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Městská hromadná dopra-
va ve Žďáře se dočkala vel-
kých změn. Je nový jízdní 
řád lepší, nebo v něm občané 
vidí rezervy? Řada seniorů 
si ŽN postěžovala, že postrá-
dají několik ranních spojů na 
polikliniku a do centra, škol-
ní autobus podle nich nestačí, 
obávají se, že od září bude plný 
dětí… 

 Lenka Kopčáková

Na str. 9 přinášíme k tématu anketu 
politických klubů zastupitelstva města. 
ŽN mají k dispozici vyjádření občanů. 

 Od 1. července jezdí MHD ve zcela 
novém systému a lidé studují možnos-
ti jízdních řádů, které někdy mění leti-
té zvyklosti v cestování po Žďáre. Nej-
více připomínek je ke změnám spojů 
ze Zámku a Vysočan na polikliniku.

„Jsme připraveni na to, že každá změ-
na bývá provázena jak kladnými, tak i 
negativními reakcemi,“ připouští staros-
ta Zdeněk Navrátil.

Základní páteřní kostru nové MHD 
tvoří periodické linky č. 2, 4, 5 a 8. 
Částečně pracovní jsou linky č. 1, 6, 7 
a 9. Linka č. 7 slouží k posílení spojení 
mezi Zámkem a poliklinikou. 

Jak ještě před spuštěním změn MHD 
starosta uvedl pro novináře, některé 
připomínky se už podařilo zapracovat 
do nyní platného jízdního řádu a právě 
běží zkušební půlroční provoz.

Lidé z Vysočan však nejvíce upozor-
ňují na nově chybějící ranní spoje mezi 
7:30 do 9:43 hodinou, kdy podle nich 
vypadly spoje směr poliklinika. Právě v 
této době je nejvíce ošetření.

„Lidem, kteří byli zvyklí cestovat ,dvoj-
kou´, přináší řešení i linky č. 5 a 7. Je tře-
ba jízdní řády nastudovat. Chápu, že 
kdo byl zvyklý dvacet let jezdit ,dvojkou´ 
tak se mu zdá, že došlo ke změně k horší-
mu.  Ale obslužnost čtvrtí zůstaly zacho-
vány, jen někdy se musí jít na jinou lin-
ku a zastávku,“ uvádí starosta Zdeněk 
Navrátil. Dodává,  že čtvrti zůstávají 

obslouženy v časech jako doposud. 

Spoje k poliklinice
Vysočanští však pro ŽN poukazu-

jí:  Linka č. 2 (nádraží - náměstí - Stu-
dentská - ZR 5 (Vysočany) - Zámek - 
Pilská nádrž) ve směru ze ZR2 a ZR5 
k poliklinice jede dopoledne v 7:10, 
9:43, 10:43 a  11:43 hodin.

Městem doporučená vykrývající 
linka č. 7 (nádraží - ZR 3 - Student-
ská - ZR 5 - TOKOZ) jede dopoled-
ne ve směru k poliklinice v 6:00, 7:30, 
10:10 hodin. Staví u polikliniky, a pak 
již nemíří na náměstí, což dříve zejmé-
na senioři z odlehlých čtvrtí využívali 
k nákupům a vyřizování v centru, ale 
jede k okresu a na Staligrad.  

Linka č. 5 (nádraží – ZR 4 – Stu-
dentská – ZR 5 – ZR 2 – Libušín – ZR 
3 – nádraží), jak Vysočanští připouští,  
poslouží dobře k návratu z polikliniky 
nebo z nákupů v centru na Brněnské. 
Klášterské doveze nejdále na Sychro-
vu ulici. 

Na „pětku“ ve směru do města 
mohou Vysočanští dopoledne nased-
nout na zastávce Vnitřní v 6:49, 7:49, 
8:49, 10.49  11.49, spoj pokračuje 
do ZR 2, nejvzdálenější zastávkou je 
Sychrova, kam musejí případně lidé z 

dalších částí ZR 2 dojít. A pak se spoj 
vrací do Žďáru. Lidé, co chtějí na poli-
kliniku, musí vystoupit na zastávce 
Žižkova, a pak k poliklinice dojít víc 
jak 200 m přes světelnou křižovatku. 
To je však dle seniorů možnost, jen 
pro ty lépe pohyblivé... 

Jak se zástupci radnice shodují, veš-
keré připomínky občanů město shro-
mažďuje, a ty odůvodněné by měly 
být zapracovány do fi nálního jízdního 
řádu pro rok 2018, platného od polo-
viny letošního prosince.

„O ,dvojce´ budeme ještě diskutovat v 
průběhu zkušebního půlroku. Ono nám 
totiž z průzkumu vyšlo, že v některých 
časech tato linka nebyla obsazena,“ pou-
kazuje starosta. 

Nově Sázavská, Libická 
Změna má však i své klady. Nově 

se člověk linkou č. 5 dostane každou 
hodinu na hlavní poštu, zaměstnan-
ci se lépe dopraví do průmyslové zó-
ny Jamská a dalších podniků. Spoje 
MHD nyní navazují na odjezdy rych-
líků. V srpnu také začnou linky č. 1, 4 a 
8 stavět na nových zastávkách Sázavská 
a Libická v sídlišti Klafar (linky č. 5 a 9 
zastaví jen na Libické).  

Proč nastaly změny
V posledních letech se rozrůstá síd-

liště Klafar a rozšířily se průmyslové 
zóny města. Městská hromadná dopra-
va se tedy ocitla v nové situaci města. 
Lidé také volali po návaznosti MHD 
na odjezdy vlaků. 

