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(Dokončení ze str. 14)
Dokument pak poslouží jako 

důležitý podklad pro územní plánová-
ní. „Při vytváření nového územního plá-
nu města, který se předpokládá po roce 
2020, budeme mít v dopravě jasno a na 
základě GD odborná skupina vytvoří 
plán, jak by se měl Žďár do budoucna v 
rámci dopravy rozvíjet,“ vysvětluje sta-
rosta. 

Městský dispečink (MD):
Jak hardware v budově MěÚ, tak 

software, který na serveru poběží, 
má sbírat data z různých dostup-
ných zdrojů. Těmi bude např. měření 
a regulace na městských budovách, 
řízení semaforů ve městě, řízení veřej-
ného osvětlení. „Modernější rozvaděče, 
které chceme pořídit, již umí komuniko-
vat bezdrátově s dispečinkem,“ uvádí k 
tématu starosta. 

A k čemu může být takový systém 
kromě zjišťování problémů dobrý? 
Třeba ke ztlumení nočního osvětlení 
na cyklostezce, po níž se touto dobou 
skoro nikdo nepohybuje. „Během noci 
by šlo jas osvětlení snížit na 20 %, ,a 
ráno, když lidé jezdí do práce, bychom 
osvětlení zesílili,“ uvádí starosta. 

Sběr dat, úspory, řízení…
Právě možnosti úspor, je to, oč tu 

běží. A městský dispečink je dokáže 
ohlídat v mnoha směrech. 

Ať už veřejné osvětlení, energetický 
management budov, volná parkovací 

Žďár se pouští do moderních technologií

SeMafory a spád provozu má za 
čas řídit terminál. 
 Ilustrační  foto: pixabey.com

místa, telematiku, semafory, vedení 
linek MHD, apod. „Tímto způsobem 
lze hlídat třeba i naplněnost kontejne-
rů na tříděný odpad. To je současný 
hit. Čidla uvnitř sledují, jak moc jsou 
kontejnery plné. To je však už spíše pro 
dokreslení, co vše by šlo na městský dis-
pečink navázat,“ uvádí starosta. Díky 
městskému dispečinku také už nebu-
de třeba volat odborníka z Brna, aby 
třeba přeprogramoval nevyhovující 
semafor. Bude to umět přímo místní 
dispečer. 

„Pokud třeba bude hlášen průjezd 
velkého nákladu Žďárem, dispečer pro-
dlouží intervaly na semaforech. Nákla-

du ´pustí´ cestu, ať je co nejdřív z města 
pryč,“ uvádí starosta. 

Současně některé zastaralé semafo-
ry z počátku 90. let čekají i dva dny, 
než je přijede přenastavit technik z 
Brna. Seřídit je umí jen výrobce, a 
semafory programuje přímo na jejich 
rozvaděči.

Z dispečinku se bude provádět sta-
tistika, sledovat výkyvy a popř. řídit 
jednotlivé oblasti. Když např. základ-
ní škola chce mít přehled o tom, 
jak topí, osadí kotel komunikačním 
čidlem (vysílačkou) a prostřednic-
tvím sítě zvané Internet věcí dodá 
data do městského dispečinku. 

Dispečer na terminálu má hned jas-
no, kde se topí málo a kde moc. Na 
dálku bude moci regulovat, popř. pro-
vádět odpisy….

Co není tajné, ukáží…
Systém umí data zpracovat a převést 

do formátu interaktivní mapy, kte-
rá bude na webu města pro veřejnost 
asi nejatraktivnější. „Jsme pro on-line 
dostupnost informací. Vše, co není taj-
né, ukážeme. Také chceme rozvíjet digi-
tální evidenci dálkového vyplňování for-
mulářů či registrace. aby zkrátka člověk 
na úřad musel co nejméně,“ přibližuje 
Zdeněk Navrátil výhody systému. 

Město má vybraného odborného 
garanta projektu Smart City, a  po dva 
roky jej bude platit z projektu. 

„Po ukončení projektu si chceme 
garanta ponechat v našem stavu. aby to, 
co se během těch dvou let dohodne k rea-

lizacím, začal naplňovat,“ říká starosta. 
Radnice v Písku, Kolíně, Brně či v 

Praze 7, všechny  Žďáru radí, že zákla-
dem úspěchu je mít svého člověka, 
který oblast dlouhodobě řídí..Projekt 
Smart City předpokládá i úzkou spo-
lupráci s institucemi..  

