
 

Vlakem do Havlíčkova Brodu 
(18. 3. 2018) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

Dnes nabízím výlet těm, kdo se rádi projedou vlakem. Lze jet vlakem osobním, ale 
z Brna, z Králova Pole i z Tišnova můžeme jet samozřejmě rychlíkem. Pokud se na jízdu 
připravíme, má i cesta vlakem poznávací charakter, což k turistice patří. Minulý týden jsem 
tímto ranním vlakem jel. Potěšilo mě, že v rychlíku byla nabídka časopisu České dráhy pro 
vás. A hlavně – uvnitř aktuálního čísla je právě několik stránek věnováno tratím č. 250 a 251. 
Pěkné jsou i fotografie Tišnova s Klucaninou, viaduktu u Dolních Louček. Co dřív – časopis, 
nebo realita? 

Vlak nás provede zajímavou částí Českomoravské vysočiny. Hned za Tišnovem jsou 
tunely a viadukty, následuje klidná krajina Křižanovska a pak sotva znatelné stoupání 
k nejvyššímu bodu naší cesty Žďáru nad Sázavou. Dál jedeme kolem řeky Sázavy, 
v Přibyslavi si všimneme kostela Narození svatého Jana Křtitele. Zahlédneme i zámek, 
v němž je Hasičské muzeum. Nedaleko zámku je socha Jana Žižky na koni, tu ale z vlaku 
neuvidíme. 
Vystupme v Havlíčkově Brodě. Dnešní město se do roku 1945 jmenovalo Německý Brod, do 
roku 1308 Smilův Brod. První zmínka je ovšem z roku 1256. Havlíčkův Brod leží na řece 
Sázavě. Roku 1422 zde Jan Žižka porazil krále Zikmunda, téhož roku husité vypálili kostel. 

Na Havlíčkově náměstí je muzeum – určitě stojí za návštěvu, mimo jiné část expozice 
je věnována Karlu Havlíčkovi Borovskému (1821 – 1856), který se narodil v nedaleké Borové 
u Přibyslavi (dnes Havlíčkova Borová), v Německém Brodě studoval gymnázium, nějaký čas 
zde žil, odtud byl 16. 12. 1851 odvezen do Brixenu. 

Vedle muzea můžeme navštívit Galerii výtvarného umění. Kousek od náměstí je 
kostel Nanebevzetí Panny Marie z 13. století. Má rozhledovou věž a dvojí hodiny, které 
ukazují stejný čas, ale pozorovatel může být zpočátku zmaten, protože jeden ciferník je 
dělený klasicky na dvanáct dílů a druhý na neobvyklých čtyřiadvacet dílů. V kostele je zvon 
Vilém z 30. let 14. století. 

Město je významným železničním uzlem. 
V letech 1871 – 1874 působil na zdejším gymnáziu Vilém Kurz (1847 – 1902), vědec, 

spisovatel a politik, jeden ze zakladatelů Klubu českých turistů a jeden z iniciátorů stavby 
Petřínské rozhledny v Praze. 
Několik dalších osobností spojené s Havlíčkovým Brodem: hudební skladatel a houslista Jan 
Václav Stamic (1717 – 1757), herec Karel Noll (1880 – 1928), letec RAF Karel 
Kuttelwascher (1916 – 1959), opat kláštera v Želivě Bohumil Vít Tajovský (1912 – 1999), 
hokejisté Jiří (1944) a Jaroslav (1942 – 2015) Holíkové, Jan Suchý (1944), Josef Augusta 
(1946 – 2017), houslista Bohuslav Matoušek (1949). 

Než se vrátíme zpátky k nádraží, prohlédněme si ještě jednou pěkné náměstí 
s barokními štíty domů, příjemné je projít se i parkem se sochami. 


