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V architektonické soutěži o návrh „Potenciál 
města Žďáru n. S.“ zvítězilo svým návrhem pražské 
architektonické a urbanistické studio MS Plan, s. 
r.o. architekta Michala Šourka, který je profesorem 
VUT Praha.

Druhé místo patří týmu arch. Miroslavy Zad-
ražilové ( Jakub Capek a Karolína Langnerová) a 
třetí se umístila žďárská kancelář Rudolfa Grimma 
- autora rekonstrukce Nádražní ulice. 

Předmětem dvoukolové soutěže byl návrh urba-
nistického, architektonického a krajinářského řeše-
ní lokalit Neumannova, Magistrála a Atrium.

Jak vysvětluje městský architekt Zbyněk Ryška, 
soutěž o Potenciál města vycházela ze Strategie 
centrum, nosného dokumentu z konce minulého 
volebního období.

Zcela prvním projektem Strategie byla rekon-
strukce ulice Nádražní. Další na řadě je projekt na 
rekonstrukci lokality Tvrz. Již je hotový, ale kvů-
li ohrožení rozpočtu jarní covidovou krizí je akce 
zatím odložena. Třetím zadáním Strategie je Poten-
ciál města.

Protože radnice svoji zakázku vypsala na široké 
území centra, součástí bude vícero projektů. Celé 
zadání pak zastřeší Územní studie, která nastíní 
budoucí rozvoj prostoru za obchodními domy a 
mezi poliklinikou a průmyslovou školou. 

Revitalizace tak velkého území bude značně 
finančně náročná a bude trvat desítky let. Jen chod-
ník podél východní strany náměstí a rekonstrukce 
atria představují investici kolem 50 miliónů korun. 

Rozsáhlý projekt Potenciál města lze dle Ryšky 
přirovnat k Územní studii na Klafar, která vznik-
la koncem minulého tisíciletí. „Je dvacet let stará a 
pořád se podle této územní studie staví. Stejným způ-
sobem si dokážu představit, že se bude vyvíjet toto 

území,“ uvádí městský architekt. 
Odborná porota na vítězném návrhu ocenila 

zejména etapizaci projektu, což je pro město vel-
mi důležité. Porotu také oslovilo začlenění star-
ších objektů do urbanistické koncepce. Navržená 
zástavba má lidské i ekologické měřítko. Vnitřní 
prostory s upravenou zelení, zelené střechy, práce 
s dešťovou vodou, dopravní řešení... Projekt má víc 
vrstev. 

„Současné návrhy berme jako urbanistický směr, 
kterým se vydáme. Podoba se bude postupně zpřesňo-
vat tak, aby byla realizovatelná v kontextu k majetko-
právním stavům sítí a dopravy,“ říká starosta Martin 
Mrkos (Žďár – ŽM).

Na případné námitky k soutěži byla ze zákona 
lhůta 15 dní, pak město zahájilo jednací řízení bez 
uveřejnění s autorem vítězného návrhu. V případě, 
že by se nedohodli, jednalo by s druhým, popř. tře-
tím autorem v pořadí. 

„Neznamená to, že návrh je finální a my nezasáh-
neme ještě formou dalších upřesňujících požadavků,“ 
nevylučuje místostarosta Josef Klement (KDU-
ČSL). 

Projekt je dle Zbyňka Ryšky složitý i kvůli pod-
zemním inženýrským sítím. „Na chodník budeme 
chtít dostat stromy,“ říká. Město by rádo mělo pro-
jekt na chodník a atrium (včetně zahájení povolo-
vacích řízení) připraven nejlépe ve druhé polovině 
příštího roku.

Území za obchodními domy, ve východní části 
náměstí je velmi komplikované. Jak městský archi-
tekt vysvětluje, v 80. letech 20. stol. došlo k demo-
lici původních statků celé uliční fronty, kde byla 
následovně naplánována výstavba. Přišla revoluce 
a území zůstalo nedokončené - jakoby na půl kro-
ku. 

„Mně přijde, že výstavba v 80. letech, která dovoli-
la vzniknout tehdy moderním obchodním domům, 
k úkolu přistupovala stejně jako předchůdci. Udělala 
fasádu do náměstí, ale zezadu zůstala  stále ta hum-
na,“ míní místostarosta Klement.

Tým odborníků chce postupně území za náměs-
tím proměnit na polyfunkční pokračování centra, 
kde vedle obchodů, služeb a parkování bude i další 
bydlení v příjemném prostředí. -lko-

MĚSTSKÝ architekt Zbyněk Ryška v diskusi nad 
návrhy Potenciálu města. Foto: Lenka Kopčáková

Polyfunkční centrum bude i za atriem

Případy extrémně podnapilých 
osob zaměstnávají od začátku léta 
strážníky Městské policie ve Žďáře n. 
S. Nejnáročnější lokalitou v tomto je 
Stalingrad, kde se dokáží zpít do bez-
vědomí zejména asociálové a lidé bez 
domova. 

„Jejich míry podnapilosti jsou oprav-
du vysoké. Koncem června jsme řešili 
pomoc bezvládně ležícímu bezdomov-
ci za zastávkou MHD Brodská. Měl 
v krvi 2,60 ‰ alkoholu a vzhledem ke 
svému akutnímu zdravotnímu stavu 
skončil na ARO v novoměstské nemoc-
nici,“ říká vedoucí MP Martin Kunc. 
Ten samý den hlídka MP vyjížděla 
k případu opilé ženy, již doprováze-
lo asi tříleté dítě. „Žena byla de fac-
to na mol a při dechové zkoušce jsme 
jí naměřili 3,62 ‰. Kvůli dítěti jsme 
zajistili přítomnost osob blízkých a oba 
jim předali,“ informuje Kunc. Dohra 
tohoto případu bude na sociálním 
odboru MěÚ kvůli podezření ze spá-
chání přestupku o sociálně právní 
ochraně dětí.

