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Senioři děkují za vzdělávání
Srdečně děkujeme pedagogic-

kému sboru Gymnazia Žďáru nad 
Sázavou, pod vedením pana ředi-
tele Mgr. Čepeláka, za vzdělávací 
akce pro seniory v uplynulém škol-
ním roce. 

Zajímavé přednášky nám dovolu-
jí alespoň nahlédnout do různých 
oborů lidské činnosti, vědy i tech-
niky. Děkujeme tedy za obohacení 
našeho seniorského života a pře-
jeme všem učitelům i studentům 
zasloužený prázdninový odpoči-
nek. M. Slejšková

Napsali nám

Od 1. 7. došlo ke změnám ve žďár-
ské MHD. Zejména senioři z Vyso-
čan nově postrádají několik ranních 
spojů na polikliniku a do centra,  
školní autobus podle nich nestačí. 
Obávají se, že od září bude plný dětí.

Rady, že člověk může využít zastáv-
ku u okresu, která je v dochodné 
vzdálenosti od polikliniky, lidé s váž-
nými zdravotními problémy nebe-
rou.

Jak na novou situaci MHD ve 
Žďáře pohlíží váš zastupitelský 
klub? Myslíte, že je nějaké řešení, 
jak těmto lidem vyhovět? 

I změna k lepšímu může 
chvilku bolet

Na úvod je třeba si říci, že proběh-
lé zefektivnění linek MHD bylo nej-
větší změnou k lepšímu v hromadné 
dopravě ve Žďáře za poslední dese-
tiletí. Zajisté si každý vzpomene na 
jednu z absurdit, kdy autobusy při-
jížděly na nádraží několik minut 
poté, co odjely vlakové spoje. Jen 
málokterý Žďárák se orientoval v 
chaotickém systému čtrnácti linek. 

Zvyk je ale železná košile, a jaká-
koliv změna, byť i k lepšímu, chvil-
ku bolí. Pokud zlepšujete hromad-
nou věc, jako je MHD, tak nikdy 
nemůžete beze zbytku vyhovět všem. 
Rád bych požádal všechny, kterých 
se tato změna negativně dotkla, aby 
zaslali své podněty. Vedení města se 
jimi bude aktivně zabývat. V této fá-
zi se jedná o „zkušební“ provoz, a k 
dalšímu vylepšení z opodstatněných 
důvodů může dojít.

Prý trénink
proti Alzheimerovi

 Určitě se pro to dá udělat mnoho. 
Chce to ale mít zájem vyhovět při-

pomínkám občanů. Současné vedení 
si myslí, že pouze jejich názory jsou 
správné a neposlouchá zastupitele, a 
už vůbec ne občany. Protože kdyby 
to udělali, tak bychom nyní nemuse-
li bloudit v městské džungli k zastáv-
kám MHD, které nás dovezou jinam, 
než potřebujeme. 

Koaliční zastupitelé dokonce od-
mítli tak důležitou věc, jako zařadit 
projednání MHD v zastupitelstvu. 
Osobně jsem několik změn navrho-
val na semináři, na setkání s občany, 
a i na zastupitelstvu. Týkaly se pře-
devším Kláštera a Vysočan. Nako-
nec, po všech slibech, jako vždy s 
nepatrným výsledkem. 

Vzkaz občanům od vedení města? 
Počkejte půl roku, rok, a my to pak 
s koordinátory vyhodnotíme. Jednu 
šílenou radu naši občané ale dosta-
li. Zkuste si to jako trénink proti 
Alzhei merovi. Musíte zapojit hlavu, 
a pak se dostanete skoro všude. 

Nevím, jestli to měl být výsměch 
všem seniorům, ale je to rada sku-
tečně cenná. Aby se možná dobrá 
myšlenka absolutní nekomunikací 
nezničila hned na začátku, tak zno-
vu navrhujeme intenzivně shromaž-
ďovat připomínky, zorganizovat jed-
nání se zástupci občanů jednotlivých 
částí města, dále s vedením města a 
Zdaru a znovu vše projednat v zastu-
pitelstvu.  

MHD refl ektuje potřeby 
uživatelů

MHD prošlo výraznou změnou k 
lepšímu - svým pojetím odpovídá 
současným trendům v městské veřej-
né dopravě, a zároveň z provozního 
hlediska refl ektuje potřeby uživate-
lů, což vyplynulo z rozsáhlého prů-
zkumu dopravních proudů. 

Změny přirozeně přináší nejen 
pozitivní reakce uživatelů; ty nega-
tivní jsou ale často založené na 
nezvyku a neznalosti, než faktickém 
zhoršení situace. Proto se běžně, a 
Žďár není výjimkou, aplikuje půlroč-
ní zkušební provoz. Ten má poskyt-
nout uživatelům dostatek času, aby 
se sžili se změnou a vyzkoušeli si 
širší nabídku spojů, nebo možnosti 
přestupních uzlů. 

