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Žďár získal moderní a prostornou 
pěší zónu, kde nechybí vzrostlé stro-
my. Novostavba bude oficiálně ote-
vřena v  září. 

V posledním prázdninovém týdnu 
sice ještě probíhalo drobné dolaďo-
vání, ale to Žďárákům nebránilo, aby 
se s pohodlnou promenádou rychle 
sžili. Dle ohlasů se jim líbí. 

Nyní se po krásných rovných 
komunikacích procházíme, jako by 
tu byly odjakživa. V zemi pod nimi 
jsou nově položeny moderní rozvo-
dy sítí. 

Rekonstrukce Nádražní ulice v úse-
ku pěší zóny, tedy od České poš-
ty k náměstí Republiky, začala loni 
v září vytrháváním starých obrubní-
ků a zemními pracemi. 

Prvním krokem rekonstrukce byla 
náročná výměna podzemních sítí, 
zejména vodovodu a kanalizace, za 
moderní rozvody. Takže ulici rozpá-
raly hluboké výkopy. S městem na 
obnově celé Nádražní ulice spolu-
pracuje Svaz vodovodů a kanalizací 
Źďársko. 

Dodavateli podzemní fáze obnovy 
Nádražní ulice byly firmy 1. Žďár-
ská Plynařská a Vodařská + Sdružení 
Sates Čechy z Telče.

Co se loni nestihlo do mrazů, muse-
lo počkat. Před zimou byly výkopy 
zahrnuty a ulice provizorně zprovoz-
něna. 

Díky příznivým klimatickým pod-
mínkám mohla rekonstrukce pokra-
čovat letos již od března a opět se 
kopalo. 

Kdo sem potřeboval, trpělivě cho-
dil po dřevěných lávkách či ušlapa-
ných pěšinkách. 

Jak letos na jaře informoval staros-
ta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), rekon-
strukce pěší zóny vyjde na necelých 
25 mil. Kč bez DPH a hotovo bude 
zhruba do poloviny srpna. 

Následovala fáze rekonstrukce 

povrchů. Tu prováděla firma SATES 
ČECHY s. r. o. Jako první byla opra-
vena levá strana směrem od pošty 
k náměstí, kde je chodník širší. Pak 
stavba přešla na protilehlou stranu 
ulice. 

Jednoho letního dne koukáme, a na 
staveništi se zelená řada vzrostlých 
stromů, kmeny obalené proti případ-
nému poškození. Hned to vypada-
lo veseleji. Lidé se zastavovali a dis-
kutovali, jaká očekávaná promenáda 
bude. 

A pak se objevily chodníky ze stejně 
velkých dlaždic jako v navazující části 

náměstí. Po všech těch provizorních 
blátivých cestičkách to byl luxus. 

Zrovna v největších vedrech dlaždi-
či zaklekli nad povrchy obslužné sil-
nice, před sebou nekonečné hroma-
dy žulových kostek k zapracování... 
Polovina srpna a je hotovo. 

„Čeká nás poslední kontrolní den a v 
následujícím období budeme přebírat 
stavbu. Kolaudace má být 6. září. Uli-
ce je hotová včetně mobiliáře, k dořeše-
ní jsou drobnosti,“ uvedla v posledním 
srpnovém týdnu pro ŽN mluvčí rad-
nice Blanka Sobolová.

Rekonstrukce celé Nádražní uli-

ce probíhá dle vítězného projektu 
z architektonické soutěže v r. 2017. 
Autorem je tým tvořený kancelá-
ří GRIMM Architekti ve spoluprá-
ci s Vladimírem Fialkou a Klárou 
Zahradníčkovou. 

Po předloňské opravě úseku od 
České pošty ke kruhového objez-
du „U Ivana“ a letošní rekonstrukci 
pěší zóny bude na řadě rekonstruk-
ce kruhové křižovatky a prostranství 
před nádražní halou. Celé Nádraž-
ní ulice v plném lesku bychom se 
mohli dočkat v roce 2027.   -lko-

TAK TENTO pohled už je historií. Zachycuje jedno časné letní ráno, kdy modernizace pěší zóny pokročila do fáze dláždění. 
Dnes již si po nové promenádě vykračujeme, jako by tu byla odjakživa.  Foto: Lenka Kopčáková

Na novou promenádu se lehce zvyká

Jak to bude se slibovanou promě-
nou bistra a umístěním hygienič-
tějších toalet v parku na Farských 
humnech?  To je častá otázka, kte-
rá zajímá zejména rodiny s dětmi. 

