
 

Jámy a Slavkovice 

(8. 12. 2019) 
 
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 
 Dnes se vydáme na Žďársko a Novoměstsko. Trasu, kterou dnes nabízím, velmi 
doporučuji. Budou-li mít turisté možnost volby, pak lépe počasí, kdy bude dobrá viditelnost. 
 Vlakem jsem dojel do okresního města Žďár nad Sázavou. První úsek jsem přešel po 
cyklotrase č. 5061 – zavedla mě do obce Jámy. Jámy jsou jednou z nejstarších osad na 
Vysočině. Nedaleko mramorového pomníku jedenadvaceti obětem první světové války je 
kostel i sousední fara. Na farní nástěnce mě zaujal soupis všech duchovních správců kostela 
v období 1784 – 1984 i s fotografiemi. To ale nebyl poslední dojem z obce. Dál mě vedla 
směrovka s textem Vyhlídka Strom života. Neváhal jsem a hustou mlhou jsem se k vyhlídce 
vydal. Věděl jsem, že se v mlze rozhlížet nebudu, ale k vrcholu Vejdoch 663 m n. m. jsem šel 
a došel. Cestou jsem na informačních tabulích četl historické mezníky obce v období 1918 – 
2018 a na samotném vrcholu jsem mohl obdivovat velmi zajímavý pískovcový kříž z roku 
2018. Na zhotovení se podíleli sochař Petr Váňa a kameník Hynek Shejbal. Na vrcholové 
tabuli jsem si četl místa v blízkém i dalekém okolí, která jsem ovšem husté mlze neviděl. 
Motiv někdy se sem vrátit je velký. 
 Druhou obcí, kam jsem přišel, byly Slavkovice. Tam jsem nejprve přišel k žulovému 
pomníku věnovanému dvěma prvorepublikovým osobnostem. Obecně známější je Antonín 
Švehla, jeden z těch, kdo se podíleli na vzniku republiky v roce 1918, ministr vnitra (1918 – 
1920), předseda Agrární strany, předseda tří vlád (1922 – 1929). Druhou osobností je Karel 
Sáblík, syn místního rolníka. Byl poslancem ještě za monarchie a po roce 1918 byl nejprve 
členem Národního shromáždění a od roku 1920 senátorem. A. Švehla i K. Sáblík se zasloužili 
o rozvoj zemědělství. Autorem pomníku je Julius Pelikán a poznamenal jsem si i text na 
pomníku: Půda – chléb – mír – památce zemědělských vůdců. 
 Kolem rybníka jsem došel k historické hasičské zbrojnici, vedle je pomník obětem 
z první světové války. Na čelní stěně je i reliéf věnovaný místnímu rodákovi, malíři Oldřichu 
Blažíčkovi (1887 – 1953). Na budově školy je další reliéf – ten je věnován Josefu Koněrzovi 
(1858 – 1948), učiteli, který působil v Slavkovicích na konci 19. a na začátku 20. století 
celých 41 roků. A konečně o malý kousek dál stojí nový kostel postavený v roce 2002 se 
zajímavou křížovou cestou a ještě dál nová hasičská zbrojnice z roku 2013. 
 Ze Slavkovic jsem na vlak došel jeden kilometr do Radňovic.   


