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Také obdivujete kopretiny, zvonky 
či smolničky na některých místech 
Žďáru? Není to náhoda. Radnice se 
rozhodla zachovávat květné louč-
ky. O luční květy jsme totiž pomocí 
dnešních sekaček málem přišli. Naši 
předci vysíkali louky, až když luční 
porost vzrostl, a na louce také usu-
šili seno. Tak se květiny stačily vyse-
menit. To samé se nyní děje v květ-
ných loučkách. Rostliny se nechávají 
dorůst, s cílem podpořit biodiverzi-
tu, čili biologickou rozmanitost. 

„Tato péče-nepéče o vybrané trávníky 
ve městě slouží k zajištění dostatku ča-
su pro dozrání semen žádoucích druhů 
bylin a poskytnutí času a prostoru pro 
zdárné dokončení vývoje hmyzu. Vyš-

ší porost také přispívá k udržení vlá-
hy v půdě,“ vysvětluje k zajímavému 
počinu Eva Křesťanová, mající na 
starost veřejnou zeleň Žďáru n. S.

Květné loučky nyní najdeme ve čty-
řech žďárských lokalitách, a označují 
je cedule. Procházku za lučními kvě-
ty si tedy můžeme udělat k budově 
CHKO, kde najdeme hned dvě plo-
chy v křížení ulic Brněnská a Novo-
městská, květná loučka je i v parku „U 
Ivana“ v ulici Sadová, či kolem Dolní-
ho hřbitova v ulici Santiniho. A ještě 
jedno neoficiální místo je, kde kolem-
jdoucí už po léta obdivují stále vzác-
nější luční květy. Přirozeně rostou na 
pravém břehu ulice Kopečná, směrem 
ke křižovatce.  -lko-

Město nově chrání své květné loučky

Zaznamenali jste už novou 
dopravní značku v ulici Dolní? 
Vznikl zde cyklochodník, loň-
ská novinka v Česku.
� Lenka Kopčáková 

Zejména při letním navýšení pohy-
bu cyklistů se projevují nedostatky v 
nemotorové dopravě Žďáru. Cyklis-
té postrádají k bezpečnému přesunu 

na vybudované cyklotrasy propojo-
vací úseky hlavně ze sídlišť.

Pokud chtějí nyní rodiče s dětmi, 
nebo i senioři, vyjet si za město na 
kolech, musí v některých úsecích spo-
léhat na toleranci policie, zda nad jejich 
jízdou po chodníku přimhouří oči. 

Žďár tedy, jako vůbec první město 
na Vysočině, zavádí cyklochodníky. 
Ty jsou v Česku od loňska novin-
kou. 

První vlaštovkou se nedávno stal 
chodník na Dolní ulici. A kde to 
umožní šíře chodníku, město chce 
s jejich převáděním do režimu „cyk-
listům vjezd povolen“ pokračovat.

Dobrý počin, ale k vyřešení situa-
ce nestačí. Žďár potřebuje nové cyk-
lostezky, či alespoň cyklopruhy, jako 
má např. Jihlava. Radnice nyní chys-
tá pasport komunikací. Z této evi-
dence získá přehled, kde lze situaci 

změnit…
„Očekáváme, zda se občané s novin-

ku cyklochodníku ztotožní. Následně 
bychom rádi síť chodníků s povoleným 
vjezdem cyklistů posílili,“ informuje 
starosta Zdeněk Navrátil. V prvním 
měsíci po zavedení prý nezazname-
nal žádnou stížnost. Vždy půjde o 
chodník s dostatečnou šířkou, kde 
se vedle sebe chodci a cyklisté bez-
pečně vejdou. 

Žďárský cyklochodník je první v kraji

Problematice žďárské cyklodopra-
vy se již roky věnuje Miloslav Slá-
ma, bývalý předseda komise rozvo-
je města. Od samého počátku stál u 
vzniku návrhu studie pro rozvoj cyk-
lostezek a nemotorové dopravy Žďá-
ru. Odpovídá na otázky ŽN.

