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Dobré ráno, Lucie, zdravím Vás i všechny naše posluchače. 
 Když jsem si připravoval dnešní tip na výlet, uvědomil jsem si, že není nutné jít 
pokaždé na vycházku do přírody, ale že dobré zážitky lze mít třeba i z procházky ve městě. 
Takovým příjemným městem je Žďár nad Sázavou. 
 Kdysi jsem do Žďáru jezdíval pravidelně jednou za měsíc za kamarády turisty na 
schůzky – porady. Pak ještě mnoho let i častěji než jednou měsíčně pracovně. To bylo 
v dobách, kdy bylo město administrativním centrem okresu Žďár nad Sázavou. Ke Žďáru 
jsem si postupně vytvořil hodně pozitivní vztah. Jistě i proto, že jsem tam poznal dost velmi 
příjemných lidí. Pamatuji si ale také zásadní stavební proměnu – staré město se po postavení 
továrny Žďas začalo velice měnit. A tak od 60. let 20. století se po několik desetiletí 
objevovalo mnoho nového: nová sídliště, úplně nové náměstí, nové nádraží, školy, obchody. 
 Kdo se vydá za poznáváním Žďáru nad Sázavou, určitě si všimne celé řady pomníků 
a pomníčků. Jsou to ty s klasickou tematikou, ale chci upozornit na jeden netradiční. Je 
drátěný, má název Muž se síťovkou a na náměstí Republiky připomíná žďárského vynálezce 
tašky síťovky Vavřína Krčila. 
 Ve městě je také několik kostelů. Tím nejznámějším je kostel svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, památka UNESCO. Nádherné jsou pohledy odtud do okolí, ale 
z mnoha míst kolem města je také pěkný pohled k Zelené hoře. Lze si projít i trasu naučné 
stezky Okolo Zelené hory. 
 Kdo má vztah k železnici, tomu velmi doporučím návštěvu Domu kultury, kde je o 
víkendech možno si užít Modelové království. Je to opravdu příjemný zážitek, uvedu aspoň 
několik čísel: toto království je na 55 m2, má na 600 metrů kolejí, 8 nádraží, 168 výhybek. Za 
tím vším je 11 roků práce modelářů. 
 Kdo by měl zážitků málo, může navštívit ještě Zámek. Za prohlídku stojí celý 
zámecký areál, upozorním ale na Muzeum nové generace – je nutné si najít aktuální otevírací 
dobu. A přece ještě na závěr připomenu dvě aktuální výstavy ve městě. V Městském muzeu je 
výstava Štědrý den na Horácku a nedaleko v Moučkově domě také kromě stálé expozice 
výstava, která připomene návštěvníkům blížící se svátky. 
 
 
 
 


