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Problémem je mírné, leč setr-
valé ubývání obyvatel ve Žďá-
ře, říká starosta města 
Zdeněk Navrátil. 
� Petr Klukan

Vzpomenete si ještě na dobu 
před 4-4,5 lety, kdy jste nebyl poli-
tikem? 

Určitě. Tehdy jsme si řekli, že 
nebudeme jenom kritizovat a nadá-
vat v hospodě, ale postavíme se k 
tomu čelem. Připravili jsme tedy 
kandidátku s tím, že zkusíme prosa-
zovat věci, které si myslíme, že jsou 
pro město správné.

Z politické „nuly“ jste se dostal 
na vrchol, post starosty. Jaké to 
bylo?  

Velké překvapení. Museli jsme 
převzít zodpovědnost vítěze voleb 
a začít pro město pracovat. Začá-
tek byl těžký. Důležité je se naučit, 
že když se stanete starostou, nejste 
automaticky tím, kdo hájí úřad. Jste 
vlastně prostředníkem mezi zájmy a 
potřebami občanů a mezi úřadem, 
který je má naplňovat. Smutné bylo 
zjištění, kolik lidí, kteří vás vůbec 
neznají, ani neznají souvislosti, si vás 
dovolí hodnotit a nazývat různými 
jmény. To je náraz. Ztrácíte soukro-
mí, jste veřejným majetkem, o kte-
rý si někdy někdo ani neopře kolo, 
když to přeženu.

A jaké to je teď, po čtyřech letech 
starostování, kdy již víte, jak to 
chodí? 

Člověk si nyní samozřejmě uvědo-
muje, že řada věcí, které se zdají být 
jednoduché, mají při bližším pohle-
du mnohem víc souvislostí a hraje 
tam roli víc faktorů. Ve chvíli, kdy do 
politiky vstupujete, vidíte to ze spo-
du, pak na ten kopec vystoupíte a 
koukáte na něj svrchu. Ten pohled je 
zákonitě vždycky jiný. 

Před čtyřmi lety jste to byli vy, 
kdo kritizoval vedení města, dnes 
naopak máte své kritiky. Jak na ně 
pohlížíte? 

Důležité je zachovat si věcnost, jít 
po jádru problému, oprostit se od 
emocí a osobních vztahů, i když je to 
někdy těžké. V tu chvíli může kritika 
něco přinášet. Když byla před lety 
z naší strany, tak jsme nebyli bráni 
jako partneři pro jednání. 

Já se snažím, aby druhá strana byla 
vždy partnerem, a vezmu si z kritiky 
to věcné. Když nám někdo napíše 
petici, dám jim možnost se setkat se 
starostou. Dříve, když jsme nabízeli 
něco pozitivního, byli jsme odmítá-
ni. Pochopili jsme, že pokud chceme 
něco změnit, musíme do „politiky“ 
vstoupit. 

Je ve Žďáře, kromě opozice, 
nějaké uskupení, které by bylo 
vůči vám kritické?

Myslím, že jsou takové skupiny 
občanů, ale nejlepší zpětnou vazbu 
mám od lidí z prostředí, ze kterého 
jsem „vzešel“.

Byl byste dnes shovívavější k dří-
vějšímu vedení města, než před 
čtyřmi roky? 

Trošku ano. Neříkám, že chápu a 
souhlasím, ale rozumím některým 
rozhodnutím, která byla dříve udělá-
na. Částečně jsem se určitě posunul, 
a pokud bych měl tehdy ty informa-
ce, jaké mám dnes, k návrhu někte-
rých řešení bych přistupoval jinak. 

Půjdete do dalších voleb? 
Určitě do voleb půjdu. Nedokážu 

si představit jiný způsob, jak bychom 
mohli zjistit, jestli jsme byli úspěšní, 
nebo ne. Vysvědčení dají občané. 

Jaký je podle vás největší pro-
blém Žďáru?

Je to mírné, leč setrvalé ubývání 
obyvatel. Aby měl Žďár budoucnost, 
musí mít lidi. Chceme, aby město 
rostlo a mělo pozitivní přírůstek. A 
pak je to obecně doprava. 

Pohnuli jste s tím nějak? 
Setrvalý úbytek obyvatel nemá 

řešení ze dne na den. To je o vytvá-
ření vhodného prostředí a nabídce 
bydlení. Proto jsme připravili par-
cely pro rodinné domky, řadovky, a 
také pozemky pro bytové domy. V 
lokalitě Klafar by mohlo v průběhu 
tří let vyrůst 150 nových bytů. 

A ta doprava? 

