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DŮLEŽITÉ je také správné seřízení kola, což demonstruje archivní snímek z pro-
storu před Polankou.  Foto: archiv Třebíčských novin

Počet chodců a cyklistů na 
cyklostezce město zajímá,  
údaje pomohly s vybudováním 
podchodu. 

 Antonín Zvěřina

Dva sčítače cyklistů a pěších, umís-
těné na území města Třebíče, podá-
vají městskému úřadu údaje o počtu 
průchozích a projíždějících. „Myš-
lenka vznikla na Kraji Vysočina, kte-
rý na sčítače čerpal dotace,“ vysvětlila 
Lucie Floriánová, referent cestovní-
ho ruchu.

Třebíč obdržela nabídku na umís-
tění dvou těchto zařízení, s podmín-
kou instalace na cyklostezce Jihla-
va – Třebíč – Raabs. „Dostali jsme 
za úkol vytipovat vhodná místa. Jeden 
sčítač se nachází ve směru na Slavice 
u zahrádkářské kolonie, a druhý na 
Polance ve směru na Poušov,“ naznači-
la Floriánová. 

Data pomohla
Upozornila, že město zaplatilo 

náklady na instalaci. „Z nadregionál-
ní cyklotrasy jsme neměli k dispozici 
žádná data o počtu chodců či cyklis-
tů. V té době se plánoval podchod pro 
pěší a cyklisty pod ulicí Sucheniova, a 
tyto informace byly třeba k odůvodně-
ní potřebnosti investičního záměru,“ 
doplnila Dagmar Pacalová, vedoucí 
odboru rozvoje a územního pláno-
vání.   

Město i na základě těchto podkla-
dů mohlo požádat o dotaci ze Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. 

„Intervaly sběru dat nejsou zcela pra-
videlné,“ připustila Floriánová. Sčí-
tače slouží svému účelu od loňského 
června, a přes nepravidelnost posky-
tují velice cenné údaje.  Pokud jde o 
porovnání cyklistů a pěších, vedou 
pěší. 

„Do pěších se započítávají i in-line 
bruslaři, což ovlivňuje počty pěších 
zejména u sčítače na Polance ve směru 
na Poušov, kde je oblíbená in-line drá-
ha,“ poukázala Floriánová.   

Sčítače budou data sbírat po dobu 
pěti let, protože byly pořízeny 

pomocí dotace. „Rozhodně bychom 
chtěli ve sběru těchto dat pokračovat i 
po uplynutí této doby,“ poznamenala 
Pacalová. 

„Pro nás jsou tato data velice důleži-
tá i z toho důvodu, že nás informují 
třeba o nárůstu zájemců o cyklistiku, 
a my na jejich základě můžeme uvažo-
vat o zlepšení služeb pro jejich zálibu. 
Je to takový nástroj, kterým můžeme 
odůvodnit další projekty s cyklotémati-
kou,“ nastínila Floriánová.

„Může to být i pobídka pro soukro-
mého podnikatele, aby na cyklostezce 
například vybudoval občerstvení, pro-

Dva sčítače počítají cyklisty a pěší
 dva sčítače cyklistů a pěších pro sta-

tistické účely, do pěších jsou zahrnuti 
také například in-line bruslaři

 sčítače rozlišují cyklisty a pěší a také 
směr jízdy/chůze (jsou k dispozici infor-
mace kolik cyklistů/pěších se kterým 
směrem pohybuje)

 provoz na baterie s životností až 
deset let bez potřeby připojení k elek-
trické síti 

 data jsou do paměti zařízení ukládá-
na v hodinových intervalech a jsou v ní 
uchovávána po dobu min. 22 měsíců

 data je možné kdykoliv stahovat z 
datové jednotky do počítače (např. note-
booku) prostřednictvím Bluetooth připo-
jení pomocí dodávané aplikace Eco-link. 

 senzor má garantovaný dosah čtyři 
metry a dvě indukční smyčky, které jsou 
instalovány do povrchu komunikace a to 
tak, aby pokryly požadovanou šířku tří 
metrů 

 sčítače fungují za všech klimatických 
podmínek (testováno ve Švédsku, Špa-
nělsku) a mají nejvyšší stupeň ochrany 
proti prachu a vodě

Technické údaje

tože bude vědět, kolik místem projde či 
projede lidí,“ doplnila Pacalová. 

