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Bariérový, přístup po schodech 

118. KOSTEL Sv Prokopa Bariérový, přístup po schodech 

119. KAPLE Sv Barbory Bariérový, přístup po schodech 

122. LÉKÁRNA Dr. Max, nám. Republiky 151/21 Bezbariérový 

123. BANKOMAT Air Bank, nám. Republiky 150/20 Bezbariérový 

124. UniCredit Bank, nám. Republiky 145/9 Bezbariérový 

125. BANKOMAT UniCredit Bank, nám. Republiky 145/9 Bezbariérový 
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Fotodokumentace 
 

A1 - světelná křižovatka ulic Neumannova – Žižkova – Dolní 

Sestava 4 přechodů, značených. Se světelnou a zvukovou signalizací. Přechody 
bezbariérové pro osoby s omezenou možností pohybu, částečně bezbariérové pro osoby se 
zrak. postižením. Chybí vodící pás přechodu, sloupek chodecké signalizace není v osy 
signálního pásu. U některých přechodů by bylo k stávajícímu bezbar. stavu vhodné doplnit 
sig. pásy k již existujícím sig pásům. /Na pravé je signální pás proveden formálně správně, 
ale nedostatečně. Bylo by vhodné jeho doplnění i do opačné strany. Platí pro 3 ze 4 
přechodů./ 

  

A2 - značený světelný přechod ulice Žižkovy 

Jeden ze zmíněných přechodů. Schází vodící pás přechodu, sloupek chodecké signalizace 
není v osy signálního pásu. 

  

A3 - stávající asfaltový chodník směrem k Havlíčkovu náměstí 

Chodník vedoucí ke Havl. Náměstí a značenému přechodu. Podélný sklon - nevyhovující, 
přesahuje 12,5 %. V horní části mírné nerovnosti, vhodné opravit. 
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A4 - místo na přecházení na Havlíčkově náměstí 

Místo na přecházení, neznačené – délka 7 m. Bariérové, s vyhovujícím výškovým rozdílem oproti 
komunikaci, bez var. pásu. Nutné opravit signál. pás, na jedné straně došlo k jeho přerušení a nutné 
doplnit varov. pás. Doplnit vodorovné značení V 7b. 

  

A5 - úprava pojížděného chodníku 

Pojížděný chodník, sklon větší než 12,5 %. Bez odpočivných rovinných ploch.  

  

A6 - úprava ulice Radniční 

Stávající úprava ulice Radniční, s výrazným podélným sklonem. Krajnice možno využít jako 
odpočivná místa. 
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A7 - Tvrz-stávající chodník 

Část ulice Tvrz s vysokým sklonem. Bariérové pro osoby na vozíku bez doprovodu.  

  

A8 - místo na přecházení ulice Radniční – Veselské 

Místo na přechod z chodníku na pojížděný chodník, bezbariérové. Doplnit vodorovné značení V 7b. 

  

A9 - značený přechod na Havlíčkově náměstí 

Přechod stávající, značený, délka 12 m. Bezbariérový pro osoby s omezenou možnosti pohybu, 
částečně bariérový pro osoby se zrakovým postižením – chybí vodící pás přechodu. Nutná úprava - 
doplnit vodící pásu přechodu. 
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A10 - spodní část trasy na nám. Republiky 

Stávající dláž. pochůzná plocha bezbariérová, částečně bariérová pro osoby se zrakovým postižením 
- výška vodící linie <300 mm. Pro osoby se zrakovým postižením je trasa po vedlejším chodníku lepší 
- vhodnější přirozená vod. linie. 

  

A11 - značený přechod na nám. Republiky 

Přechod značený, světelný s délkou 12 m. Bez vod. pásu přechodu. Na jedné straně sig. pás není 
veden k vodící linii. Bezbariérový pro osoby s omezenou možností pohybu, částečně bariérový pro 
osoby se zrakovým postižením. Potřebné doplnit vod. pásu přechodu, prodloužit sig. pás. 
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A12 - nám. Republiky 

Horní plocha náměstí - potřebné doplnit umělou vod. linii směrem k MP. 

  

A13 - stávající úprava chodníku v horní části u pěší zóny 

Stávající bezbariérový chodník s přirozenou vodící linií, potřebné odstranit překážky podél vodící linie. 

  

A14 - konec pěší zóny 

Konec pěší zóny – ukončená var. pásem na rozhraní chodník – komunikace. Ostatní vodící prvky pro 
osoby se zrakovým postižením jsou vyhovující. Vzhledem na osoby s omezenou možností pohybu je 
plocha rovněž bezbariérová. 
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A15 - nové místo na přecházení 

Místo na přecházení neznačené, délka 6 m, bezbariérové. Doplnit vodorovné značení V 7b. 

  

A16 - stávající úprava chodníku 

Stávající bezbariérový chodník s vodící linií tvořenou rozhraním zeleného pásu a chodníku. 

  

A17 - chodník v místě autobusové zastávky 

Částečně bezbariérový chodník s mírnými nerovnostmi. Přístup k zastávce je bezbariérový. 
Autobusová zastávka Horní - bezbariérová. 
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A18 - pokračování chodníku 

Částečně bezbariérový chodník s vodící linií – betónový obrubník.  

  

A19 - ulice Smetanova v místě přecházení 

Místo na přecházení městské komunikace, stávající, délka 9 m. S varovnými pásy, s vodící linii, 
výškový rozdíl obrubníku a vozovky vyhovuje - bezbariérový. 

  

A20 - druhá strana ulice Smetanovy 

Stávající chodník dlážděný, bezbariérový - vodící linie podél objektů. 

  

 

 

 

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

11 

A21 - stávající úprava přechodů na křižovatce  

Soustava 4 přechodů - značené, světelné, délka 12 m. Bez vod. pásu přechodu (kromě jednoho), 
sloupky chodecké signalizace mimo os sig. pásů, výškový rozdíl obrubníku a vozovky vyhovuje. 
Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, částečně bariérový pro osoby se zrak. 
postižením. Nutná úprava - doplnění vod. pásu přechodu, kde je to potřebné. 

  

A22 – napojení ulice Palachovy 

Místo na přecházení, délka 5 m. Chybí varovné pásy, nevyhovuje výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
– bariérový. Vhodná úprava – upravit výškový rozdíl vozovky a chodníku, doplnění varovných pásů. 
Stávající chodník – částečně bezbariérový, vhodná oprava povrchu – nerovnosti. 

  

A23 - místo pro přecházení parkoviště na ulici Brněnská 

Místo na přecházení, délka 24 m, bez varovných pásů. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky vyhovuje. 
Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. postižením. 
Vhodná úprava - doplnění var. pásů, oprava napojení chodníku.  
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A24 - stávající značený přechod ulice Brněnská 

Přechod stávající, značený s ostrůvkem, délka 12 m. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky je méně než 
20 mm a tedy vyhovuje. Bezbariérový. 

  

A25 - chodník na ulici Brněnská 

Stávající chodník, částečně bezbariérový, rekonstukce povrchu - potřebná. 

  

A26 - místo na přecházení ulice Rybníček 

Místo na přecházení, délka 6 m - bezbariérový. Vhodné opravit navazující chodník, případně plná 
výměna povrchu. 
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A27 - stávající chodník podél ulice Nerudova 

Bezbariérový chodník na který navazuje autobusová zastávka - bariérová. Vhodné pokračovat s 
opravou navazujícího asfaltového povrchu. 

  

A28 - přechod přes ulici Jamská 

Soustava dvou značených přechodů o délce 12 m a 5 m. Chybí sig. a var. pásy, výškový rozdíl 
obrubníku a vozovky je vyhovující. Při 12 m přechodě chybí vodící pás přechodu. Bariérový pro osoby 
se zrak. postižením. Nutná stavní úprava - doplnění var. pásů, sig. pásů a vodícího prvku. 

  

A29 - chodník  na ulici Jamská 

Stávající bezbariérový chodník s mírně nerovným povrchem.  
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A30 - chodník na ulici Novoměstská 

Bezbariérový chodník s vodící linií – rozhraní zelené plochy a chodníku. 

  

A31 - chodník na ulici Nerudova podél obchod. Centra 

Bezbariérový chodník s výraznými nerovnostmi v místech spojů. Potřebná lokální oprava stávajícího 
povrchu. 

  

A32 - úprava před obchod. centrem 

Bezbariérová úprava před OC. 
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A33 - stávající chodník na ulici Horní 

Bariérový chodník - vhodná celková rekonstrukce povrchu z důvodu nerovností. 

  

A34 - pochůzná plocha na nám. Republiky 

Bariérový chodník - vhodná celková rekonstrukce povrchu z důvodu nerovností. 

  

A35 - spodní část náměstí 

Bariérový chodník - vhodná celková rekonstrukce povrchu z důvodu nerovností. 
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A36 - chodník pod Havlíčkovým náměstím 

Bezbariérový chodník v spodní části náměstí s mírnými nerovnostmi. 
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2 Trasa B 

Vedení trasy  

● ul. Smetanova - ul. Nádražní - ul. Hutařova - ul. Husova - ul. Veselská - ul. Smeykalova - 

ul. Binkova - ul. Jiřího z Poděbrad - ul. Strojírenská - ul. Dvořákova - ul. Strojírenská. 

Délka trasy 

● Celková délka 5,15 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 1,23 km 

Chodníky 

Na trase B jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou, část trasy je 

vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený povrch. Platí to pro části ul. 

Strojírenská, kde by byla vhodná na úsecích oprava, v některých částích rekonstrukce. 

Prolákliny v chodnících zamezující odtoku vody a tedy sú bariérou pro osoby se zrakovým 

postižením – vstoupí do kaluže. Rovněž je vzhledem na osoby se zrakovým postižením 

potřebné odstranit překážky podél vodící linie (zeleň, větve, reklamní tabule). V některých 

případech stávající podélný sklon chodníku přesahuje max. požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb, tj. 

12,5 % na vzdálenost 3,0 m bez odpočinkového místa. Tyto úseky v důležitých místech jako 

např. před přechody, případně před vstupy do objektů, je nutno dořešit. 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody sú v převážné míře vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm (např. přes ul. Veselská na jedné straně). Vzhledem na osoby se 

zrakovým postižením by byla v některých případech vhodná oprava stávající situace (např. přes 

ul. Strojírenská, ul. Binkova), respektive její doplnění.  V případě nesprávného umístění var. a 

signálních pásů, jejich špatného napojení (v některých případech nenapojení) na vodící linii 

nebo barevně nekontrastního řešení, nesplňuje toto řešení požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. 

