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Hlavní je přemýšlení o městě, 
pak přijdou na řadu technolo-
gie, coby nástroj… To je hlav-
ním smyslem projektu Smart 
City, do kterého se Žďár právě 
pouští.
� Lenka Kopčáková

Podporu téměř deseti milió-
nů korun z Operačního programu 
Zaměstnanost MPSV ČR získal 
žďárský projekt s názvem Využití 
konceptu Smart City pro rozvoj 
města Žďár nad Sázavou. Potrvá do 
konce dubna 2020.

Radnice od dvouletého projektu 
očekává efektivní zapojení moder-
ních komunikačních technologií 
do správy a řízení města. To zejmé-
na v oblasti energetiky, vodního a 
odpadového hospodářství, dopravy, 
tepelného hospodářství, ale i chodu 
samotného úřadu. 

Administraci složitého projektu má 
na starosti Michal Bačovský, odbor-
ný garant celé koncepce. Je původem 
Žďárák, v oblasti Smart City dlou-
hodobě praktikoval v Praze, na jaře 
uspěl ve výběrovém řízení na pozici 
garanta, a vrátil se zpět do Žďáru. 

Jeho mzdové náklady hradí z 95 % 
uvedená ministerská dotace, město 
se účastní 5 %. Garant sídlí v eGON-
centru na ulici Žižkova 21.

Chytrý Žďár
Pojem Smart City lze v našem měs-

tě volně přeložit jako Chytrý Žďár. 
Cíl aktérů je jasný: pohodlnější život 
pro občany, snadnější a levnější sprá-
va města. Dle garanta lze moderními 
technologiemi postupně ušetřit sta-
tisíce až milióny korun z rozpočtu 
města.

Jak ještě v době svého starostování 
uvedl pro ŽN Zdeněk Navrátil, Žďár 

své Smart City konzultuje s městy a 
společnostmi, které jsou v projektu 
již dál, a tak na vyšší odborné úrovni. 
I tak ale na Vysočině patří Žďár mezi 
první vlaštovky. Žďárskou premiérou 
Smart City byla instalace dobíjecích 
stojanů pro elektromobily a elektro-
kola na centrálním parkovišti a před 
Starou radnicí. Žďár se tím okamžitě 
dostal do mezinárodních map elek-
tromobility.

„Určitě nechceme zavést nějakou tech-
nologii jen proto, že je to nyní moderní. 
Projekt vedeme tak, aby odpovídal sku-
tečným potřebám města Žďáru. Třeba 
solární lavičky, které má Praha, by se 
pro Žďár nehodily,“ vysvětluje Michal 
Bačovský.

Městu se v projektu také otevírají 
možnosti sáhnout po technologiích, 
které byly ještě před pár lety velmi 
drahé. Příkladem může být auto-
matické stmívání pouličních svě-
tel nebo naváděcí parkovací systém. 
„Ten si dnes lze stáhnout i do mobilu, 
což před deseti lety bylo nemyslitelné,“ 
uvádí garant. 

Zkušenější města radí
Smart City se šíří z větších měst do 

menších a Žďár čerpá ze zkušeností 
Litoměřic, Kolína, Pardubic, Písku 
či Valašského Meziříčí. „Do těchto 
měst jezdíme a zjišťujeme, co se oprav-
du osvědčilo v praxi, a co je jen líbivý 
nápad. Nechceme podléhat trendům,“ 
ujišťuje Bačovský.

Zdeněk Navrátil také připomíná, 

že naše město už loni zahájilo nefor-
mální spolupráci s Czech Smart Ci-
ty Cluster (www.cscc.cz), což je 
sdružení významných firem, uni-
verzit a samospráv, které se rozvoji 
Smart City věnují. 

Odborníci doporučují Žďáru nain-
stalovat a používat vybrané tech-
nologie tak, aby na sebe vzájemně 
navazovaly a byly nadčasové, tedy 
perspektivní. Chytrý Žďár je ale tře-
ba i o tom, že síťaři zesynchronizují 
své práce, a ve stejné ulici se během 
pár let nebude opakovaně kopat, 
ale vše se zvládne při jedné stavební 
akci…

Podněty od lidí vítají
Na Michalu Bačovském spočívá 

zodpovědnost za koncepci celého 
projektu Smart City. Ta musí odpo-
vídat velikosti a individuálním potře-
bám města Žďáru.

Projet tedy rozhodně není jen o 
zapojení všech možných čidel a 
technologií. „Je to hlavně přemýšle-
ní o městě a jeho dalším rozvoji. Tech-
nologie jsou jen podpůrným nástro-
jem. Skutečně chytré jádro ve městě, 
to je právě to, co si lidé vymyslí,“ míní 
garant.

Očekává, že Žďáráci, kteří denno-
denně zažívají ve městě nějaké nedo-
statky, se na tvorbě žďárského Smart 
City budou chtít podílet. „Chceme, 
aby nám lidé řekli, co řeší, s čím se 
potýkají a co by chtěli změnit. My pak 
budeme hledat nástroje, jak to udělat,“ 
slibuje. 

Radnice k novince přistupuje jako 
k projektu multioborovému. Odbor 
komunálních služeb má za úkol rea-
lizovat pasport komunikací, a ve 
spolupráci s odborem informatiky 
připraví městský dispečink. Odbor 
rozvoje zase připravuje generel 
dopravy.

