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Virtuální 3D studie kostela svatého Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře vytvoře-
ná žďárskými průmyslováky a důraz na 
technické vzdělávání prvňáčků. To byly 
dva momenty, které zaujaly vicepremi-
érku Alenu Schillerovou při její návštěvě 
Žďáru.
� Lenka Kopčáková

Žďár nad Sázavou ministryně financí Alena 
Schillerová navštívila začátkem podzimu. Jak říká 
pro ŽN, vrátila se po letech a byla nadšená. „Pře-
kvapilo mne, jak moderním je Žďár městem a jak se 
tu buduje,“ říká. 

Při návštěvě střední průmyslové školy vicepre-
miérka kvitovala, že se tu vyučují přesně obory, 
které naše ekonomika potřebuje. „Když jezdím do 
firem, všude si naříkají, že jim právě tyto obory chy-
bí,“ konstatuje. 

Region techniků
Během besedy na žďárské průmyslovce ji o 

důrazu na technické dovednosti dětí informoval 
náměstek hejtmana Martin Kukla.

Po celé Vysočině dostávají prvňáčci vždy na 
začátku školního roku stavebnici ROTO z Vyso-
činy. „Děti se tak naučí šroubovat a sestavovat trak-
tůrky ap., čímž získávají do vínku potřebné základy, 
hodící se ve strojírenském regionu,“ popsal Kukla. 
Jedno ROTO obdržela Alena Schillerová a už se 
těšila, jak jej předá vnoučkovi. 

Ministryně vyslechla, že žďárská VOŠ a SPŠ je 
v oblasti technického vzdělávání vlajkovou lodí 

Vysočiny. Ředitel Jaroslav Kletečka ji informoval 
o přínosech spolupráce soukromého sektoru se 
školami, kdy budoucí technici získávají ve firmách 
cenné praxe. 

Studenti mohou své maturitní práce vytvářet ve 
spolupráci s firmami a pak je obhajovat. „Vznikly 
tak zajímavé práce, v databázi máme kolem 70 lep-
ších projektů, které lze prezentovat. Naši studenti 
dokáží projekty vymodelovat ve 3D a pak je v dílně 
vytváří,“ popisuje ředitel.

Průmyslováci ze Žďáru vynikají v soutěžích stře-
doškolské činnosti, třeba v projektu Zlaté české 
ručičky.

Žďárští také informovali o stavbě sportovní haly 
pro střední školy, která je společnou investicí Kra-

je Vysočina a města Žďáru n. S. Začíná nyní na 
podzim. 

Výsledkem bude sportoviště s parametry pro 
mezinárodní soutěže v míčových hrách, doplně-
né ještě o lezeckou stěnu. Vyroste v prostoru mezi 
průmyslovkou a gymnáziem. 

Jak ředitel Kletečka plánuje, dopoledne budou 
sportovní halu využívat obě střední školy a pak až 
do večera sportovní kluby ze Žďárska. 

Přes speciální brýle
Při prohlídce školy vicepremiérku zaujaly ukáz-

ky mechatroniky a studentské projekty řešené s 
využitím PLM, BIM technologií a programování 
na úrovni 3D vizualizace a virtuální reality.

Pomocí speciálních brýlí si Schillerová prohlédla 
virtuální 3D studii kostela sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, kterou vytvořil student školy Jin-
dřich Dítě. Dnešní vysokoškolák ministryni osob-
ně technicky provázel. 

Jak ředitel zavzpomínal na začátky projektu, 
před lety studenti oslovili zámeckou farnost se 
svým projektem. Poskytla archiválie a vzácné San-
tiniho plány, mladí nadšenci podle nich vytvořili 
historickou rekonstrukci původní podoby poutní-
ho kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
z roku 1730. 

Využili k tomu právě nejmodernější techniky 
pro 3D vizualizaci. Podařilo se jim zachytit kos-
tel ještě před požárem z osudného 16. července 
1784. 

Z virtuální 3D prohlídky kostela a památky 
UNESCO na Zelené hoře byla Alena Schillerová 
nadšená a požádala o prohlídku samotné památky. 

VIRTUÁLNÍ 3D studií kostela sv. Jana Nepomuc-
kého provázel ministryni Schillerovou ve speciálních 
brýlích sám autor Jindřich Dítě. 
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Schillerová: Zde se vyučují přesně ty 
obory, které naše ekonomika potřebuje