Zároveň organizátorovi dopra-

Anketa politických klubů v zastupitelstvu
Téma: Městská hromadná doprava

vy umožňuje provozní nedostatky 
následně odstranit dílčími změna-
mi. To se samozřejmě týká i uživate-
lů zmiňovaných v otázce. Na změnu 
MHD přišla také řada pozitivních 
reakcí, zaslanými připomínkami se 
však bude pracovní skupina MHD 
zabývat. 

Změna odráží
dřívější připomínky 

Město ve spolupráci s provozo-
vatelem MHD vždy směřovalo ke 
spokojenému zákazníkovi, v kon-
textu efektivity naplněnosti linek 
a dotované částce z rozpočtu měs-
ta. Nepochybně tomu tak je i nyní, 
kdy bylo do nových jízdních řádů 
zapracováno několik nejvíce kriti-
zovaných změn z minulosti. Např. 
nepravidelné a nepřehledné traso-
vání spojů linek, horší obslužnost 
škol, pošty, problémy s návaznos-
tí mezi MHD a vlaky, apod. Po řa-
dě projednávání (setkání s občany, 
na klubu seniorů, dotazníkového 
šetření v autobusech i zpravodaji) 
se připravila změna, která refl ektu-
je dříve kritizované připomínky a 
výsledky analytického šetření.

Konkrétně zastávkou u poliklini-
ky projíždí 8 z 9 linek MHD, a fun-
guje i jako přestupní místo. Logicky 
nelze z každé zastávky ve městě se 
dostat nejkratší cestou zároveň na 
polikliniku, poštu, nádraží. Někdy 
je třeba využít i přestupu, který je 
umožněn zdarma při platbě čipo-
vou odbavovací kartou do 30 minut 
od zakoupení jízdenky. Samozřejmě 
je stále město připraveno zapraco-
vat oprávněné připomínky a někte-
ré spoje upravit (připomínky smě-
řovat na adresu mhd@zdarns.cz).

Novelizace byla třeba, ale 
dořešme ji!

Jízdní řády MHD už noveliza-
ci potřebovaly. Mimo jiné zmizelo 
málo smysluplné označování linek 
doplňkovými písmeny, linky byly 
barevně rozlišeny, což ovšem už tak 
velký přínos není. 

Zavedení nových úprav předchá-
zela rozsáhlá kampaň, včetně roz-
hovorů v regionální televizi, bese-
dy s občany, dokonce i seminář pro 
zastupitele. Postupně jsme však 

nabývali dojmu, že celý systém byl 
předem hotov, a o další změny na 
základě připomínek občanů už vel-
ký zájem nebyl. Dokonce i připo-
mínky nás, zastupitelů, na semi-
náři i na zasedání ZM byly vesměs 
odmítány, zčásti bylo argumento-
váno, že další změny či doplňky 
by měly negativní dopad na celko-
vou fi nanční částku, kterou město 
dopravce dotuje. 

Ne každá nová věc se líbí každé-
mu, ale u části občanů vznikají roz-
paky nad novým systémem MHD. 
Nespokojenost s tímto řešením 
vyjádřili občané z Vysočan, připo-
mínky na obslužnost Kláštera také 
zapadly, Žďáráci zkrátka nechápou, 
proč se změnilo i to, co zde desít-
ky let dobře fungovalo. Požadavek 
na to, aby Vodojem byl obsluho-
ván více než jedinou linkou (šlo by 
pouze o prodloužení trasy linky č. 
8 na zastávku Vodojem Jamborova 
- cca 4-5 minut), rovněž neprošel. 
Před námi teď stojí úkol jak postup-
ně nedostatky z připomínek řešit.

Hledat cesty k nápravě
nelogických změn

Již v jednom pořekadle se praví, 
že není člověk ten, aby se zavdě-
čil lidem všem. Vedení města při-
stoupilo k velmi razantní změně 
celé MHD, a to s sebou nese reakce 
uživatelů této veřejné služby. 

Osobně MHD nevyužívám, a tak 
nemohu posoudit na vlastní kůži 
tyto změny. Jedno je však jisté: 
změny vyvolaly velmi silné reakce, 
a na některé negativní dopady upo-
zorňovali uživatelé služby na veřej-
ném projednání.  V takové situaci 
je nutné odpovědně posoudit stav 
věcí, a pak rozhodnout. 

Nepovažuji však za správné, aby 
argumentace byla postavena pouze 
na vytíženosti linky, že a už vůbec 
ne používat argumenty, ten kousek 
si už dojdete, protože je to v docho-
zí vzdálenosti. Jsou skupiny obyva-
tel, které to opravdu nezvládnou, 
nebo je to pro ně velmi složité! 

Bude tedy velmi nutné provádět 
průběžné vyhodnocení a hledat 
cesty k nápravě nelogických změn, 
v čemž může rozhodně pomo-
ci dopravce. Zároveň je ke zvážení 
zapojení dalších možností k pře-
pravě určitých skupin obyvatel, 
jako je např. senior taxi, podpořené 
městem. Jedno je však jisté: měnit 
všechno za každou cenu nemusí být 
zrovna ku prospěchu.   

Do tisku ŽN nedodal své vyjádře-
ní klub ODS.
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