Taktéž, vzhledem na zmíněnou vyhlášku, v některých případech absentuje při přechodech 

delších než 8 m vodící pás přechodu – potřebné doplnit. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - 

trasa hlavní -B-. 

Tabulka 2.2: Objekty na trase B – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

16. ČESKÁ POŠTA, Nádražní 494/23 Bezbariérový 

17. POLICIE ČR-obvodní odd., Nádražní 839/36 Zrušena 

19. KHS KRAJE VYSOČINA, Tyršova 623/3 Bariérový, přístup po schodech 

20. ČSSZ, Husova 1665/7 Bezbariérový 

21. MATEŘSKÁ ŠKOLA 12, Veselská 49/26 Bariérový /bez kontroly změn/ 

22. PEDAGOG. PSYCHOLOG. PORADNA, Veselská 44/35 Bariérový, přístup po schodech 

23. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, Veselská 44/32 Bariérový, přístup po schodech 

24. STÁTNÍ OKR.ARCHIV, U Malého lesa 1445/4 Bariérový, přístup ve spádu 

25. POZEMKOVÝ ÚŘAD, Strojírenská 1208/12 Bariérový, přístup po schodech 

26. MZ ČR, Strojírenská 1089/14 Bariérový, přístup po schodech 
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Objekt Bariérovost 

27. KRAJSKÁ VETER. SPRÁVA, Strojírenská 1208/12 Bariérový, přístup po schodech 

28. KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO VYSOČINU, Strojírenská 1208/8  Bariérový, přístup po schodech 

29. SOU STROJÍRENSKÉ, Strojírenská 675/6 Bezbariérový 

30. DOMOV PRO MATKY S DĚTMI, Jiřího z Poděbrad 402/15  Část. Bezbariérový 

31. FINANČNÍ ÚŘAD, Strojírenská 2210/28 Bezbariérový 

32. ÚŘAD PRÁCE, Strojírenská 2210/28 Bezbariérový 

33. KRAJSKÝ SOUD, OKRESNÍ SOUD, Strojírenská 2210/28  Bezbariérový 

34. OKRESNÍ STÁT. ZASTUPITELSTVÍ, Strojírenská 2210/28 Bezbariérový 

90. BANKOMAT ČS, Strojírenská 2244/34 Bezbariérový 

93. ČSOB POJIŠŤOVNA, Veselská 4/3 Bezbariérový 

94. BANKOMAT ČSOB, Strojírenská 675/6 Bezbariérový 

105. OC Albert, Strojírenská 2244/34 Bezbariérový 

108. VETER. KLINIKA, Dvořákova 2286/8 Bezbariérový 

110. LÉKÁRNA ASKLEPIUS, Nádražní 807/9 Zrušena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

19 

Fotodokumentace 
 

B1-ulice Strojírenská - výjezd z parkoviště 

Místo na přecházení, délka 9 m. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky vyhovuje, bez vodícího pásu 
přechodu, var. pás chybí. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro 
osoby se zrak. postižením. Potřebná úprava - doplnit var. pásy a vodící prvek přechodu. 

,   

B2 - ulice Strojírenská - bezbariérová úprava 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

B3 - ulice Strojírenská 

Navazující bezbariérový chodník. 
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B4 - křižovatka ulice Strojírenská a Nádražní - bezbariérové přechody 

Přechod stávající, značený. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky je vyhovující. Chodecká navigace 
pro osoby se zrak. postižením je vyhovující. Bezbariérový. 

  

B5 - bezbariérový přechod na ulici Nádražní 

Přechod stávající, značený, délka 9 m. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
bezbariérový pro osoby se zrak. postižením. 

  

B6 – Místo na přecházení na ulici Strojírenská 

Místo na přecházení s délkou 8 m. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu i pro 
osoby se zrak. postižením. Doplnit vodorovné značení V 7b. 
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B7 - povrch chodníku na křižovatce 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

B8 - bezbariérový chodník a bezbariérový přechod k ulici Hutařova 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m, bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
bezbariérový pro osoby se zrak. postižením. 

  

B9 - ulice Hutařova - bezbariérový chodník 

Stávající chodník bezbariérový s vodící linií – rozhraní chodníku a zelené plochy. 
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B10 - MP přes ulici Tyršovu 

Místo na přecházení o délce 8 m - bariérový. Bez varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky je nevyhovující. Nutná stavební úprava – úprava odsazení obrubníků od komunikace, 
doplnění pásů a napojení na stávající bezbariérový chodník. Doplnit vodorovné značení V 7b. 
/Změna ze značeného přechodu na místo na přecházení/ 

  

B11 - bezbariérový chodník k Doležalovu náměstí 

Stávající bezbariérový chodník s vodící linií a s mírnými nerovnostmi. Potřebné odstranit zasahující 
zeleň podél vodící. 
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B12 - křižovatka ulic Husova-Nádražní 

Horní plocha náměstí s bezb. přechody a bezb. místem na přecházení. /U MP doplnit vodorovné 
značení V 7b./ 

  

B13 - autobusová zastávka ul. Nádražní 

Autobusová zastávka Nádražní, bezbariérová. 

  

B14 - ulice Nádražní 

Stávající bezbariérová úprava stávajícího chodníku, s vodící linií na straně budov. 
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B15 - ulice Nádražní u nám. Republiky 

Stávající bezbariérový chodník s poškozeným povrchem. Vhodná rekonstrukce. Momentálně 
v přestavbě. 

  

B16 - ulice Veselská - horní část 

Bezbariérová komunikace - pochůzná. 

  

B17 - ulice Veselská - střední část 

Navazující bezbariérový chodník. 

  

 

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

25 

B18 – místo pro přecházení ulice Veselská - Zahradní 

Místo na přecházení s délkou 6 m, který je bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
bariérový pro osoby se zrak. postižením. Varovný pás je v nekontrastní, signální pás nutno odstranit, 
popřípadě opravit na vhodné odsazení. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky je vyhovující. Potřebná 
úprava – odstranění, nebo oprava signálního pásu, opravit varovný pás - kontrastné provedení. 

  

B19 - napojení ulice Veselská na ulici Husovu 

Stávající místo na přecházení. Bariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro 
osoby se zrak. postižením. Varovný pás na jedné straně schází. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
je vyhovující jen na jedné straně, na straně druhé je nevyhovující. Nutná úprava - sjednotit výškový 
rozdíl oproti ploše komunikace na obou stranách, doplnit var. pás. Doplnit vodorovné značení V 7b. 

  

B20 - ulice Husova - spodní část 

Chodník, kterého sklon přesahuje 12,5 %, vhodné vytvořit odpočívky - rekonstrukce. Bariérový pro 
osoby s omezenou schopností pohybu, bezbariérový pro osoby se zrak. postižením. 
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B21 - ulice Husova - horní část 

Stávající bezbariérové místo pro přecházení, přes výjezd z parkoviště. Délka 6 m. Bezbariérové. 

  

B22 - přechod ulice Husova - 1.máje 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m. Bezbariérový. /Změna na ZP/ 

  

B23 - ulice Veselská - spodní část 

Bezbariérový chodník. Vodící linie podél oplocení. 
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B24 – místo přecházení před mateřskou školou na ulici Veselská 

Bezbariérové místo přecházení přes vjezd do mateřské školy. 

  

B25 - MP ulice Barákova 

Místo na přecházení, bezbariérové. Bezb. chodník který navazuje na MP má na délce 10 m sklon 
větší než 12,5 %. 

  

B26 - ulice Veselská u ulice Smeykalova 

Stávající bezbariérový chodník, vodíci linie rozhraní chodníku a zelené plochy - obrubník.  
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B27 – místo přecházení na ulici Jiřího z Poděbrad 

Místo na přecházení, délka 8 m. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový 
pro osoby se zrak. postižením. Schází varovný pás. Vyhovující výškový rozdíl obrubníku a vozovky. 
Potřebná úprava - umístění varovného pásu v kontrastním barevném provedení. Doplnit vodorovné 
značení V 7b. /sit. bez změny/ 

  

B28 - chodník na ulici Strojírenská 

Stávající bezbariérový chodník. Potřebná oprava povrchu, popřípadě výměna povrcchu.  

  

B29 - přejezd chodníku od garáží 

Místo na přecházení, délka 5 m, bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový 
pro osoby se zrak. postižením, výškový rozdíl obrubníků vyhovuje. Potřebná úprava - umístění 
varovného pásu v kontrastním barevném provedení, oprava nerovností. /sit. bez změny/ 
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B30 - pokračování chodníku na ul. Strojírenská 

Stávající bezbariérový chodník. Potřebná oprava povrchu, popřípadě výměna povrchu. 

  

B31 - místo na přecházení ulice U Malého lesa 

Místo na přecházení, délka 24 m, bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový 
pro osoby se zrak. postižením. Schází var. pás a vodící pás přechodu, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky vyhovuje. Potřebná úprava - umístění varovného pásu v kontrastním barevném provedení a 
umístění vodícího pásu přechodu. /sit. bez změny/ 

  

B32 - chodník na ulici U Malého lesa 

Stávající bezbariérový chodník. 
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B33 - výjezd z parkoviště přes chodník na ul. Strojírenská 

Místo na přecházení o délce 3 m. Bariérové - schází varovný pás. Výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky vyhovující. Úprava - umístění varovného pásu v kontrastním barevném provedení.  
Parkoviště - momentálně v přestavbě.  

  

B34 – navržené místo na přecházení ulice Strojírenské 

Navržené místo na přecházení, délka 8 m. Bariérové - výškový rozdíl obrubníku a vozovky je 
nevyhovující, schází varovný pás. Potřebná úprava - umístění kontrastního varovného pásu, úprava 
stávajících obrubníků na vyhovující výš. rozdíl. Doplnit vodorovné značení V 7b. /sit. bez změny/ 

  

B35 – navržené místo na přecházení ulice Veselská 

Místo navržené na přecházení, délka 6 m, bariérové. Schází varovný pás, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky nevyhovující. Potřebná stavební úprava - umístění varovného pásu v kontrastním barevném 
provedení, úprava stávajících obrubníků na vyhovující výš. rozdíl oproti komunikaci. Doplnit 
vodorovné značení V 7b. /Situace bez změny, k úpravě nedošlo./ 
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B36 - značený přechod ulice Strojírenská 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m, bezbariérový. 