Radnice několik let s dopravními 
odborníky a dopravcem  vyhodnoco-
vala řadu aspektů k lepší obslužnosti 
města. V průběhu přípravného šetře-
ní proběhla swot analýza, hodnocení 
údajů z provozu let 2015 a 16, včetně 
dat od řidičů. Veřejnost byla oslovena 
dotazníky a anketou, v listopadu 2015 
probíhalo sčítání cestujících v autobu-
sech MHD. Byly osloveny podniky a 
školy s průzkumem dojíždění z byd-
liště. 

Obrovské množství získaných dat 
pak bylo počítačově zpracováno, a na 
základě průzkumu Dopravní fakul-
ta Pardubice zpracovala tzv. doprav-
ní proudy. Podle nich byly navrženy 
úpravy linkového vedení MHD. 

„V tomto městě byl realizován snad nej-
rozsáhlejší průzkum dopravního chování 
Žďáráků, s obrovským množstvím roz-
ličných dat, abychom byli schopni zjistit 
potencionál odkud a kam se různé skupi-
ny lidí nejvíce pohybují,“ ohlíží se staros-
ta Zdeněk Navrátil. 

Letos do MHD 7,8 miliónu
MHD je však limitována množstvím 

ujetých km a dotací ze strany města. 
Jak připomíná místostarosta Josef Kle-
ment, zastupitelstvo již počet kilome-
trů navýšilo s cílem vyhovět požadav-
kům občanů ke zkvalitnění MHD. 
„Schválený rozpočet na rok 2017 počí-
tal původně pro MHD s částkou 6,5 mil. 
Kč, po květnovém rozpočtovém opatření 
ve výši 1,3 mil. Kč se částka na MHD 
zvýšila na 7,8 mil. Kč,“ poukazuje mís-
tostarosta. Je přesvědčen, že pracovní 
skupina MHD pod záštitou starosty 
a za spolupráce Dopravní fakulty Jana 
Pernera z Pardubic  a angažovaného 
doc. Pavla Drdly (žďárského občana), 
odvedla velký kus práce. 

Vynechané spoje MHD lidem chybí

MHD je současně ve Žďáře živým tématem.  Ilustrační foto: Lenka Kopčáková

Město Žďár nad Sázavou je 
nově v národní síti nabíjecích 
stanic elektrokol a elektro-
mobilů. A tak na kola znovu 
nasedají lidé, pro něž by jinak 
šlapání do kopců bylo nemysli-
telné. Nabít si můžeme zdarma 
u Staré radnice a na centrálním 
parkovišti.

 Lenka Kopčáková

Dvě stanice na dobíjení elektrokol a 
elektromobilů fungují od konce červ-
na ve Ždáře. Tentokrát v režii města. 

Vůbec první vlaštovkou byla před 
pár lety aktivita podnikatele Jana 
Hendrycha z Kaple, který dobíjecí 
stanici zřídil v rámci projektu elektro-
mobility „e-Vysočina“.

 „Chceme být regionem dávajícím šan-
ci především elektrokolům. Ta dokáží 
k cyklistice znovu přitáhnout seniory. 
Pak může na kole vyrazit celá rodina, 
a po cyklostezce mohou cestovat hned 

tři generace. Od vnoučků po prarodiče,“ 
uvádí starosta Zdeněk Navrátil. 

Na trase Evrovelo
Ve stejný čas jako ve Žďáře spustily 

nabíjecí stanice pro elektrokola také u 
novoměstského SKI hotelu v bystřic-
kém EDENU. 

Všechna tři turistická místa leží na 
trase dálkové cyklotrasy Evrovelo č. 
4, procházející celou Evropou až na 
Ukrajinu.  

„V rámci přípravy značení trasy se 
nám podařilo s Krajem Vysočina  „při-
klonit“ tuto evropskou trasu tak, aby 
procházela Žďárem, Novým Městem a 
Bystřicí,“ říká Navrátil. 

Ze Žďáru až do Bystřice lze tedy 
nově dojet po cyklotrasách, aniž by 
cyklisté museli na silnici. Ofi ciální 
otevření trasy Eurovelo č. 4 přes Kraj 
Vysočina se chystá na 5. srpna, při 
charitativní cyklojízdě Na kole dětem 
Žďárskými vrchy. 

Žďárské dobíjecí stanice pro elek-
trokola stojí u Staré radnice a kom-
binovanou dobíjecí stanici pro elek-
trokola a elektromobily najdeme na 
centrálním parkovišti v ulici Neu-
mannova. Dobrá zpráva je, že do kon-
ce letošního roku obě stanice dobíjejí 
zdarma. „Nepředpokládáme mimořád-
ně zvýšené náklady. Vycházíme ze zku-
šeností pana Hendrycha z Kaple s dobí-
jecí stanicí na elektrokola. Jedná se o 
náklady kolem 20 tisíc Kč ročně,“ upřes-
ňuje  starosta Navrátil. 

Kolik dobíjecí místa stála
Vybudování jedné dobíjecí stani-

ce vyšlo na asi 100 tisíc Kč. Město v 
rozpočtu vyčlenilo částku 250 tisíc 
Kč, kvůli nákladům na zemní práce a 
dovedení elektřiny ke stanicím.

Poblíž kolostavů u Staré radnice 
má nabíjecí stojan pro elektrokola 
osm zásuvek. Teoreticky si na stanici 
můžeme dobít i mobil, pokud máme 

po ruce nabíječku. 
Z bezpečnostních opatření jsou 

však zásuvky v klidovém stavu bez 
napětí a proudu. Systém funguje až 
po zaregistrování a založení účtu na 
evmapě. To nám zabere pár minut. I 
když pak neplatíme,  až zasláním sms 
na dané číslo se spustí přívod elektři-
ny do  zásuvky. 

Elektrokola dobijeme u dalších stanic