Právě ony do centrálního par-
ku míří nejčastěji. Návštěvníkům 
Farských humen chybí hlavně více 
toalet s možností umytí. Jedno WC 
v rohu parku během sezóny oprav-
du nestačí.

Loni radnice avizovala svůj záměr 
zařídit tu letos (2022) lodní kon-
tejner, kde by bylo bistro i potřeb-
né sociální zázemí. Začátkem 
letošního léta se ale městu nabídla 
jiná možnost, pro účely sociální-
ho zázemí daleko přijatelnější. To 
v objektu po bývalé sklářské huti 
Princ.

Jak na dotaz ŽN potvrzuje staros-
ta Martin Mrkos (Žďár-ŽM), měs-
to skutečně budovu bývalé sklárny 
letos v červnu koupilo za částku 
6,5 milionu korun. Plány radnice 

jsou ale mnohem ambicióznější. 
V bývalé sklárně plánuje vybudo-
vat inovační centrum. 

„Zatím jsme ve fázi plánování a 
zpřesňování záměrů, zároveň zjišťu-
jeme možnosti financování projek-
tu pomocí dotací. Projekt bychom 
rádi koncipovali jako multifunkční. 
Uvažujeme o tzv. otevřených dílnách, 
sdílené kanceláři, kavárně a chráně-
ném bydlení,“ popisuje záměr sta-
rosta Mrkos. 

Veřejné toalety, které park potře-
buje, by mohly být právě zde.

„Otevřené dílny nebo také inovační 
centrum by nabídly veřejnosti mož-
nost práce s moderním vybavením, 
jako jsou 3D tiskárny, plotter nebo 
třeba šicí stroj, který lze naprogra-
movat,“ říká starosta.

Představu si dle jeho slov mohli 
Žďáráci udělat v kamionu FabLa-
bu, který před časem právě s tako-
vou mobilní dílnou zakotvil na 
žďárském náměstí. 

Sdílené kanceláře by měly sloužit 
lidem, kteří nepotřebují vlastní 
stálou kancelář, ale rádi by občas 
takové zázemí využili. 

„Multifunkčnost zahrnuje i komu-
nitní prostor pro kulturní, vzdělá-
vací a společenské akce. Prostě tak, 
aby prostor od rána do večera žil a 
sloužil obyvatelům a návštěvníkům 
města,“ uvádí starosta.

Dle jeho slov se již nyní na pro-
jektu otevřených digitálních i 
manuálních dílen angažují žďárské 
Gymnázium, SPŠ a VOŠ, stejně 
tak Kraj Vysočina, prostřednictvím 
radního pro školství a náměstkyně 
hejtmana pro regionální rozvoj. 

„Hodláme projekt propojit i se 
základními školami a Activem za 
účelem podpory technického vzdě-
lávání dětí a studentů. Takže pro-
jekt kvituje i podnikatelský sektor. 
Smyslem těchto dílen a ,laboratoří´, 
představujících tzv. inovační infra-
strukturu, je podnítit podnikavost 

a podnikání,“ vysvětluje Martin 
Mrkos. 

Ve Žďáře, coby městě s technic-
kou tradicí, žije dle starosty spous-
ta šikovných a vzdělaných lidí, 
kterým může inovační infrastruk-
tura pomoci s rozjezdem podniká-
ní nebo v jejich profesním či kari-
érním růstu. 

„Budova má strategickou polo-
hu, městotvorný charakter a jsem 
moc rád, že se nám ji podařilo zís-
kat. Nyní jsme ve fázi, kdy dáváme 
dohromady už konkrétní prostorové 
možnosti, co, kde a jak by mohlo v 
budově fungovat,“ uvádí Mrkos.

Zatímco jeden tým analyzuje 
dotační možnosti, kdy se nabízí i 
vícezdrojové dotační financová-
ní, další tým skládá dohromady 
funkční model, aby všechny zámě-
ry mohly existovat vedle sebe, byly 
finančně udržitelné a vzájemně se 
doplňovaly.

 -lko-

Ze sklárny bude inovační centrum 
i sociální zázemí pro Farčata