  

B37 - stávající chodník ulice Strojírenská 

Stávající bezbariérový chodník s přirozenou vodící linií. 

  

B38 - stávající autobusová zastávka na ul. Strojírenské 

Autobusová zastávka Strojírenská, bezbariérová. 
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B39 - místo na přecházení ulice Jiřího z Poděbrad 

Místo navržené na přecházení, délky 8 m. Schází varovný pás - bariérové pro osoby se zrak. 
postižením. Vyhovující výškový rozdíl obrubníku a vozovky - bezbariérové pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Nutná stavební úprava - umístění varovného pásu, oprava napojení chodníku. 
/sit. bez změny/ 

  

B40 - ulice Binkova 

Místo na přecházení. Délka 5 m, bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérové 
pro osoby se zrak. postižením. Chybí varovný pás, výškový rozdíl obrubníku a vozovky je vyhovující. 
Potřebná úprava – doplnit kontrast. varovný pás. /sit. bez změny/ 

  

B41 – bezbariérový chodník ulice Smeykalova 

Bezbariérový chodník s vodící linií. 
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B42 - autobusová zastávka ulice Strojírenská 

Autobusová zastávka, bariérová. Chybící vodící prvky – sig. a var. pás. 

  

B43 - přechod ulice Strojírenské 

Značený přechod od délce 8 m. Na jedné straně částečně bezbariérový - chybně provedený sig. a 
var. pás, na straně druhé schází. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu – 
vyhovující výškový rozdíl, bariérový pro osoby se zrak. postižením. Stavební úprava - oprava a 
doplnění pásů, napojení na chodník. /sit. bez změny/ 

  

B44 - bezbariérový chodník k ulici Dvořákova 

Stávající bezbariérový chodník podél obchodního centra. 
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B45 - ulice Dvořákova 

Stávající stav ulice Dvořákova - bezbariérový. 

  

B46 - MP přes parkoviště 

Místo na přecházení z chodníku přes komunikaci, bezbariérové, výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
v místě přecházení vyhovující. Výjezd z parkoviště. 

  

B47 - stávající ulice ke strojírenskému učilišti 

Stávající bariérová pochůzná komunikace. Na chodníku potřebná výměna povrchu, opravit napojení 
chodníku na komunikaci, umístění varovného pásu před vstup na komunikaci – oprava povrchu. 
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B48 - pokračování ulice – trojice místa na přecházení 

Trojice míst na přecházení. U jednoho z těchto míst je varovný pás vyhotovený nekontrastně, rovněž 
je na tom samé MP potřebné odstranit signální pás. U dalšího místa je potřebné opravit varovný pás, 
který nesmí být do oblouku, měl by osobu se zrakovým postižením navést k protější straně místa na 
přecházení. Vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu je trojice MP bezbariérová – 
odsazení chodníku od vozovky je vyhovující. Výjezd z parkoviště. 

  

B49 - autobusová zastávka u Žďasu 

Autobusová zastávka Strojírenská - Žďas, bariérová, převýšení oproti komunikaci - nevhodné, 
chybící sig. a var. pás. 

  

B50 - přechod příjezdové komunikace 

Stávající značený přechod, délka 9 m. Bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky je nevyhovující. Bariérový, potřebná stavební úprava - snížení obrubníků na vyhovující 
výšku, doplnění pásů, napojení na chodník. 
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B51 - chodník a přístup k objektu ozn. 24 

Bariérové napojení chodníku (chybí var. pás) na částečně bariérový přístup k objektu ve vysokém 
sklonu 
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3 Trasa C 

Vedení trasy  

● ul. Jihlavská - ul. Chelčického - ul. Nádražní - ul. Haškova - ul. Smetanova - ul. Palachova -

ul. Brněnská  

Délka trasy 

● Celková délka 3,26 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 1,04 km 

Chodníky 

Na trase C jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou, část trasy je 

vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený povrch. Platí to pro ul. Nádražní, ul. 

Chelčického, kde by byla vhodná na úsecích rozsáhlejší rekonstrukce. Prolákliny v chodnících 

zamezující odtoku vody a tedy sú bariérou pro osoby se zrakovým postižením – vstoupí do 

kaluže. Rovněž je vzhledem na osoby se zrakovým postižením potřebné odstranit překážky 

podél vodící linie (zeleň, větve, reklamní tabule). V některých případech stávající podélný sklon 

chodníku přesahuje max. požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb, tj.12,5% na vzdálenost 3,0 m bez 

odpočinkového místa. Tyto úseky v důležitých místech jako např. před přechody, případně před 

vstupy do objektů, je nutno dořešit. V některých případech absentuje při přechodech delších 

než 8 m vodící pás přechodu – potřebné doplnit. 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody sú v převážné míře vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm (např. přes ul. 1. máje). Vzhledem na osoby se zrakovým postižením 

by byla v některých případech vhodná oprava stávající situace (např. přes ul. 1. máje, ul. 

Strojírenská), respektive její doplnění.  V případě nesprávného umístění var. a signálních pásů, 

jejich špatného napojení (v některých případech nenapojení) na vodící linii nebo barevně 

nekontrastního řešení, nesplňuje toto řešení požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Taktéž, vzhledem 

na zmíněnou vyhlášku, v některých případech absentuje při přechodech delších než 8 m vodící 

pás přechodu – potřebné doplnit. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - 

trasa hlavní -C-. 

Tabulka 3.3: Objekty na trase C – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

1. DENNÍ STACIONÁŘ, Haškova 1150/14 Bezbariérový 

18. PONORKA-centrum prevence, Nádražní 1441/44  Bariérový, přístup po schodech 

35. STŘEDNÍ ZDRAVOT. ŠKOLA, Dvořákova 404/4 Bariérový, přístup po schodech 

36. ZŠ 5, Palachova 2189/35 Bezbariérový 

37. MŠ 7, Haškova 1150/14 Bezbariérový 

38. ŽELEZNIČNÍ STANICE, Chelčického 229/1 Bezbariérový 

39. AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, Chelčického 229 Bezbariérový 

60. DPS + KLUB DŮCHODCŮ, Haškova 12 Bariérový, přístup po schodech 

83. OC KAUFLAND, Nádražní 2376/7 Bezbariérový 
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Objekt Bariérovost 

97. BANKOMAT KB, Chelčického 229/1 Bezbariérový 

98. BANKOMAT ČSOB, Nádražní 2376/7 Zrušena 

99. BANKOMAT MONETA Money Bank, Nádražní 2376/7 Bezbariérový 

104. OC Maxihit, Nádražní 1142/46 Bezbariérový 

114. LÉKÁRNA Benu, OC KAUFLAND Bezbariérový 
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Fotodokumentace 
 

C1 - bezbariérový chodník na začátku ulice Palachova 

Bezbariérový chodník – vodící linie rozhraní zelené plochy a chodníku. 

 
 

C2 - část určená k opravě povrchu 

Pokračovaní chodníku - horní část. Porušená povrchová úprava – potřebná oprava povrchu. 

  

C3 - bezbariérový chodník k ZŠ 

Stávající bezbariérový chodník s vodící linií – rozhr. zelené plochy a chodníku. MP přes výjezd 
z parkoviště - bezbariérový. 
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C4 - pokračování chodníku 

Bezbariérového chodník, směr k OC a ZŠ. 

  

C5 - bezbariérový chodník před školou 

Bezbariérový chodník před školou - přístupová komunikace. Potřebné odstranit přerůstající zeleň do 
výšky 2200 mm. 

  

C6 - průchod OC k ulici Nádražní 

Stávající plocha. Částečně zborcená, poškozená plocha - potřebná rekonstrukce této plochy. 
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C7 - bezbariérový chodník k MŠ 

Bezbariérový chodník, směr k MŠ. Potřebné odstranit přerůstající zeleň do výšky 2200 mm. 

  

C8 - pokračování bezbariérového chodníku s vodící linií 

Pokračování bezb. chodníku s vod. linií. 

  

C9 - část chodníku na ulici Haškova 

Část se zvýšeným sklonem, bezbariérový chodník. 
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C10 - bezbariérový chodník na ulici Haškova 

Stávající chodník s mírnými nerovnostmi. 

  

C11 - bezbariérový asfaltový chodník na ulici Haškova 

Stávající asfaltový chodník, bezbariérový. 
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C12 - napojení na ulici Nádražní 

Bezbariérové napojení chodníku ulice Haškova na ulici Nádražní. 

  

C13 - místo na přecházení přes ulici Haškovu 

Místo na přecházení, dlouhý 6 m. Schází varovné pásy, výškový rozdíl obrubníku a vozovky je 
vyhovující. Bariérové pro osoby se zrak. postižením, bezbariérové pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Stavební úprava - doplnění var. pásů. 

  

C14 - průchod OC z ulice Nádražní 

Stávající plocha při OC, sloužící jako přechod z ulice Nádražní směrem k ZŠ. V přední části u 
průběžného chodníku - bezbariérová. V navazující ploše v zadní části je potřebná oprava, vzhledem 
k její možné bezbariérovosti. 
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C15 - přechod přes ulici Nádražní 

Přechod stávající, značený, délka 9 m. Na jedné straně schází varovný pás, signální pás. Rovněž 
schází vodící pás přechodu. Vyhovující výškový rozdíl obrubníku a vozovky. Bezbariérový pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. postižením. Stavební úprava - doplnění 
pásů, oprava napojení na chodník. 

  

C16 - částečně bezbariérový chodník na ulici Nádražní 

Stávající bezbariérový chodník s vodící linií s lokálními nerovnostmi. Odporučena rekonstrukce 
povrchu. Momentálně v přestavbě.  

