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Stávající stav řešené lokality 



Hlavní cíle studie 

Jedná se o studii možnosti propojení 
ulice Vodárenská a ul. Kosinkova v 
intravilánu města Žďár nad Sázavou, 
které by znamenalo lepší obslužnost 
sídliště Vodojem. Zlepšení přístupu 
cyklistům i chodcům do  vycházkové 
lokality kolem nádrže Staviště. 
Usměrnění dopravy v oblasti garáží, 
kde se množství nezpevněných tras 
chaoticky napojuje na komunikaci v 
ul. Vodárenská. Cílem studie je 
rovněž řešení možnosti propojení s 
ulicí Wonkova. 

 

Lepší obslužnost sídliště 
Vodojem 

Zlepšení přístupu do lokality 
nádrže Staviště 

Usměrnění dopravy v oblasti 
garáží 

Možnosti propojení s ulicí 
Wonkova. 



Vývoj variant řešení 

 Byly zpracovány tři varianty řešení a následně byly představeny 
zástupcům města Žďár nad Sázavou na výrobních výborech. Po 
zapracování požadavků byly projektantem zpracovány dvě finální 
varianty studie ze kterých se bude vycházet při dalším stupni 

dokumentace. 

 

  

 Na následujících stránkách si jednotlivé varianty 
představíme detailně.  



1. varianta – popis 

Navržena je kompletní rekonstrukce 
komunikace , zřízení společného pásu 
pro chodce a cyklisty  š. 3,0m mezi 
ulicemi Studentská a Neumanova. 
Směrem k ulici Kosinkova je pak navržen 
chodník š. 2,0m a cyklisté v této trase 
budou pokračovat po komunikaci. Dále 
je navržena úprava nezpevněných tras v 
oblasti stávajících garáží. Úprava 
zahrnuje zřízení jedné průjezdné trasy š. 
3m, která bude napojena na čtvrtý sjezd 
z garáží směrem od ulice Neumanova. 
Sjezdy ke garážím budou upraveny na š. 
6m. První sjezd ke garážím po levé 
straně ve směru od ulice Neumanova 
bude zaslepen a pro výjezd z této řady 
garáží bude využíván pouze sjezd přímo 
z ulice Neumanova. 

Ve variantě I. je uvažováno s propojením 
ulice Kosinkova na navrženou trasu. Toto 
propojení by sloužilo pouze jako 
havarijní přístup v případě uzavírek 
apod.. V normální stavu by byla ulice 
zaslepena přenosnými bariérami 
(květináče, bet. svodidla...).  



 1. varianta –  grafika 



2. varianta – popis + grafika 

Navržena je kompletní rekonstrukce 
komunikace , zřízení společného pásu 
pro chodce a cyklisty  š. 3,0m mezi 
ulicemi Studentská a Neumanova. 
Směrem k ulici Kosinkova je pak navržen 
chodník š. 2,0m a cyklisté v této trase 
budou pokračovat po komunikaci. Dále 
je navržena úprava nezpevněných tras v 
oblasti stávajících garáží. Úprava 
zahrnuje zřízení jedné průjezdné trasy š. 
3m, která bude napojena na čtvrtý sjezd 
z garáží směrem od ulice Neumanova. 
Sjezdy ke garážím budou upraveny na š. 
6m. První sjezd ke garážím po levé 
straně ve směru od ulice Neumanova 
bude zaslepen a pro výjezd z této řady 
garáží bude využíván pouze sjezd přímo 
z ulice Neumanova. 

Varianta II. neřeší  propojení ulice 
Vodárenská na ulici Kosinkova 



3. varianta – popis 

V této variantě nebylo uvažováno s 
možným budoucím propojením na ulici 
Wonkova. Navržena je křižovatka typu T 
a byla upřednostněna trasa mezi ul. 
Neumanova a Studentská. Propojení 
komunikace Vodárenská – Kosinkova je 
zde řešeno opět jako ve variantě 1. V 
místě napojení na nezpevněnou cestu 
směrem do lokality Staviště je navrženo 
parkoviště pro os. automobily. Zřízení 
společného pásu pro chodce a cyklisty  š. 
3,0m mezi ulicemi Studentská a 
Neumanova, úprava nezpevněných tras 
v oblasti stávajících garáží je zachováno 
jako v předchozích etapách.  

Varianta III. byla na druhém jednání 
shledána jako nevyhovující právě z 
důvodu nemožnosti plynulého napojení 
ul. Wonkova v budoucnu. Zároveň bylo  
upuštěno od parkovacích stání na 
požadavek SVAK.  



 3. varianta –  grafika 



JE NAVRŽENO: 
-pozemní komunikace místní obslužná šířky 5,5m v celkové délce 600m  
-stezka se smíšeným provozem chodců a cyklistů šířky 3,0m v celkové délce 390m. 
-chodník pro chodce šířky 2,0m v celkové délce 200m 
 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH: 
 Varianta I: 13 412 500,- 
 Varianta II: 12 737 500,- 

 

 

Konečná verze studie byla provedena ve variantách 1. a 2. z naší prezentace. Jedna z 
těchto předložených variant bude vybrána pro další stupně projektové přípravy stavby vč. 
připomínek a námětů, které vyplynou z diskuzí nad zpracovanou studií.   
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