
Stojíme na prahu jubilejního roku 
naší republiky. Její století je důvo-
dem k oslavám a akcím, na které 
máme celý rok… My ale zůstaneme 
u nás, ve Žďáře. 

Otázka pro zastupitele zněla:
Jaký je podle Vašeho klubu 

největší počin či nejdůležitější 
moment ve městě Žďáře za posled-
ních sto let? 

Z dnešního pohledu v kladném, 
nebo i negativním dopadu?

Téma samozřejmě mohou uchopit 
i zájemci z řad občanů. Napište nám: 
(nzr.redakce@centrum.cz), Redakce 
Žďárských novin, Horní 28, 59101 
Žďár nad Sázavou. 

První vaše názory přinášíme na str. 
12.

Sloučení města,
Žďas a památka UNESCO

Na čem jsme se shodli? No na tom, 
že v našem městě žijeme rádi. Nej-
důležitější moment, nebo počin? 
Odpovědi už byly komplikovanější. 

Pro někoho je to třeba předválečná 
návštěva TGM, pro jiného slouče-
ní Města Žďár s obcí Zámek Žďár v 
roce 1949. To totiž vznikl Žďár nad 
Sázavou a stal se okresním městem. 
Na čem panovala výrazná shoda, 
tak to byla výstavba Žďárských stro-
jíren a sléváren. Od zahájení výro-
by v roce 1951 začal prudce stoupat 
počet obyvatel a město se stalo sku-
tečně významným centrem. Rozsáh-
lé bourání v 70. letech a nová výstav-
ba především v centru vyvolávala 
mnoho emocí, a tak jsme přemýšle-
li raději dál. I po roce ’89 se toho v 
našem městě změnilo mnoho, ale asi 
jedna věc za zmínku určitě stojí. Je 
to rok 1994 a zařazení poutního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého na Zele-
né hoře na seznam UNESCO. Touto 
Santiniho barokní stavbou se chlubí-
me po celém světě.

Změna provinčního
městečka ševců

Zlomovým momentem a následně 
velmi závažnými změnami v historii 
města Žďáru n. S. bylo rozhodnutí 
o industrializaci tohoto koutu Vyso-
činy a následná první etapa stavby 
továrny Žďas v letech 1948 až 1951. 

Současně s tím začala výstav-

ba infrastruktury Žďáru, od staveb 
montovaných domků Danmark až 
k zahájení stavby sídliště Stalingrad, 
včetně dopravních a obslužných sta-
veb. Z malého provinčního městeč-
ka ševců se stávalo moderní okresní 
město, se všemi potřebnými atributy 
společenskými, kulturními i sportov-
ními. Přišli noví osídlenci, ze kterých 
se postupem doby stávali žďárští 
patrioté, začala vyrůstat nová gene-
race Žďáráků, už narozených zde. A 
právě proto si myslíme, že poválečný 
rozvoj Žďáru byl tím nejdůležitějším 
momentem.

Začalo to odlitím zvonu…

Naše město má ve své historii řadu 
důležitých milníků. Pokud se mám 
ohlédnout do historie posledních 
sta let, rovněž bych nezůstal jen u 
jednoho. 

Přesto bych, dle mého názoru, 
upozornil na rok 1951. Právě v tom-
to roce byla zahájena výroba ve stro-
jírenské fi rmě Žďas odlitím tradič-
ního zvonu. Tehdy z malého města, 
čítajícího necelých pět tisíc obyvatel, 
se stalo místo, které se postupně roz-
rostlo bezmála pětinásobně. 

Tento impuls počátku padesátých 
let, díky nabídce práce, odstartoval 
nejen masivní nárůst počtu obyvatel 
v našem městě, ale i s tím související 
kulturní a společenský rozkvět měs-
ta. I když nám demografi cká křivka 
počtu obyvatel za posledních 10 let 
nepřeje, tak se snažíme město nejen 
udržovat, ale i nadále rozvíjet.