Data poletí
po bezdrátové síti 

Město chce projekt opírat o tech-
nologickou společnost Satt, která 
již dnes připravuje bezdrátovou síť 
LoRaWAN s velkým dosahem. 

Pak si budou pomocí sítě sbírat data 
i další subjekty, např. vodaři, plyna-
ři, energetici, dopravci, krajské Ředi-
telství silnic a dálnic, či Kraj Vysoči-
na…. 

„Do SC chceme zatáhnout co nejširší 
množství odborníků v rámci komunál-
ních služeb pro město,“ uvádí starosta.

Do dubna roku 2020, do kdy má 
projekt podporu z evropských fondů, 
chce Žďár stihnout základní vyjme-
nované oblasti a do funkčního dispe-
činku postupně vkládat data. 

Také od dopravce MHD se po roce 
2020 očekává, že jeho strojky v auto-
busech budou komunikovat s měst-
ským dispečinkem, a radnice získá 
sledovaná data „Přínosem projektu 
Smart City je tedy snížení provozních 
nákladů města, zlepšení správy věcí 
veřejných, poskytnutí dat lidem a s tím 
spojené lepší služby,“ uzavírá starosta 
Žďáru nad Sázavou. 

Mezi motoristy oblíbená 
soutěž Řidič Vysočiny se blíží. 
O aktuálním 22. ročníku JL 
hovořily s  Martinem Součkem, 
ředitelem Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy.

Jaký bude letošní Řidič Vysočiny?
Hodnotit předem samozřejmě nel-

ze, nicméně s ohledem na to, že se jed-
ná o již 22. ročník, předpokládám, že 
bude, jako již tradičně, úspěšný. Naše 
soutěž je realizována především jako 
preventivní aktivita, směřovaná k širo-
ké motoristické veřejnosti, s cílem při-
pomenout základní pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a zása-
dy bezpečného ovládání motorového 
vozidla v silničním provozu.

Co na účastníky čeká nového? 
Potažmo, na co se mohou těšit?

To, čím se snažíme každý ročník 
odlišit od těch předchozích, je zejmé-
na lokalita, do které je trasa soutěže 
vytyčena. Jedním ze smyslů akce je 
totiž i poznávání krás a nejrůznějších 
zákoutí Vysočiny. Vězte, že nalézt po 
uplynulých 21 ročnících trasu, kde se v 
minulosti ještě „nejelo“, je úkol neleh-
ký. Začátek letošního ročníku bude 
situován do kláštera premonstrátů v 
Želivě, a pro účastníky s malými moto-
cykly na letiště v Částkovicích u Nové 
Cerekve.

Minulý ročník se prezentoval zcela 
novou kategorií... 

Soutěže se mohli zúčastnit řidiči 
motocyklů nad 125 cm3 a výše. Tato 

kategorie zůstává i pro letošní ročník, 
a navíc jsme přizvali k účasti i řidiče 
malých motocyklů s automatickou 
nebo mechanickou převodovkou, s 
obsahem motoru od 50 cm3 do 125 
cm3, pro které bude vypsána zvláštní 
kategorie.

Každý ročník se snažíte přinést 
rovněž nějakou inovaci či novinku. 
Jakou chystáte letos? 

Tu letošní bych si přirozeně raději 
nechal pro sebe.

Co pro vás soutěž znamená?
Osobně tuto akci vnímám jako pří-

ležitost k jistému vybočení ze stan-
dardních činností, které jsou větši-
nou směřovány dovnitř policie, tedy 
vzdělávání policistů. Soutěž je naopak 
zaměřená směrem k veřejnosti, což je 
pro mne vítaná změna.

Co byste účastníkům pro letošní 
rok doporučil?

Všem účastníkům bych doporu-
čil, aby soutěž vnímali primárně jako 
dopravně preventivní akci, sloužící k 
ověření a případnému rozšíření jejich 
znalostí a dovedností v ovládání vozi-
dla, a uvědomění si rizik v silničním 
provozu, doplněnou o dobrý pocit z 
příjemně stráveného dne.   -kra-
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