  

C17 - místo na přecházení přes ulici Nádražní - spodní část 

Místo na přecházení. Délka 9 m, schází varovné pásy, vodící pás přechodu, výškový rozdíl obrubníku 
a vozovky je vyhovující. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro 
osoby se zrak. postižením, stavební úprava - doplnění pásů, oprava napojení na chodník. Doplnit 
vodorovné značení V 7b. 
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C18 – část. bezbariérové napojení z ulice Nádražní na ulici Palachovu 

Část. bezbariérová pochůzná plocha parkoviště - navazuje na stávající chodníky. Vhodná stavební 
úprava – v části s nedostupnou /auta/ vodící linií vhodné doplnění umělé vodící linie k přirozené linii 
(rozhraní plocha parkoviště a zeleného pásu) přes plochu parkoviště – oprava povrchu.  

  

C19 - místo na přecházení přes ulici Nádražní se zúženým vstupem 

Místo na přecházení, délka 9 m. Chybí varovné pásy, vodící pás přechodu. Výškový rozdíl obrubníku 
a vozovky je vyhovující. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro 
osoby se zrak. postižením, stavební úprava - doplnění pásů včetně napojení na chodník, rozšíření 
vstupu - rekonstrukce. Doplnit vodorovné značení V 7b. 

  

C20 - značený přechod s napojením na bezbar. chodník 

Stávající značený přechod, částečně bezbariérový, délka 9 m. Špatně vyhotoven signál. pás na jedné 
straně, nevede až k vodící linii. Schází vodící pás přechodu. 
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C21 - bariérové napojení přechodu na chodník 

Stávající značený přechod (C20) částečně bezbariérový. Signální pás chybně proveden – nenapojen 
na vodící linii chodníku. 

  

C22 - bezbariérový přechod a chodník 

Přechod, součást kruhového objezdu – bezbariérový. 

  

C23 - bezbariérový přechod s ostrůvkem 

Přechod, součást kruhového objezdu. Částečně bezbariérový přechod s ostrůvkem a var. pásy. 
Chybí signál. pás ostrůvku. 
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C24 - bezbariérový chodník u OC 

Stávající bezbariérový chodník včetně vodící linie u OC. 

  

C25 - bariérový přechod s vodící linií u OC 

Stávající z jedné strany bezbariérový přechod, značený. S vodícím pásem přechodu a bezbariérovým 
napojením na bezbariérový chodník u OC. Na straně OC chybí var., sig. pás. Na straně s 
vyhotoveným sig. pásem je sig. pás chybný, není veden k vodící linii chodníku. 

  

C26 - autobusové nádraží 

Autobusová zastávka Autobusové nádraží, částečně bezbariérová. Nesprávné provedení pásu podél 
nástupní hrany – chybí hmatový kontrast. Odsazení hrany od komunikace je vyhovující, signální pás 
od vodící linie směrem k nástupní hraně a označníku je rovněž vyhovující. 
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C27 – bezbariérový přechod ulice Chelčického 

Přechod stávající, značený, bezbariérový, dl. 6 m. 

  

C28 - bariérový chodník na ulici Chelčického 

Stávající bariérový chodník ze žulových kostek. Nerovný povrch, průchozí vzdálenost mezi 
obrubníkem a stožárem veř. osvětlení nesplňuje podmínky vyhlášky č. 389/2009 Sb.  
Skutečnost 0,6 - 0,7 m, požadované min. 0,9 m - rekonstrukce. 

  

C29 - MP přes ulici Haškovu 

Místo na přecházení dlouhý 18 m. Schází varovné pásy, vodící pás přechodu, výškový rozdíl 
obrubníku a vozovky je nevyhovující. Bariérový, potřebná úprava - snížení obrubníků na vhodnou 
výšku, doplnění pásů a vodícího pásu přechodu, oprava napojení chodníku. Doplnit vodorovné 
značení V 7b. 
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C30 - přechod přes ulici Chelčického u ulice Jihlavská 

Přechod značený, dl. 8 m – bariérový. Bez signálního a varovného pásu, převýšení oproti komunikaci 
není vhodné. Stavební úprava - snížení obrubníků na vhodnou výšku, doplnění pásů, opravit 
napojení na chodník. 

  

C31 - bezbariérový chodník na ulici Jihlavská 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

C32 - autobusová zastávka na ulici Jihlavská 

Autobusová zastávka Jihlavská, bariérová, převýšení oproti komunikaci je nevhodné. Chybící var. 
pás podél nástupní hrany a chybí sig. pás vedený kolmo od vod. linie k nástupní hraně. Označník 
zastávky nevhodně umístněný, mimo komunikaci a mimo dosah osoby se ZP. 
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C33 - výjezd ze závodu na ulici Jihlavská 

Místo na přecházení přes výjezd z parkoviště. Na jedné straně schází varovný pás, výškový rozdíl 
obrubníku a vozovky je nevhodný. Potřebná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění var. pásu, 
oprava napojení na chodník. 

  

C34 - napojení ulice Palachova a Brněnská 

Stávající chodník na ulici Brněnskou - bezb. 

  

C35 - chodník na ulici Palachova 

Stávající bezbariérový chodník. Vhodné doplnit umělou vodící linii v některých místech, rovněž ořezat 
zeleň zasahující do profilu chodníku. 
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C36 - bezbariérové napojení na ulici Brněnskou 

Stávající bezbariérový chodník - napojení na ulici Brněnskou. Navazuje na chodník ve spádu s 
odpočívkami. 

  

C37-pokračování chodníku ulice Palachova 

Pokračování bezbariérového chodníku ulice Palachova. Vhodné doplnit umělou vodící linii 
v některých místech, rovněž ořezat zeleň zasahující do profilu chodníku. 

  

C38 - přechod ulice Palachova 

Přechod stávající, značený. Délka 6m, na jedné straně bez chodeckých pásu pro osoby se zrakovým 
postižením. Bariérový, potřebná úprava - doplnění sig. a var. pásu, oprava stávajícího sig. pásu. 
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4 Trasa D 

Vedení trasy  

● ul. Strojírenská - ul. 1.máje - ul. Revoluční - ul. Okružní - ul. Brodská - ul. Komenského - ul. 

U Klafárku - ul. Dr. Drože - ul. Žižkova.  

Délka trasy 

● Celková délka 4,35 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,75 km 

Chodníky 

Na trase D jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou, část trasy je 

vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený povrch. Platí to pro ul. Komenského, ul. 

Okružní, kde by byla vhodná na úsecích rozsáhlejší rekonstrukce. Prolákliny v chodnících 

zamezující odtoku vody a tedy sú bariérou pro osoby se zrakovým postižením – vstoupí do 

kaluže. Rovněž je vzhledem na osoby se zrakovým postižením potřebné vytvořit umělou vodící 

linii a odstranit překážky podél vodící linie (zeleň, větve, reklamní tabule). V některých 

případech stávající podélný sklon chodníku přesahuje max. požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb, 

tj.12,5 % na vzdálenost 3,0 m bez odpočinkového místa. Tyto úseky v důležitých místech jako 

např. před přechody, případně před vstupy do objektů, je nutno dořešit 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody sú v převážné míře vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm (např. přes ul. 1. máje). Vzhledem na osoby se zrakovým postižením 

by byla v některých případech vhodná oprava stávající situace (např. přes ul. 1. máje, ul. 

Strojírenská), respektive její doplnění. V případě nesprávného umístění var. a signálních pásů, 

jejich špatného napojení (v některých případech nenapojení) na vodící linii nebo barevně 

nekontrastního řešení, nesplňuje toto řešení požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Taktéž, vzhledem 

na zmíněnou vyhlášku, v některých případech absentuje při přechodech delších než 8 m vodící 

pás přechodu – potřebné doplnit. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - 

trasa hlavní -D-. 

Tabulka 4.4: Objekty na trase D – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

55. KÚ kraje Vysočina, Žižkova 227/1 Bezbariérový 

56. MÚ ŽĎÁR n.S., Žižkova 227/1 Bezbariérový 

57. CELNÍ ÚŘAD, Komenského 1786/25 Bezbariérový 

58. POLICIE ČR -cizinecká policie, Komenského 1786/3 Bezbariérový 

59. ÚŘAD PRO ZASTUP.STÁTU, Dr.Drože 1686/26 Bezbariérový 

61. KINO VYSOČINA, Brodská 1000/2 Bezbariérový 

62. ČESKÁ POŠTA, Brodská 1834/12 Bezbariérový 

63. MŠ 4, Brodská 776/5 Bezbariérový 

64. SDRUŽENÍ HASIČŮ, Komenského 1190/1 Bezbariérový 

65. ZŠ 2, Komenského 715/2 Bariérový, přístup po schodech. 
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Objekt Bariérovost 

66. ZŠ 3, Komenského 825/6 Bezbariérový 

67. SPEC.ŠKOLA PRO MENT.POSTIŽ., Komenského 825/6 Bezbariérový 

68. SOU STROJÍRENSKÉ - domov mládeže, Komenského 762/8  V přestavbě? 

69. STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, Komenského 972/10 Bezbariérový 

70. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Komenského 1190/1 Bezbariérový 

71. ŠKOLA EKONOM. A CESTOV.RUCHU, U Klafárku 1685/1  Bezbariérový 

72. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM A SOU, U Klafárku 1786/25 Bezbariérový 

73. MŠ VAMBERSKÁ, Okružní 729/73 Částeč. bezbariérový 

74. DOMOV DŮCHODCŮ, Okružní 763/67 Bezbariérový 

106. OC PENNY MARKET, Strojírenská 375/20 Bezbariérový 
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Fotodokumentace 
 

D1 - výchozí bod tří tras před mostem 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

D2 - stávající místo přecházení přes výjezd z parkoviště 

Místo na přecházení - neznačené, délka 6 m. S var. pásem nekontrastní barvy, výškový rozdíl 
obrubníku je vyhovující. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro 
osoby se zrak. postižením. Potřebná úprava - var. pás kontrastní barvy. Doplnit vodorovné značení 
V 7B. 

  

D3 - stávající úprava ulice Dr. Drože 

Bezbariérová úprava pochůzné komunikace. 
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D4 - ulice Dr. Drože 

Bezbariérová úprava ulice Dr. Drože.  

  

D5 – částečně bezbar. chodník - ulice U Klafárku 

Stávající chodník v ulici U Klafárku. Sklon chodníku je vyšší než 12,5%, nejsou vytvořeny odpočívky -
rekonstrukce. 