Výstavba Žďasu a nová trať

Abychom mohli mluvit o Žďáru 
nad Sázavou, je třeba si připome-
nout datum 12. dubna 1950. Došlo 
k administrativnímu spojení Města 
Žďáru a Zámku Žďár, a ministerstvo 
vnitra schválilo nový název města. 
Asi nevíte, že návrhů bylo více: Hor-
ní Žďár, Havlíčkův Žďár a další…

   Bezesporu nejdůležitějším poči-
nem v životě a rozvoji Žďáru za 
posledních sto let je výstavba Žďár-
ských strojíren a sléváren, která 
započala 2. května 1949, v návaznos-
ti na dobudování nové dvoukolej-
né železniční trati. Nebýt výstavby 
Žďasu, nebyl bych Žďárákem já, a 
ani můj bratr, protože rodiče se při-
stěhovali z Pardubicka. 

Nové pracovní příležitosti přived-
ly do Žďáru množství mladých lidí. 
Nastalý mohutný rozvoj vedl k pře-
rodu „provinciálního“ městečka ve 
velké a významné regionální cen-
trum Vysočiny se vším, co k tomu 
patřilo a patří. A takové město se 
snažíme společně zvelebovat a záro-
veň v něm rozumně hospodařit.

Žďas a elitní klub UNESCO

Ohlédneme-li se na 100 let zpět, 
náš klub ŽŽM spatřuje v historii 
dva klíčové, a z hlediska význam-
nosti rovnocenné momenty. Zaprvé, 
vybudování Žďasu, které umožni-
lo přerod malého provinčního měs-
tečka na Vysočině v okresní město 
nadregionálního významu. 

Žďas, ať je vnímán jakkoli, neod-

myslitelně patří ke Žďáru, je jeho 
jistým symbolem, a stále tak trochu 
platí, že Žďár roste a padá s tímto 
svým symbolem. Už proto, že je stá-
le největším regionálním zaměstna-
vatelem. 

Za druhé, že byl kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 
zapsán na seznam památek UNE-
SCO, Žďár se dostal do světového 
elitního klubu, a dodává tak městu 
určitou výjimečnost a atraktivnost.

Na počátku byl Žďas

Významnou událostí pro roz-
voj našeho města bylo vybudování 
Žďárských strojíren a sléváren v 50. 
letech 20. století. Do malého měs-
tečka se začali stěhovat lidé za prací, 
zblízka i z daleka. Potřebnou kvalifi -
kaci a dovednosti získávali často „za 
pochodu“. 

Město se rozrůstalo a rozvíjelo, 
byla vybudována nová sídliště. Sta-
lingrad i Dagmarky byly plné mla-
dých rodin, které mnohé prožívaly 
společně, nebo podobně. Postavila 
se 3. ZDŠ. U věžičky se hrál hokej 
a fotbalový turnaj školních klubů, 
bruslilo se také na Libušíně. 

Sportovní oddíly se rozvíjely, táto-
vé chodili fandit. Ve Žďasu pracova-
li mnozí naši rodiče a prarodiče celý 
život. A rostli s ním. Je pak následo-
valy další generace. Z tohoto základu 
čerpají mnohé ždárské fi rmy dodnes. 
Na počátku byl Žďas.

Žďas, znovunabytí
svobody a UNESCO

Sto let je kus života, dovolím si tedy 
připomenout tři momenty Žďáru. 
Vybudování nového státního pod-
niku Žďas a s ním spojená dynami-
ka rozvoje, příchod vzdělaných lidí, 
rozvoj škol, bytová výstavba, vznik 
sportovních organizací a budování 
komplexní sportovní, kulturní a vol-
nočasové infrastruktury. 

Druhým milníkem je znovunabytí 
svobody v roce 1989, a s tím spojený 
rozvoj soukromých fi rem, soukromé-
ho vlastnictví a udržení zaměstnanos-
ti obyvatel. 

A v neposlední řadě je to zapsá-
ní kostela sv. Jana Nepomuckého na 
seznam památek UNESCO, navráce-
ní tohoto kostela církvi, a také restitu-
ce majetku rodiny Kinských, jež je s 
městem neodmyslitelně spjatá. -lko-
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU  dnešních dní. Dle většiny názorů byla největším poči-
nem za sto let stavba Žďasu v 50. letech. Foto: Lenka Kopčáková  

Naše fotogalerie 
www.jihlavske-listy.cz/zn

Prohlédnout si můžete snímky ze 
žďárských akcí či zajímavé archivní 
dokumenty. 