Pomoc pro turisty 
„Myslím si, že data jsou důležitá i z 

hlediska cestovního ruchu. Pokud víme, 
že Třebíčí projíždí určitý počet cyk-
listů, je naším zájmem je ve městě po 
nějakou dobu udržet. Aby věděli, že si 
kola mohou ponechat v TouristPointu 
v Národním domě na Karlově náměstí, 
a následně si prohlédnout město a jeho 
památky,“ poukázala Pacalová.

Čísla proto město umístí na svých 
webových stránkách, což bude pro 
turisty další cenná informace. „Z 
toho pohledu, že o Třebíči se často mlu-
ví jako o kopcovitém městě, kde cyklo-
turistika není možná,“ podotkla Flo-
riánová. 

Pacalová doplnila, že by se tato 
data měla také objevit na speciál-
ním webu, který se nyní tvoří. To by 
se mělo uskutečnit v rámci projektu 
Chytrá Třebíč. Data lze získat za jed-
notlivé dny, což s trochou nadsázky 
městu umožní zjistit, jak se na turis-
tice podepisuje počasí. 

„Těch možností je nespočet, sčítač umí 
rozlišit i jednotlivé hodiny, spočítá úda-
je za víkendy či svátky. U hodin pak 
víme, v kolik projíždělo nejvíce cyklistů 
třeba z Polanky na Poušov,“ naznačila 
Floriánová.  

V současné době sběr dat zajišťu-
je krajský cyklokoordinátor, který je 
následně posílá už zpracovaná měst-
skému úřadu v Třebíči.  

Muzeum připravilo 
cyklus přednášek
Muzeum Vysočiny Třebíč připra-

vilo pro zájemce tradiční podzimní 
cyklus přednášek na rok 2017. V úte-
rý 10. října se uskuteční přednáška 
Mýtus Kupezky. Agenda k biografi i 
velkého umělce Mgr. Zdeňka Kaz-
lepka, Ph.D., z Brna. 

V úterý 24. října se návštěvníci 
mohou těšit na přednášku Neznámý 
Ázerbájdžán, RNDr. Jiřího Sladkého 
z Hodonína. V úterý 7. listopadu se 
koná přednáška Kde by ve Sluneč-
ní soustavě mohl být život, Dušana 
Majera z Jihlavy. 

V úterý 21. listopadu cyklus zavr-
ší přednáška Židovské osídlení v 
Jemnici a Polici, Mgr. Jany Lochma-
nové z Jemnice. Přednášky se kona-
jí v zámku v Třebíči vždy od 17.30 
hodin.

Druhý zářijový víkend se v Brně 
konal již 8. ročník republikového fi nále 
soutěže OVOV – Odznaku všestran-
nosti olympijských vítězů. Základ-
ní škola T. G. Masaryka Třebíč se ho 
zúčastnila s rekordním počtem závod-
níků. 

Do fi nále se kvalifi kovalo družstvo, 
které tvořili – Klára Chalupová, Lucie 
Svobodová, Šárka Veselá, Rebeka Kie-
sel, Hai Dang Nguyen, Adam Horký, 
Patrik Mašek a Ondřej Hort. V jednot-
livcích postoupili Kristýna Neumano-
vá, Aneta Štorková a Marek a Lukáš 
Hortovi. 

Všechny závodníky čekaly dva dny 
plné náročných výkonů. V pátek sou-
těžili ve shybech, skocích přes šviha-
dlo, hodu medicinbalem, běhu na 60 
metrů a skoku do dálky. Druhý den 

následovaly kliky, tzv. sed–lehy, troj-
skok z místa, hod míčkem a závěrečný 
běh na 1 000 metrů. 

Družstvo v konkurenci nejlepších 44 
škol z celé republiky obsadilo 18. příč-
ku, v soutěži jednotlivců se Kristýně 
Neumanové podařilo poprvé získat 
pro školu medaili, když v součtu všech 
disciplín vybojovala druhé místo. 

Ani ostatní se neztratili: Aneta Štor-
ková se umístila jako desátá a bratři 
Hortovi obsadili jedenáctou příčku. 
Po oba dny přišlo všechny soutěží-
cí podpořit více než padesát českých 
olympioniků, přičemž nejstarší z nich 
byla vítězka OH v Londýně 1948, 
gymnastka paní Růžičková, a nejmlad-
ší zase účastnice OH v Riu 2016, výš-
kařka Míša Hrubá.

 David Hort

Neumanová vybojovala stříbro