  

D6 - bezbariérová úprava přístupu 

Bezbariérový chodník s přirozenou vodící linií. 
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D7 - navržené místo pro chodník a MP 

Navržené místo na přecházení, délka 6 m. Bariérové, stávající stav - výška obrubníku oproti vozovce 
je nevyhovující, chybí chodecké pásy pro osoby se zrak postižením. Nutná stavební úprava - doplnit 
var. pás, snížení obrubníků, oprava napojení na navrhovaný chodník. /Situace bez změny, k úpravě 
nedošlo./ 

  

D8 - stávající úprava ul. Komenského 

Stávající částečně bezbariérový chodník s nerovným povrchem a vodící linií. Potřebná úprava - 
oprava povrchu. V části chodníku sklon nad 12,5% - vhodné vytvořit odpočívky - rekonstrukce. 

  

D9 – bezbariérový chodník 

Horní část chodníku na ul. Komenského. Částečně bezbariérový, vhodné opravit povrch. 
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D10 - stávající pochůzná komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace. 

  

D11 - pokračování komunikace 

Navazující (D10) bezbariérová pochůzná komunikace. 
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D12 - místo bez vodící linie 

Plocha parkoviště - bezbariérová pochůzná komunikace. Chybí vodící linie, potřebná úprava – 
vytvoření umělé vodící linie, navázat na stávající – oprava povrchu. 

  

D13 - bezbariérová úprava chodníku 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

D14 - asf. chodník 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník s mírnými lokál. nerovnostmi a přirozenou vodící linií. 
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D15 - napojení na ulici Brodskou 

Přechod stávající, značený - bezbariérový. Délka 7 m. 

  

D16 - přechod přes ulici 1.máje 

Přechod stávající, značený – bariérový s délkou 8 m. Bez signálních a varovných pásů, nevhodný 
výškový rozdíl obrubníku a vozovky. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků na vhodný výškový 
rozdíl oproti vozovce, doplnění sig. a varov. pásů, opravit napojení na stávající bezbariérový chodník. 

  

D17 - autobusová zastávka Brodská-lékárna 

Autobusová zastávka – bariérová. Chybí var. pás podél nástupní hrany a sig. pás veden od vodící 
linie k nástup. hraně. 
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D18 - autobusová zastávka Brodská 

Autobusová zastávka Brodská, bariérová, převýšení proti komunikaci nevhodné, zastávka nesplňuje 
požadavky. Schází sig. pás od vodící linie k nástupní hraně. 

  

D19 - přechod přes ulici Žižkova 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m, bezbariérový. 

  

D20 - ulice Žižkova 

Stávající bezbariérový chodník - horní část. 

  

 

 

 

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

61 

D21 - ulice Žižkova 

Stávající bezbariérový chodník - spodní část. 

  

D22 - autobusová zastávka Žižkova 

Autobusová zastávka Žižkova, bariérová. Převýšení oproti komunikaci je nevhodné a nejednotné na 
obou stranách (15 cm na straně k řece, na straně druhé 20 cm). Chybící var. (podél nástupní hrany) 
a signální pás (od vodící linie k označníku). 

  

D23 - bezbar. chodník u Měst. Úřadu 

Bezbariérový chodník a přístup. 
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D24 - ulice Komenského 

Stávající bezbariérový chodník v ulici Komenského s vodící linií. Nutná oprava povrchu z důvodu 
nerovností. 

  

D25 - místo na přecházení 

Navrhované místo na přecházení. Délka 6 m. Bez varovných pásů, nevhodný výškový rozdíl 
obrubníku a vozovky. Bariérový, vhodná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů a 
úprava napojení na chodník. Doplnit vodorovné značení V 7B. /situace bez změny/ 

  

D26 - pokračování ulice Komenského 

Stávající bezbariérový chodník v ulici Komenského s vodící linií. Nutná oprava povrchu z důvodu 
nerovností. 
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D27 - stáv. stav chodníku 

Chodník s nerovným povrchem, doporučená úprava – výměna povrchu. Bariérový pro osoby se 
zrakovým postižením. 

  

D28 - ulice Komenského 

Stávající bezbariérový chodník. Vhodná oprava povrchu z důvodu nerovností. 

  

D29 - konec ulice Komenského 

Stávající bezbariérová úprava dl. chodníku s vodící linií. Vhodná oprava povrchu z důvodu 
nerovností. 
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D30 - ulice Okružní 

Stávající bezbariérový chodník s nerovnostmi. Vhodná úprava – opravit povrch 

  

D31 - stávající přechod ulice V Zahrádkách 

Stávající místo na přecházení s varovným pásem, výškový rozdíl oproti komunikaci nevhodný, 
bariérové. Stavební úprava – opravit výškový rozdíl chodníku a komunikace na 20 mm, opravit 
varovné pásy (nesmí být v oblouku!). Možno přemístit místo na přecházení za silniční rošt. 

  

D32 - autobusová zastávka Okružní – dolní 

Autobusová zastávka  - dolní, bezbariérová. 
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D33 - místo na přecházení ulice Okružní 

Navržené místo na přecházení, neznačené, délka 6 m – bariérové. Stávající stav - výška obrubníku 
oproti vozovce je nevyhovující, chybící chodecké pásy pro zrakově postižené. Nutná stavební úprava 
- umístění var.pás, snížení obrubníků na vhodnější výškový rozdíl, oprava napojení na chodník. 
Doplnit vodorovné značení V 7B. /situace bez změny/ 

  

D34 - ulice 1.máje 

Stávající bezbariérová úprava chodníku vč. vodící linie. Chodník s lokálními nerovnostmi. 

  

D35 - napojení  ulice Okružní a 1.máje 

Stávající bezbariérový chodník s lokálními nerovnostmi. 
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D36 -  přechod ulice Strojírenská 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky je nevhodný – bariérový přechod. Nutná stavební úprava - snížení obrubníků, doplnění pásů 
a oprava napojení na chodník. 

  

D37 - přechod ulice Strojírenská – cyklostezka 

Přechod stávající, značený. Délka 8 m, signální a varovné pásy nekontrastní barvy na jedné straně, 
výškový rozdíl obrubníku a vozovky na téže straně vhodný, na straně druhé bez pásů – bariérový 
přechod. Nutná stavební úprava – změna a doplnění var. a sig. pásů na obou stranách přechodu, 
oprava jejich napojení na chodník. Snížení osazení obrubníků. 

  

D38 - autobusová zastávka Strojírenská u mostu 

Autobusová zastávka Strojírenská u mostu, bariérová, převýšení oproti komunikaci 16 cm. Chybí var. 
pás podél nástupní hrany a sig. pás veden od vodící linie k nástup. hraně. 
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D39 - přechod u OC 

Přechod stávající, značený. Délka 5 m, signální a varovné pásy nekontrastní barvy, výškový rozdíl 
obrubníku je vhodný. Bariérový pro osoby se zrakovým postižením. Nutná stavební úprava - změna 
var. pásů a sig. pásů na kontrastní bar. provedení na obou stranách přechodu a oprava jejich 
napojení na vodící linii chodníku. 
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5 Trasa E 

Vedení trasy  

● ul. Horní - ul. Bratří Čapků - nám. Republiky - ul. Neumannova - ul. Studentská - ul. Vysocká 

- ul. Wonkova- ul. Libušínská - ul. Kovářova - ul. Dolní - ul. Neumannova.  

Délka trasy 

● Celková délka 5,00 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,91 km 

Chodníky 

Na trase E jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou, část trasy je 

vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený povrch. Částečně to platí pro chodník 

na ul. Neumannova a chodníku při ul. Bratří Čapků a chodníky před kulturním domem na ul. 

Dolní. Plně to platí na ul. Vysocká, kde by byla vhodná na úsecích rozsáhlejší rekonstrukce. 

Prolákliny v chodnících zamezující odtoku vody a tedy sú bariérou pro osoby se zrakovým 

postižením – vstoupí do kaluže. Rovněž je vzhledem na osoby se zrakovým postižením 

potřebné odstranit překážky podél vodící linie (zeleň, větve, reklamní tabule). V některých 

případech stávající podélný sklon chodníku přesahuje max. požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb, 

tj.12,5% na vzdálenost 3,0 m bez odpočinkového místa. Tyto úseky v důležitých místech jako 

např. před přechody, případně před vstupy do objektů, je nutno dořešit.  

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody sú v převážné míře vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm (např. ul. Vysocká). Vzhledem na osoby se zrakovým postižením by 

byla v některých případech vhodná oprava stávající situace (např. ul. Studentská), respektive 

její doplnění (např. ul. Vysocká). V případě nesprávného umístění var. a signálních pásů, jejich 

špatného napojení (v některých případech nenapojení) na vodící linii nebo barevně 

nekontrastního řešení, nesplňuje toto řešení požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Taktéž, vzhledem 

na zmíněnou vyhlášku, v některých případech absentuje při přechodech delších než 8 m vodící 

pás přechodu – potřebné doplnit. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - 

trasa hlavní -E-. 

Tabulka 5.5: Objekty na trase E – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

44. ZŠ 4, Švermova 1132/4 Bezbariérový 

45. MŠ 6, Vančurova 14 Bezbariérový 

46. ZIMNÍ STADION - SPORTOVNÍ HALA, Jungmanova 1496/10  Část. bezbariérový 

47. GYMNÁZUIM, Neumannova 1693/2 Bezbariérový 

48. VYŠŠÍ ODBORNÁ A STŘEDNÍ PRŮM.ŠKOLA, Studentská 1  Bezbariérový 

49. POLIKLINIKA, Studentská 1699/4 Bezbariérový 

50. CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA, Studentská 1699/4 Bezbariérový 

51. MŠ 8, Vysocká 232/10 Bezbariérový 

52. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Dolní 3 Zrušena 
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Objekt Bariérovost 

53. DŮM KULTURY, Libušínská 183 Bezbariérový 

54. DŮM S PEČOVATEL. SLUŽBOU, Libušínská 203/11 Čast. Bezbariérový 

84. VEŘEJNÉ WC Bezbariérový 

107. OC LÍDL, Studentská 2215/2 Bezbariérový 

111. LÉKÁRNA ASKLEPIUS, Studentská 1699/7 Bezbariérový 
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Fotodokumentace 
 
E1 - bezbariérový chodník v místě přechodu parkoviště 

Stávající bezbariérový chodník v místě parkoviště u OC a polikliniky vč. var. pásů a vodících linií.  