„Rekordmanem sledovaného obdo-
bí byl ovšem muž nalezený na cyklis-

tické stezce, kterému hlídka naměřila 
z dechu 3,76 ‰ alkoholu. I on kvůli 
svému stavu skončil v nemocnici,“ říká 
vedoucí MP.

Takové pijácké rekordy prý už stráž-
níci dlouho nezaznamenali. „Dou-
fáme, že se nebudou navyšovat,“ říká 
Martin Kunc. 

K opilcům, kteří nejsou schopni 
pohybu ani komunikace, většinou 
hlídka MP volá Rychlou záchrannou 
službu. Ta opilce vyšetří a vyhodno-
tí jeho zdravotní stav, včetně měření 
krevního cukru. 

Pokud není člověk ohrožen na živo-
tě a na zdraví, je rozhodnuto o jeho 
umístění na protialkoholní záchyt-
nou stanici v Jihlavě. 

„Jen pro představu, na zákroku ztratí 
hlídka MP nejméně tři hodiny času od 
chvíle, kdy je povolána na místo“ infor-
muje Kunc.

Jak popisuje, převoz trvá kolem 
půl hodiny a na záchytce se anabá-

Strážníky zaměstnávají v létě opilci

Darovali osobní vůz
Od konce léta začne žďárským Sociálním službám města sloužit osobní vůz 

darovaný českým výrobcem.
Vybavený vůz za 900 tisíc Kč s tažným zařízením a v modré metalíze bude 

pendlovat dle potřeb denního stacionáře, pečovatelské služby pro svoz klien-
tů, přepravu k lékařům či na volnočasové aktivity a k rozvozu stravy. 

Příspěvková organizace města před časem zažádala o pomoc z vyhlášené-
ho grantového programu výrobce s názvem Mobilita - a byla vybrána. Přije-
tí daru pro ni však musela ještě oficiálně odsouhlasit a přijmout rada města. 
„Významná česká automobilka z Mladé Boleslavi vyhlásila grant a věnovala sto 
vozů zdravotním a sociálním službám v Česku, které provádějí služby terénním 
způsobem,“ vysvětluje počin místostarosta Josef Klement. -lko-

Tradiční žďárský festival babího 
léta vypukne 24. srpna a potrvá do 
20. září 2020. Letošní 26. ročník má 
podtitul Vysočina sklářská.

Zajímavosti o historii sklářství na 
Žďársku, rozhovor s komisařkou 
mezinárodního sochařského sympo-
zia i program slavností přinášíme na 
stranách 8, 10 a 14. -lko-

Slavnosti jeřabin 2020

ze opakuje: opilec je vyšetřen léka-
řem a prováděny jsou obvyklé úko-
ny, u nichž musí být žďárská hlídka 
MP přítomna do chvíle, než je opilec 
umístěn na lůžko. „Pak nás čeká jak 
papírování na záchytce, tak další po 
příjezdu na naši základnu, kde musíme 
sepsat záznam o případu,“ popisuje 
Kunc. Vše stojí nejen čas, ale i nema-
lé prostředky.

Jedno přespání na záchytce vyjde 
asi na 4300 Kč a od asociálních osob 
se těžko náklady získávají. Jak vysvět-
luje starosta Martin Kunc, výlohy 
za záchyt opilce nejdou za městem. 
Protože je záchytka krajské zařízení, 
hradí je Kraj Vysočina. „Co vím, tak 
záchytky mívají nedobytnost pohledá-
vek asi 95 %,“ uvádí starosta. 

Dle vedoucího MP se občas stává, 
že opilec cestou služební vůz silně 
znečistí. Vyčištění ve specializované 
firmě vyjde asi na tisíc korun a někdy 
se dle Kunce podaří náklady po oso-
bě vymáhat, např. strháváním určité 
sumy přes sociální odbor města.

Jak dále vedoucí MP Martin Kunc 

informuje, výjezdů hlídek v jednom 
týdnu bývají stovky k různým přípa-
dům.

Současně je ve Žďáře kolem 40 lidí 
bez domova, z toho 20 je ubytováno 
v azylovém domě a s těmi dle Kunce 
většinou problémy nejsou.

„Problémoví jedinci se nám rekrutují 
z těch zbylých tzv. na pohybu. Většinou 
se jedná o osoby, které zde byly z urči-
tých důvodů vysazeny z vlaku a už nám 
tu zůstaly,“ konstatuje vedoucí MP. 
Někdy jde také o občany z okolních 
měst, kteří zpočátku využívali služeb 
azylového domu, ale nedokázali plnit 
nastavená pravidla, např. na povolené 
množství alkoholu v dechu. Azylový 
dům opustili a už ve Žďáře zůstali. 

„Snažíme se působit preventivně, 
pokud vidíme, že se tito lidé shlukují 
kolem nákupních center, kde je zákaz 
požívání alkoholu. Abychom později 
nemuseli řešit jejich silnou opilost, vysu-
nujeme je z lokality pryč,“ říká Kunc. 
Přes léto prý bezdomovci žijí v okol-
ních lesích, kde mají postavená pří-
střeší. -lko-

Rekordman nadýchal
3,76 ‰ alkoholu