Co by, podle vás, žďárské cyklo-
dopravě hlavně pomohlo, a může 
nám být nějaké město inspirací 
dobré praxe v nemotorové dopra-
vě? 

Žďár je město se svým vlastním 

charakterem, a vlastními problémy i 
výhodami. Proto na něj nejde beze 
zbytku aplikovat zkušenosti jiného 
města, a tak inspiraci musíme hle-
dat u mnoha měst. Žďáru pomůže, 
když bude mít koncepci dopravy 
zpracovanou v novém a moderním 
dopravním generelu, a z něj vychá-
zející koncepci rozvoje nemotorové 
dopravy. Potom je možné plánovat 
systémové koncepční projekty pro 
cyklodopravu.

Čím by, podle vás, bylo dobré ve 

Žďáře začít, a jaké nejakutnější 
problémy cyklistů by to vyřešilo? 

Po Žďáře jezdí různí cyklisté. Jsou 
mezi nimi sportovci, rekreační cyk-
listé, turisté, a také lidé, kteří kolo 
vyžívají jako dopravní prostředek 
pro cesty do zaměstnání, do obcho-
du a třeba na úřady. 

Někteří se vyhýbají místům, kde by 

se potkávali s auty. To se dá, zvlášť u 
rodičů s dětmi, pochopit. Můžeme 
pro ně třeba na vhodných místech 
udělat přejezdy pro cyklisty, aby 
nemuseli používat přechody pro 
chodce. Cyklista je ale rovnopráv-
ným účastníkem provozu, se všemi 
právy a povinnostmi. Tak nemusí 
nutně hledat alternativní trasy. Proto 
se musíme my všichni v autech, i my 
na kolech učit vzájemnému respek-
tu a ohleduplnosti. Cyklisté, řidiči i 
chodci. 

A ještě bych chtěl říct jednu svo-
ji zkušenost řidičům v kolonách aut 
napříč Žďárem: Když jedu na kole v 
dopravní špičce, tak do cíle dojedu o 
poznání dříve než autem. -lko-

Vzájemný respekt řidičů, cyklistů i chodců

Primář novoměstské ortopedie 
Jaroslav Pilný získal Chlumského 
cenu za knihu Chirurgie ruky, která 
byla zvolena nejlepší knihou roku 
2017 v oboru.

Česká společnost pro ortopedii a 
traumatologii pohybového ústro-
jí udílí ceny každoročně autorům 
nejlepší monografie, vydané v ČR. 
J. Pilný má ocenění už za svůj třetí 
titul, což se doposud nikomu v his-
torii nepodařilo.

Publikace Chirurgie ruky, je dru-
hým a rozšířeným vydáním téže 
knihy z roku 2011, kdy patřila k 
nejprodávanějším odborným titu-
lům v Česku. 

„Tehdy jsme si s kolegou Romanem 
Slodičkou řekli, že nám taková kni-
ha chybí a že bychom něco mohli na-
psat. Podobná publikace byla vydá-
na naposledy v roce 1982, a ta byla 
věnovaná spíše vrozeným vadám a 

byla určena pro plastické chirurgy,“ 
ohlíží se traumatolog. Autoři tedy 
oslovili i specialisty, kteří jsou ve 
svých oborech špičkou, a knihu 
dali dohromady. „Tehdy to trvalo 
asi rok,“ vzpomíná Jaroslav Pilný 
na první vydání. To druhé, rozšíře-
né, vydalo nakladatelství Grada v 
loňském roce. „To už bylo mnohem 
snazší, doplnění knihy trvalo asi půl 
roku,“ dodává lékař. Zajímavostí 
je i to, že knihu Chirurgie ruky–2 
pokřtila rychlobruslařka Martina 
Sáblíková. -lko-
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KVěTNé loučky ve Žďáře vrací už málem ztracenou krásu.
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