  

E2 - bezbariérový chodník k ulici Neumannova 

Stávající bezbariérový chodník - směr nám. Republiky 

  

E3 - bezbariérový chodník na ulici Neumannova 

Stávající bezbariérový chodník s lokálními nerovnostmi. Oprava povrchu v místě nerovností vhodná. 
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E4 - přechod přes ulici Neumannova 

Přechod stávající, značený, délka 7 m – bezbariérový. 

  

E5 - bezbariérový chodník směrem k náměstí Republiky 

Bezbariérový chodník – směr nám. Republiky. 

  

E6 - pokračování bezbariérového chodníku podél OC 

Pokračování bezbariérového chodníku s mírnými nerovnostmi. 
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E7 - úprava vnitřního dvora u OC 

Vnitřního prostoru u OC - bezbariérový. 

  

E8 - stávající bezbariérová úprava vč. vodící linie 

Stávající bezbariérový chodník s mírnými nerovnostmi. 

  

E9 - přechod z pochůzné komunikace na chodník 

Místo na přecházení – bezbariérové. 
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E10 - stávající značený přechod 

Přechod stávající, značený, délka 6 m – bariérový. Chybí sig. a var. pásy, výškový rozdíl obrubníku a 
vozovky je nevyhovující. Vhodná úprava - snížení obrubníků, doplnění chodec. pásů, oprava 
napojení na chodník. 

  

E11- stávající úprava dl. chodníku 

Stávající dl. chodník s bezbariérovou úpravou, přítomné mírné nerovnosti.  
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E12 - stávající úprava asf. komunikace 

Stávající chodník bezbariérový. 

  

E13 - pokračování bezbariérové trasy 

Pokračování bezbariérové trasy. 

  

E14 - stávající chodník 

Stávající bezbariérový asf. chodník. 
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E15 - část chodníku vyžadující stavební úpravu 

Stávající asf. chodník s nerovnostmi – potřebná oprava povrchu. 

  

E16 - asf. chodník s vodící linií 

Pokračování stávajícího chodníku s malými lokálními nerovnostmi.  

  

E17 - křižovatka ulic Neumannova a Studentská 

Stávající bezbar. chodník u křižovatky. 
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E18 - chodník podél ulice Neumannova za křižovatkou 

Bezbariérový chodník s malými lokálními nerovnostmi. 

  

E19 - bezbariérový přístup k objektu č.47 a 48. 

Bezbariérový přístup přes parkovací plochu jako pokračování bezbariérového chodníku. Značený 
přechod, bariérový pro osoby zrak. postižením. 

  

E20 -chodník podél ulice Studentská 

Stávající bezb. chodník. Přesunutá zastávka Studentská – bezbariérová. 
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E21 - přechod přes ulici Studentská za křižovatkou 

Přechod stávající, značený, délka 8 m – bezbariérový. 

  

E22 - výjezd z parkoviště 

Místo na přecházení - bezbariérové. 

  

E23 - bezbariérová trasa k ulici Dolní 

Bezbariérový chodník. 
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E24 - přechod přes ulici Studentská u OC 

Přechod stávající, značený, délka 8 m – částečně bezbariérový. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
je vyhovující, prvky pro navigaci osob se zrak. postižením nevyhovující – na jedné straně není 
vhodně napojený sig pás na vodící linii chodníku. 

  

E25 - chodník 

Stávající částečně bezbariérový chodník u místa na přecházení. Místo na přecházení, délka 6 m. Na 
jedné straně potřebné skrátit varovný pás – navádí mimo MP, přímo do komunikace. Potřebná 
úprava – oprava varovného pásu. 

  

E26 - autobusová zastávka 

Zastávka přesunuta. 
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E27 - druhá strana autobusové zastávky 

Zastávka přesunuta, potřebné odstranit prvky chodecké signal. pro osoby se zrak. postižením.  

  

E28 - chodník k ulici Vysocká 

Stávající bezbariérová úprava chodníku. 

  

E29 - ulice Vysocká 

Stávající bezbariérový chodník. 
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E30 - ulice Vysocká - místo na přecházení 

Místo na přecházení, délka 8 m - bariérový. Na jedné straně bez varovných pásů, nevyhovující výšk. 
rozdíl obrubník-vozovka. Potřebná úprava – doplnění var. pásu, snížení obrubníku, oprava napojení 
na chodník a oprava chodníku. 

  

E31 - pokračování chodníku na ulici Vysocká 

Stávající bezbariérový chodník s nerovnostmi, vhodné opravit povrch. 

  

E32 - značený přechod ulice Vysocká 

Přechod stávající, značený, délka 7 m – bariérový. Výškový rozdíl obrubníku a vozovky je vyhovující. 
Nevyhovuje var. a sig. pásy vzhledem na kontrastnost provedení, bezbariérový pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. postižením. Stavební úprava – upravit 
pásy na kontrastní barvu. 
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E33 - autobusová zastávka na ulici Wonkova 

Autobusová zastávka Wonkova, bariérová, převýšení oproti komunikaci nevyhovuje, schází varovní a 
signální pás (podél hrany nástupiště a od vodící linie k označníku, resp k nástupní hraně). 

  

E34 - ulice Wonkova 

Stávající bezbariérová úprava asf. chodníku na ulici Wonkova. 

  

E35 - přechod - ulice Wonkova 

Přechod stávající, značený, délka 7 m – v momentálním stavě bezbariérový, potřebné doplnit 
vodorovné značení. 
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E36 - značený přechod - ulice Dolní 

Přechod stávající, značený, délka 12 m – v momentálním stavě bezbariérový, potřebné doplnit 
vodorovné značení. 

  

E37 - přechod ulice Dolní - střední část 

Přechod stávající, značený, délka 12 m – částečně bezbariérový. Chybí vodící pás přechodu, na 
jedné straně signální pás nenapojen na vodící linii. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, částečně bariérový pro osoby se zrak. postižením. Úprava – doplnění vod pásu přechodu, 
napojení sig pásu na vodící linii. /Na straně opačné, na pravé fotce blíže, je signální pás proveden 
formálně správně, ale nedostatečně. Bylo by vhodné jeho doplnění i do opačné strany./ 

  

E38 - přechod směrem k ulici Libušínská 

Přechod stávající, značený, délka 12 m – částečně bariérový. Chybí vodící pás přechodu, nesprávné 
vyhotovení signálního pásu na jedné straně. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, bariérový pro osoby se zrak. postižením. Úprava – doplnění vod pásu přechodu, oprava 
napojení sig pásu na vodící linii. 
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E39 - chodník podél ulice Dolní 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník. 

  

E40 - chodník podél ulice Dolní - kulturní dům 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník s nerovnostmi, potřebná oprava povrchu. 

  

E41 - přístupová rampa ke KD 

Přístupová rampa. 
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E42 - ulice Kovářova – místo přecházení 

Místo na přecházení, délka 4 m – bariérové. Chybí varov pásy, výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
na jedné straně vyhovuje, na straně druhé ne. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, částečně bariérový pro osoby se zrak. postižením. Úprava - doplnění pásů, napojení na 
stávající bezbariérový chodník, oprava obrubníků na jedné straně.  

  

E43 - ulice Kovářova 

Stávající pojízdný chodník s bezbariérovou úpravou a boční vodící linií. 

  

E44 - autobusová zastávka na ulici Libušínská 

Autobusová zastávka Libušínská, bariérová vzhledem na osoby se zrakovým postižením. Chybí 
hmatový kontrast u pásu podél nástupní hrany.  
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E45 -ulice Libušínská -vnitřní část 

Stávající stav ulice Dvořákova - bezbariérový. 

  

E46 - stáv. chodník k ulici Dolní 

Stávající bezb. chodník. 

  

E47 – chodník směrem ke sportovnímu centru 

Stávající pochůzná komunikace – bezbariérová. /V minulosti místo plánované jako místo na 
přecházení/  
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E48 - stáv. chodník - ulice Dolní 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

E49 - stáv. chodník v místě přechodu přes ulici Dolní 

Chodník ze zámkové dlažby, bezbariérový. 

  

E50 - stáv. chodník k ulici Libušínská 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník s nerovnostmi v místě spojů. Vhodné lokálně opravit. 
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E51 – MP přes ulici Libušínská a Dolní 

Místo na přecházení, délka 5 m – bariérové. Chybí varov pásy, výškový rozdíl obrubníku a vozovky 
vyhovuje. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. 
postižením. Úprava - doplnění pásů, oprava napojení na stávající chodník, oprava povrchu chodníku. 
Doplnit vodorovné znač. V 7B. 

  

E52 - ulice Libušínská 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník s boční vodící linií. 

  

E53 - chodník směrem k vedl. trase ozn."1" 

Stávající asfaltový bezbariérový chodník s nerovnostmi. Potřebné opravit povrch. 
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E54 - chodník na křižovatce ulice Dolní a Neumannovy 

Stávající chodník ze zámkové dlažby před vstupem na značený přechod. 

  

E55 - chodník podél ulice Neumannova 

Bezbariérový chodník s vodící linií tvořenou rozhraním zelené plochy a chodníku - obrubník 

  

E56 - náhradní propojka trasy 

Náhradní trasa mezi objekty. Pro osoby s omezenou možností pohybu, konkrétně na vozíku 
přístupný s doprovodem - sklon do 12,5 %, bez odpočívky. 
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E57 - pokračování chodníku ulice Neumannova 

Místo na přecházení, dl.6 m - bezbariérové. 

  

E58 - chodník k OC 

Stávající bezbariérový chodník v místě zásobovací komunikace s var. pásem na jedné straně, na 
straně druhé chybí. Úprava – doplnění var. pásu. 
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6 Trasa F 

Vedení trasy  

● ul. Jungmannova - ul. Bezručova - ul. Zelenohorská - ul. Sychrova - ul. Santiniho 

Délka trasy 

● Celková délka 3,99 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,03 km 

Chodníky 

Na trase F jsou chodníky z převážné časti s bezbariérovou povrchovou úpravou a celkovém 

bezbariérovém stavu.  