Žďárem projíždí 10 tisíc aut den-
ně dvěma hlavními silnicemi přes 
náměstí. S Ředitelstvím silnic a dál-
nic (ŘSD) úspěšně jednáme, aby 
se podařilo propojit ulice Jihlavská 
a Brněnská. Teď se zpracovává EIA, 
ministerstvo již věcný záměr odsou-
hlasilo. Žďáráci by se mohli do dvou 
až tří let dočkat protažení stávajícího 
obchvatu od Nového Města až na uli-
ci Jihlavskou. 

Dalším problémem dopravy je par-
kování. Ročně do parkovišť dáváme 
dva miliony. A začínáme se zabývat 
i myšlenkou, zda se nespojit se sou-
kromým subjektem a vytvořit par-
kovací dům. Třetím problémem je 
dostat Žďáráky z aut na „pěško“, kola, 
či MHD. Pro potřeby firem i zaměst-
nanců jsme upravovali MHD, aby 
bylo atraktivnější pro často cestující, 
jako jsou žáci, studenti a zaměstnan-
ci.

Změna v MHD ale byla hodně 
kritizována. Opozicí i občany.  

Každá změna je negativně přijí-
mána, je to zásah do zaběhnutého. 
Očekávali jsme, že vyvolá reakce, 
proto byl půlrok pilotní. K prvním 
změnám došlo od 1. 9., a od 1. 1. 
2018 má definitivní platnost. Dnes 
se dostáváme na stejná čísla obsaze-

nosti MHD, jako před změnou. Lze 
si představit, že budeme systém ještě 
upravovat, ale jen drobně. 

Kritika směřovala, že to mohlo 
být přichystáno lépe.

Na to jsou dopravní modely. Měli 
jsme data od zaměstnavatelů, od 
škol, a navrhli řešení, které se zdá-
lo optimální. Až vlastní provoz však 
ukázal praktické problémy. Proto ten 
„zkušební“ půlrok.

V jaké fázi je obchvat Žďáru? 
Jihlavská – Brněnská, to má měs-

to připraveno pozemkově na 100 %, 
tam problém není. Tam, kde majet-
kově nejsme, se snažíme dostat k 
pozemkům, aby další kroky byly co 
nejjednodušší. Majetková příprava 
běží, jsme stále v kontaktu s ŘSD. 

Jaké máte větší investice, které 
„spadnou“ do dalšího volebního 
období? 

Ještě tento rok začneme s rekon-
strukcí bývalé vodárny, kde bude 
centrum pro neformální vzdělává-
ní, zde je 60 % dotace. Dále máme 
zažádáno o dotaci na cyklostezku na 
Stržanov. Cca 16 milionů jsme zís-
kali v dotaci na nové kabiny pro fot-
balisty a tenisty, součástí je výstavba 
nafukovací haly. Začít stavět se má už 
letos. Ale je toho mnohem víc. Letos 
například startujeme projekt „Chytrý 
Žďár“, které by mělo posunout město 
v oblasti využívání „chytrých“ tech-
nologií pro správu města.

Jak je to s domovem pro seniory?
V roce 2016 jsme oslovili Kraj Vyso-

čina s tím, aby rušený Domov mlá-
deže na ulici Komenského připravil 
jako domov seniorů, protože v regio-
nu žádné takové krajské zařízení není. 
Přesvědčili jsme Kraj, aby při prodeji 
nabídl objekt pro sociální služby. Kraj 
sám zde domov nezřídí, ale spolupra-
cuje se soukromými partnery, s fir-
mou Senior holding (od března 2018 
je firma přejmenovaná na SeneCura – 
pozn. red.), která zde budovu zrekon-
struuje. 

Na přelomu let  2019-20 by se mohl 
zahájit provoz. Hlavní financování 
provozu půjde z Kraje, ale přispěje i 
město. Našich 40 lůžek v Domově 
se zvláštním režimem bychom tam 
následně převedli s tím, že zaříze-
ní bude mít kapacitu přibližně 120 
lůžek. 

Na co jste hrdý, že se vám poda-
řilo? 

Kromě investičních aktivit jde o 
změnu přístupu města k občanovi. 
Změnili jsme řadu věcí v otevřenosti 
radnice. Máme pravidla transparent-
nosti. Jsme jedno z mála měst, kte-
ré zveřejňuje podkladové materiály 
z rady i zastupitelstva, z něj máme i 
zvukový záznam. 

Ještě než vstoupil v platnost regis-
tr smluv, zavedli jsme vnitřní regis-
tr na všechny smlouvy, i nad rámec 
zákona. Zatím se tam naučili „cho-
dit“ hlavně novináři. Zároveň jsme 
zavedli ikonku na webu „Město pod 
lupou“, kde si občan může město 
prolustrovat. Je tam vše, co není ze 
zákona chráněno. 

 (Pokračování na str. 19)

Jistou výhodou je, že nejsem rodilý Žďárák

STAROSTA Žďáru nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil kandidoval na listině 
Žďár - Živé město. Foto: Petr Klukan


