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Slavnosti jeřabin
s odleskem skla
Tradiční žďár-

ský festival babího 
léta se již rozeběhl. 
Letošní 26. ročník 
Slavností jeřabin 
má motto Průhledy a přibližuje tra-
dici i současnost sklářského řemesla 
na Žďársku.

Skláři si ke společnému dílu při-
zvali rakouské sochaře. Na Farských 
humnech můžeme již od 25. srpna 
sledovat jejich tvůrčí spolupráci. Ve 
výstavních síních lze zase obdivo-
vat díla umělců z Horácka. Mnohé 
při vernisáži zlákal koncert na skle-
něnou harfu. V září nás čeká i výlet 
s historiky po okolních sklárnách, 
zajímavé hudební a zábavné akce, 
v kině poběží archivní dokumenty o 
sklářské výrobě. Více na str. 14. -lko-

KÁMEN A SKLO. Budoucí šperky 
města vytváří česko-rakouský tým. 
Jako první se pustila do díla sochař-
ka Ursula Beiler. Pochvaluje si kvalitu 
hořického pískovce. Jejím spolutvůrcem 
je šperkař Miroslav Štěpánek.
 Foto: Lenka Kopčáková

Bydlíte ve Žďáru nad Sázavou nebo 
sem dojíždíte? Nezáleží, zda jste řidič, 
cestující, chodec či cyklista. Měs-
to nyní sbírá pro vznikající Generel 
dopravy podněty, jak dle lidí funguje 
žďárská doprava.

Na svých stránkách připravilo 
mapovou aplikaci, do níž můžeme 
jednoduše kliknout a označit dané 
místo. Do jednoduché kolonky pak 
lze popsat problém daného místa 
nebo i pochválit dobré řešení. 

Názory můžeme sdělovat zcela ano-
nymně, anebo pokud chceme obdržet 
informaci o dalším zpracování, pak 
zanechme u podnětu svoji e-mailo-

vou adresu. 
Názorová mapa je součástí kom-

plexní analýzy dopravy ve městě. 
Podněty můžeme vkládat ještě do 
poloviny září. Pak naváže sociologic-
ký průzkum formou dotazníkových 
šetření k dopravě ve městě. Pro tvůr-
ce generelu jsou důležité názory Žďá-
ráků i např. lidí dojíždějících sem za 
prací a do škol. 

Aplikaci „Názorová mapa dopravy“ 
otevřeme v odkazu:

https://gis.zdarns.cz/ost/gis-
objekty-pro/nazorova-mapa-dopravy

V současné době je zde již množství 
podnětů. -lko-

Sporná místa dopravy 
vyznačme na názorové mapě Během léta došlo ve Žďáře ke kom-

pletní výměně všech signalizačních 
zařízení v křižovatkách. Akce vyšla na 
13 miliónů korun. Dosavadní poru-
chová signalizace byla za hranicí život-
nosti. Neměla ani jednotný servis.

Někteří řidiči nyní vítají rychlej-
ší provoz v křižovatkách, díky němuž 
zmizely kolony. Jiní novou situaci, kdy 
do křižovatky najednou vjíždí několik 
směrů, pokládají za nebezpečnou.

Řidiči si musí na jiný způsob pouště-
ní semaforu přivyknout. Dříve se smě-
ry pouštěly samostatně, nyní se pouští 
proti sobě.

„Dle doporučení Policie ČR a doprav-
ních expertů tento způsob není problém. 
Jde o kázeň řidičů, aby se naučili vjíždět 
do křižovatky a pouštět směr za sebou, a 

nezůstali stát jako první auto v hlavním 
směru,“ vysvětluje místostarostka Lud-
mila Řezníčková (ANO 2011).

Na příkladu křižovatky u pojišťovny 
vysvětluje, že ten, kdo odbočuje vle-
vo, musí dát přednost protijedoucímu. 
„Ovšem máme to udělané tak, že protije-
doucí směr je zastaven a pustí se jenom 
směr doleva. Např. na Žižkově ulici fun-
guje zelená šipka,“ dodává. 

Semafory vyhodnotí, ve kterém smě-
ru je větší provoz, a pustí tento směr 
v delším časovém úseku. Současně se 
na křižovatkách ve Žďáře nečeká ve 
špičce víc jak dvě minuty. Moderní 
semafor je schopen reagovat a pouští 
směr, který je nejvíce ucpaný.

Více k dopravnímu řešení žďárských 
křižovatek na str. 11. -lko-

Žďárské křižovatky v novém