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody sú v převážné míře vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 

Ovšem v některých případech je potřeba upravit odsazení hrany chodníku od komunikace na 

vhodnější výšku – 20 mm. Vzhledem na osoby se zrakovým postižením by byla v některých 

případech vhodná oprava stávající situace (např. ul. Jungmannova), respektive její doplnění 

(např. ul. Sychrova). V některých případech stávající podélný sklon chodníku přesahuje max. 

požadavek vyhl. č. 398/2009 Sb, tj.12,5% na vzdálenost 3,0 m bez odpočinkového místa. Tyto 

úseky v důležitých místech jako např. před přechody, případně před vstupy do objektů, je nutno 

dořešit. V případě nesprávného umístění var. a signálních pásů, jejich špatného napojení (v 

některých případech nenapojení) na vodící linii nebo barevně nekontrastního řešení, nesplňuje 

toto řešení požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Taktéž, vzhledem na zmíněnou vyhlášku, 

v některých případech absentuje při přechodech delších než 8 m vodící pás přechodu – 

potřebné doplnit.  

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - 

trasa hlavní -F-. 

Tabulka 6.6: Objekty na trase F – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

75.   ČESKÁ POŠTA, Sychrova 75/1 Bariérový, přístup po schodech 

76.   MŠ 10, Santiniho 11/13 Bariérový, plocha ve spádu 

77.   ZŠ, Santiniho 38/4 Bariérový, přístup po schodech 

78.   INFORMAČNÍ CENTRUM Zámek, Zámek 10/10 Bariérový, přístup po schodech 

79.   NPÚ, Zámek 1/1 Bariérový, přístup po schodech 

80.   SMUTEČNÍ SÍŇ, Sychrova 491/18 Bezbariérový 

81.   MUZEUM KNIHY+ZÁMEK, Zámek 1/1 Bariérový, přístup po schodech 

109. KOSTEL NANEBEVZETÍ P.MARIE Bariérový, přístup po schodech 

120. KOSTEL sv. Jana Nepomuckého Bariérový, přístup po schodech 

121. Fotbalové hřiště, tenisové kurty  Bezbariérový 
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Fotodokumentace 

 

F1 - křižovatka ulic Libušínská a Dolní 

Přechod ulice Libušínská, světelný, značený, délka 6 m – bezbariérový. 

  

F2 - bezbariérový chodník ulice Jungmannova 

Místo na přecházení. Délka 10 m, bez vodícího pásu přechodu, bez varov. pásu na jedné straně, na 
straně druhé varovný pás nekontrastný. Výškový rozdíl obrubník - vozovka je vyhovující. 
Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. postižením. 
Nutná stavební úprava - umístění vodícího pásu přechodu, var. pásů. 

  

F3 - pokračování chodníku 

Stávající bezbariérový chodník. 
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F4 - autobusová zastávka ul. Bezručova 

Autobusová zastávka Bezručova - stadion. Nástupní hranu nemožno určit, vzhledem na přestavbu. 
Vzhledem na osoby se zrakovým postižením je zastávka bezbariérová. 

  

F5 - bezbariérový chodník ulice Bezručova 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

F6 - autobusová zastávka ul. Bezručova – stadion 

Autobusová zastávka Bezručova - stadion - schází varovní a sig. pás. Bariérová. 
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F7 - bezbariérový chodník 

Stávající bezbariérový chodník včetně MP přes výjezd místní komunikace. Místo na přecházení – 
bariérové chybí var. pásy. 

  

F8 - bezbar. přístup ke stadionu 

Stávající bezbariérová přístupová plocha před stadionem, akt. využitá jako součást rekonstrukce 
komunikace (parkoviště vozidel, skladiště) 

  

F9 - bezbar. přístup k tenis. kurtům 
 

Přístup k tenisovým kurtům - bezbariérový. 
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F10 - bezbariérový přístup ke stadionu 

Přístup ke stadionu z boku, po pochůzné komunikaci – bezbariérový. 

  

F11 - přechod ulice Bezručova 

Přechod stávající, světelný, značený, délka 7 m – bezbariérový. 
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F12 - bezbariérový chodník ul. Bezručova 

Bezbariérový chodník, vodící linie tvořená rozhraním zelené plochy a chodníku. 

  

F13 - autobusová zastávka ul. Bezručova - u pily 

Autobusová zastávka Bezručova - u pily, bariérová, převýšení oproti komunikaci 18 cm, schází 
signální a varovný pás (od vodící linie k hraně a podél hrany). 

  

F14 - výjezd z parkoviště 
Úprava výjezdu z parkoviště – místo na přecházení - bariérové. Chybí var. pásy v kontrastní barvě, 
potřeba odstranit sig. pásy. Potřebná úprava - opravit var. pásy na kontrast. barevné provedení, 
odstranit sig. pásy. 
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F15 - přechod ulice Bezručova 

Přechod stávající, značený, délka 7 m – bezbariérový. 

  

F16 - chodník ulice Bezručova 

Stávající bezbariérový chodník. 

  

F17 - přechod ulice Sychrova 

Přechod stávající, značený, délka 14 m – bariérový. Chybí sig. pás, vodící pás přechodu. Výškový 
rozdíl je vyhovující. Bariérový pro osoby se zrak. postižením, v současném stavu var pás navádí tyto 
osoby do prostoru křižovatky! Potřebná úprava - umístění signálních pásů v barevně kontrastním 
provedení, vodícího pásu přechodu. 
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F18 - autobusová zastávka ulice Sychrova 

Autobusová zastávka Sychrova - obě strany bariérové. Převýšení oproti komunikaci nevhodné. 
Schází varovný pás podél hrany nástupiště, schází sig. pás od nástupní hrany k vodící linii, 
manipulační prostor chodníku je úzký. 

  

F19 - chodník ulice Bezručova 

Stávající bezbariérová úprava chodníku před mostem s umělou vodící linií. 

  

F20 - část chodníku ulice Santiniho 

Stávající chodník – vhodné vytvořit odpočívky vzhledem na sklon. 
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F21 - ulice Santiniho 

Místo na přecházení, délka 3 m - bezbariérové.    

  

F22 - bezbar. chodník v areálu Zámku 

Stávající bezbariérová plocha vnitřního dvora Zámku s vodící linií. 

  

F23 - bezbariérový chodník ulice Santiniho 

Stávající bezbariérový chodník. 
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F24 - pochůzná komunikace ke hřbitovu 

Stávající pochůzná bezbariérová komunikace s vodící linií. 

  

F25 – parkoviště 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s parkovištěm. 

  

F26 - ulice Zelenohorská 

Bezbariérový chodník na ulici Zelenohorská. 
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F27 - ulice Zelenohorská 

Pokračovaní bezbariérového chodníku. 

  

F28 - ulice Bezručova 

Bezbariérový chodník na ulici Bezručova. 
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7 Napojovací stezka – Pilák - trasa “F“ 

Vedení trasy  

● ul. Santiniho - Pilská nádrž - kemp Táborka 

Délka trasy 

● Celková délka 2,58 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,26 km 

Chodníky 

Na napojovací stezce - Pilák jsou chodníky a pochůzné komunikace s bezbariérovou 

povrchovou úpravou. Část trasy je vhodné zrekonstruovat, opravit. Důvodem je poškozený 

povrch. Částečně to platí pro chodník na ul. Dvorská. 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Místa přecházení jsou vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu částečně vyhovující, 
je vhodné vyřešit místa kde je odsazení chodníku od komunikace nevyhovující. Vzhledem na 
osoby se zrakovým postižením je vhodné doplnění dosavadní situace v místech, kde je to za 
potřeby. Jedná se zejména o doplnění varovných pásů. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné dořešit tak, aby splňovali požadavky 

vyhl. č. 398/2009 Sb. Navrhované je doplnění nástupních ostrůvku v potřebných místech a to 

vzhledem na odsazení nástupní hrany od plochy komunikace. Rovněž je potřebné při 

zastávkách vhodně vyřešit stávající situaci vzhledem na osoby se zrakovým postižením.   

Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - NAPOJOVACÍ STEZKA na trasu hlavní F. 

Tabulka 7.7: Objekty na napojovací stezce Pilák – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

Tálský mlýn Částečně bezbariérový 

kemp Táborka 1  Bezbariérový 

kemp Táborka 2 Bezbariérový 
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Fotodokumentace 

 

1. – chodník na ul. Dvorské 

Stávající komunikace. V úseku s asfaltovým povrchem a nerovnostmi, vhodné rekonstruovat. 

  

2. - výjezd z parkoviště 

Místo na přecházení s délkou 5 m, výškový rozdíl obrubníku a vozovky je vyhovující, chybí varovné 
pásy. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, bariérový pro osoby se zrak. 
postižením. Potřebná úprava – doplnění varov. pásu. 

  

3. - chodník na ulici Santiniho 

Stávající asf chodník – vhodné rekonstruovat /nerovnosti/. Vodící linie tvořená rozhraním zelené 
plochy a chodníku. 

  

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

103 

4. - autobusová zastávka 

Autobusová zastávka Pilská nádrž – bariérová. Převýšení je oproti komunikaci nevhodné, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením. Vhodná úprava – vytvoření nástupních ostrůvků.  

  

5. - stezka po hrázi 

Bezbariérová stezka po hrázi. 

  

6. - pochůzná komunikace 

Bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 
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7. - pochůzná komunikace - kemp Táborka 2 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace. 

  

8. – pochůzná komunikace směrem k parkovišti 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 

  

9. - kemp Táborka 1 

Stávající bezbariérová úprava plochy kempu. 
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8 Doplňková Trasa “A“ 

Vedení trasy  

● Žďár nad Sázavou - ul. Novoměstská - Mělkovice – Veselíčko 

Délka trasy 

● Celková délka 5,34 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,00 km 

Chodníky 

Na doplňkové trase “A“ jsou chodníky s bezbariérovou povrchovou úpravou a celkovém 

bezbariérovém stavu.  

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Místa přecházení jsou vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu částečně vyhovující, 
je vhodné vyřešit místa kde je odsazení chodníku od komunikace nevyhovující. Vzhledem na 
osoby se zrakovým postižením je vhodné doplnění dosavadní situace v místech, kde je to za 
potřeby. Jedná se zejména o doplnění varovných pásů. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné dořešit tak, aby splňovali požadavky 

vyhl. č. 398/2009 Sb. Navrhované je doplnění nástupních ostrůvku v potřebných místech a to 

vzhledem na odsazení nástupní hrany od plochy komunikace. Rovněž je potřebné při 

zastávkách vhodně vyřešit stávající situaci vzhledem na osoby se zrakovým postižením.   

Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - DOPLŇKOVÁ TRASA ozn."A". 

Tabulka 8.8: Objekty na doplňková trasa “A“ – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

01-A.  HZS Bariérový 

02-A.  prodejna "Jednota"  Bezbariérový 

03-A.  pohostinství Bariérový, přístup po schodech 

04-A.  kaplička Bariérový, přístup po schodech  

05-A.  železniční  stanice Bariérový, přístup po poškoz. povrchu 
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Fotodokumentace 
 

"A"1 - autobusová zastávka Mělkovice 

Autobusová zastávka Mělkovice – bariérová. Převýšení je oproti komunikaci nevhodné, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením. Vhodná úprava – vytvoření nástupních ostrůvků.  

  

"A"2 - stávající komunikace Mělkovice 

Pochůzná bezbariérová komunikace s vodící linií.  

  

"A"3 - pokračování stávající komunikace 

Stávající pochůzná komunikace. Vodící linie tvořená rozhraním zelené plochy a komunikace. 
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"A"4 - stávající úprava před objektem kapličky 

Pochůzná bezbariérová komunikace s vodící linií. Odbočení k objektu kapličky – bezbariérové. 

  

"A"5 - stávající autobusová zastávka Mělkovice 

Bariérová autobusová zastávka Mělkovice-horní. Převýšení je oproti komunikaci nevhodné, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením. Vhodná úprava – vytvoření nástupních ostrůvků.  

  

"A"6 - příjezdová komunikace do Veselíčka 

Bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. Vjezd do obce.  
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"A"7 - vlaková zastávka Veselíčko 

Stávající vlaková stanice - bariérová. Schází bezpeč. pás u nástupní hrany, stanice nesplňuje 
požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. 

  

"A"8 - stávající komunikace Veselíčko, st. silnice III.tř. 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 

  

"A"9 - autobusová zastávka Veselíčko 

Bariérová autobusová zastávka Mělkovice-horní. Převýšení je oproti komunikaci nevhodné, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením. Vhodná úprava – vytvoření nástupních ostrůvků v 
návaznosti na nově navržené místo na přecházení. 
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"A"10 - stávající chodník 

Místo na přecházení komunikace III.tř. u autobusové zastávky. Výška osazení stáv. obrubníků je 
vyhovující. Chybí varovné pásy. Vhodná úprava – doplnění varovných pásů na oba konce chodníku. 
Napojení na bezbar. pochůznou komunikaci. 

  

"A"11 - napojení na místní komunikaci 

Druhá strana chodníku, výškový rozdíl je nevyhovující. Vhodná úprava – doplnění var. pásu, úprava 
odsazení chodníku od komunikace na vyhovující výšku a napojení chodníku na pochůznou 
komunikaci.  

  

"A"12 - stávající komunikace 

Stávající bezbariérová pochůz. komunikace. 
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"A"13 - pokračování stávající komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace. 

  

"A"14 - stávající komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 

  

"A"15 - místní komunikace v místě napojení na st. silnici III.tř. 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií – směr k st. silnici III.tř.k 
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9 Doplňková Trasa “C“ 

Vedení trasy  

● Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská - Radonín - autobusová zastávka  

Délka trasy 

● Celková délka 1,65 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,00 km 

Chodníky 

Na doplňkové trase “C“ jsou chodníky s bezbariérovou povrchovou úpravou a celkovém 

bezbariérovém stavu.  

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Místa přecházení jsou vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. 
Vzhledem na osoby se zrakovým postižením je vhodné doplnění dosavadní situace v místech, 
kde je to za potřeby. Jedná se zejména o doplnění varovných pásů. 

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Navrhované je doplnění nástupních ostrůvku 

v potřebných místech a to vzhledem na odsazení nástupní hrany od plochy komunikace. 

Rovněž je potřebné při zastávkách vhodně vyřešit stávající situaci vzhledem na osoby se 

zrakovým postižením. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - DOPLŇKOVÁ 

TRASA ozn."C". 

Tabulka 9.9: Objekty na doplňková trasa “C“ – posouzení bariér na vstupu 

Objekty na trase – bariérovost vstupů Bariérovost 

01-C.  poštovní schránka, infotabule Zrušena 

02-C.  kaplička Bariérový, přístup po schodech 
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Fotodokumentace 

 

"C"1 - ulice Jihlavská - ulice Chelčického 

Bezbariérový chodník s umělou vodící linií. 

  

"C"2 - ulice Jihlavská 

Bezbariérový chodník s umělou vodící linií. 

  

"C"3 - příjezd od průmyslové plochy 

Místo na přecházení přes komunikaci. Bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
bariérový pro osoby se zrak. postižením. Výškový rozdíl je vyhovující. Chybí varovné pásy. Vhodná 
úprava – dopln. varovných pásů. 
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"C"4 - vjezd na parkoviště 

Místo na přecházení přes výjezd z areálu, dlouhé 6 m. Bezbariérové pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, bariérové pro osoby se zrak. postižením. Schází varovné pásy kontrastní barvy, 
výškové převýšení vyhovuje. 

  

"C"5 - autobusová zastávka 

Bariérová autobusová zastávka Hettich. Převýšení je oproti komunikaci 15 cm, chybí chodecké pásy 
pro osoby se zrak. postižením, nevhodně umístění označník. Vhodná úprava – vytvoření nástupních 
ostrůvků. Opačný směr je bez převýšení – vhodné vytvoření nástupního ostrůvku. 

  

"C"6 - vchod do areálu a začátek stezky 

Místo na přecházení přes vchod do areálu. Odsazení od komunikace je vyhovující. Na jedné straně 
schází varovný pás. Vhodná úprava – doplnění varov. pásu.  
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"C"7 - pokračování stezky 

Místo na přecházení, bezbariérové. Bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu, i pro 
osoby se zrakovým postižením.  

  

"C"8 - cyklostezka 

Konec bezbariérové stezky, ukončená varovným pásem. Přirozená vodící linie na obou stranách. 

  

"C"9 - autobusová zastávka 

Bariérová autobusová zastávka Radonín. Převýšení je oproti komunikaci nevyhovující, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením, nevhodně umístění označník. Vhodná úprava – 
vytvoření nástupních ostrůvků. 
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"C"10 - bezbariérová komunikace 

Bezbariérová úprava pochůzné komunikace. 

  

"C"11 - úprava plochy 

Bezbariérová úprava pochůzné komunikace, s přirozenou vod linií. 

  

"C"12 - bariérová úprava 

Bezbariérová úprava pochůzné komunikace, s přirozenou vod linií. 

   

 



Mott MacDonald | H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových tras 
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou  
 

 420529 |  3 | A | H.3 | Srpen 2021 
  
 

116 

"C"13 - navržené místo na přecházení 

Bariérová autobusová zastávka Radonín. Převýšení je oproti komunikaci nevyhovující, chybí 
chodecké pásy pro osoby se zrak. postižením. Vhodná úprava – vytvoření nástupních ostrůvků.  
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10 Doplňková Trasa “F“ 

Vedení trasy  

● Žďár nad Sázavou - ul. Santiniho - Stržanov - autobusová zastávka  

Délka trasy 

● Celková délka 5,15 km  

● Délka trasy určená k rekonstrukci či opravě 0,00 km 

Chodníky 

Na doplňkové trase “F“ jsou chodníky s bezbariérovou povrchovou úpravou a celkovém 

bezbariérovém stavu.  

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 

Přechody jsou vzhledem na osoby s omezenou schopností pohybu vyhovující. Vzhledem na 
osoby se zrakovým postižením je vhodné doplnění dosavadní situace v místech, kde je to za 
potřeby.  

Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky MHD a linkové dopravy je potřebné v některých případech dořešit tak, aby 

splňovali požadavky vyhl. č. 398/2009 Sb. Navrhované je doplnění nástupních ostrůvku 

v potřebných místech a to vzhledem na odsazení nástupní hrany od plochy komunikace. 

Rovněž je potřebné při zastávkách vhodně vyřešit stávající situaci vzhledem na osoby se 

zrakovým postižením. Závady jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci - DOPLŇKOVÁ 

TRASA ozn."F". 

Tabulka 10.8: Objekty na doplňková trasa “F“ – posouzení bariér na vstupu 

Objekt Bariérovost 

01-F.  Knihovna Bariérový, přístup po schodech 

02-F.  prodejna "Jednota"  Bariérový, přístup po schodech 

03-F.  kaplička Bariérový, přístup po schodech 
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Fotodokumentace 

 

"F"1 - autobusová zastávka 

Autobusová zastávka - bariérová. 

  

"F"2 - stávající MP 

Místo na přecházení. Délka 8 m, bez signálních a varovných pásů, výškový rozdíl krajnice a vozovky 
je vyhovující. Bariérový pro osoby se zrak postižením. Potřeba změny spět na značený přechod. 
Stavební úprava - doplnění var. pásů a sig. pásů v kontrastním bar. provedení, jejich napojení na 
vodící linii, návrh na vytvoření nástupních ostrůvků se začleněním značeného, bezbariérového 
přechodu. Vzhledem na místo, kde by měl přechod být je nutné, aby se jednalo o přechod značený! 

  

"F"3 - stávající bezbariérová komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 
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"F"4 - stávající bezbariérová komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 

  

"F"5 - stávající bezbariérová komunikace 

Stávající bezbariérová pochůzná komunikace s přirozenou vodící linií. 
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H.3 Aktualizace Generelu bezbariérových 

tras 

H.3.1 Aktualizace Generelu bezbariérové dopravy 

H.3.2 Trasy – Celková situace 

H.3.3 Trasa hlavní - A  

H.3.4 Trasa hlavní - B  

H.3.5 Trasa hlavní - C  

H.3.6 Trasa hlavní - D  

H.3.7 Trasa hlavní - E  

H.3.8 Trasa hlavní - F  

H.3.9 NAPOJOVACÍ STEZKA na trasu hlavní - F 

H.3.10 DOPLŇKOVÁ TRASA ozn. "A" - Mělkovice -Veselíčko. 

H.3.11 DOPLŇKOVÁ TRASA ozn."C" -Radonín. 

H.3.12 DOPLŇKOVÁ TRASA ozn."F" -Stržanov. 
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