Městský dispečink otevře 
možnosti

Právě městský dispečink bude cen-
trem dění. Zpočátku má fungovat 
v budově MěÚ, a do této centrály 
se budou sbíhat všechny informace 
z čidel a nástrojů, z města a sledova-
ných provozů. Některá čidla jsou již 
nyní osazena a vypovídají... 

„Co je zákonně možné, to chceme 
v rámci Smart City lidem ukazovat 
prostřednictvím on-line mapových 
podkladů,“ plánuje Zdeněk Navrá-
til. Bude to fungovat tak, že si např. 
ve svém mobilu vyhledáme, zda již 
nám vyvezli kontejner, kudy zrov-
na jede náš spoj MHD. Elektronic-
ká detekce parkování zase umožní, 
aby přijíždějící řidič viděl, zda už je 
parkoviště zaplněné, nebo jsou ještě 
volná místa.

Z dispečinku bude také mož-
né korigovat teplotu, a tím úspo-
ry v městských budovách, a třeba 
nastavit chytré křižovatky, aby pus-
tily zelenou vlnu záchranářským 
vozům…

Město se chce vydat cestou úzké 
spolupráce s technologickou společ-
ností SATT, která ve Žďáře spravuje i 
TV a internet; a propojit se se všemi 
síťaři, od plynařů až po vodaře. 

Právě teď…
Na otázku ŽN, v jaké fázi se projekt 

Smart City právě nachází, Michal 
Bačovský uvádí, že 16. listopadu  
proběhlo první jednání se zhotovi-
telem koncepce Smart city (vítězem 
soutěže). Žďár také navštívili ener-
getici z firmy Innogy, aby posoudili 
možné úspory v Relaxcentru. To má 
totiž ze všech městských budov nej-
vyšší náklady na energie.

Michal
Bačovský

Žďár připravuje koncepci Smart City

Stavby města
� Rekonstrukce ulic V Lískách a 

Na Úvoze skončí začátkem prosince. 
Dobíhá pokládka povrchů a asfalto-
vých vrstev.

� V nových ulicích Barvířská a 
K Milířům na Klafaru provádí vodaři 
pokládku splaškové kanalizace. Zdej-
ší technická infrastruktura je rozsáh-
lou zacházkou až do června 2019. 

� V ul. Alšova je hotová prv-
ní, ta jednodušší část rekonstrukce. 
Projektují se zbylé tři etapy. Práce 
začnou zase v létě, a potrvají ještě tři 
roky.  -lko-

Letos již třetím rokem se zapojila 
žďárská veřejnost do rozhodování o 
nových projektech v rámci partici-
patního rozpočtu. 

Z celkem šesti návrhů vyhrály v 
hlasování dva: 

Úprava veřejného prostoru na ul. 
Bří Čapků (získala 589 hlasů) 

 a Rekonstruce sportovního hřiště 
na Polní ulici (276 hlasů). 

Každý z návrhů obdrží od města 
na realizaci 300 tisíc Kč. 

Lidé v anketě podali celkem 841 
platných hlasovacích lístků. 

„Oproti roku 2017 hodnotím pozitiv-
ně, že počet hlasujících stoupl o 71%, 
občané si na parcitipativní rozpočet 
zvykají. Vidí, že svým aktivním přístu-
pem mohou rozhodnout o tom, co se v 
jejich nejbližším okolí může vybudo-
vat,“ říká starosta Martin Mrkos. 

Podle místostarosty Josefa Kle-
menta si radnice váží i těch návrhů, 
které zůstaly pod čarou. „Lidé jim 

věnovali spoustu času a jsou pro nás 
motivací. Budeme se snažit i tyto návr-
hy časem přiblížit k realizaci,“ říká 
Klement. Na realizaci vítězných pro-
jektů by mohlo dojít do léta 2019.

Od zavedení participativního 
rozpočtu v roce 2016 bylo ve Žďá-
ře doposud zrealizováno pět pro-
jektů. V posledních dvou letech 
jsou vybírány vždy jen dva projek-
ty, ovšem s vyšší finanční dotací. 
 -lko-

Našemu městu oficiálně přibyla 
další čtvrť s názvem Klafar - Žďár 
nad Sázavou 8.

Jde o jedinou stavební lokali-
tu, kde se jinak zaplněný Žďár ješ-
tě může rozrůstat. Právě se tu blíží 
ke kolaudaci první domy postavené 
v nejnovější části.

Lokalita byla dle postupně zasíťo-
vaných a obydlených pozemků pra-
covně nazývána Klafar 1, Klafar 2 a 
Klafar 3. Všechny doposud spadaly 
pod sídliště Žďár nad Sázavou 3.

„Žďár se postupně rozšiřuje, nyní 
z hlediska identifikace a prezenta-
ce územní potřebuje lokalita vlast-
ní název. Pokračujeme tedy v uzlu 
nastaveném v 90. letech 20. stol., kdy 
se žďárská sídliště začala číslovat 
arabskými číslicemi,“ uvádí starosta 
Martin Mrkos. 

Jak dodává místostarosta Josef 
Klement, názvy ulic na Klafaru 
budou i nadále ctít zavedený sys-
tém připomínky starých řemesel a 
starého Žďáru. -lko-

Už máme Žďár nad Sázavou 8

Lidé rozhodli o opravě hřišť


