
 

Návrh umístění pamětní desky k listopadovým událostem 89 ve Žďáře nad Sázavou 

 

Ve městě Žďár nad Sázavou se ve veřejně přístupném prostoru v současné době nenachází žádná 

pamětní deska či památník připomínající události listopadu 89. Veškeré pietní akce spojené 

s oslavou státního svátku – Dne boje za svobodu a demokracii proto probíhají na „náhradních 

místech“. Na základě zadání vedení města byl vypracován tento materiál, v němž je na základě 

konzultací s pracovníky Regionálního muzea a pamětníkem p. Homolkou vytipováno několik 

lokalit spojených s listopadovými událostmi 89 ve Žďáře nad Sázavou. 

 

Ve městě Žďár nad Sázavou se první akce spojené se sametovou revolucí odehrály až 

s několikadenním odstupem od pražského 17. listopadu. Z tohoto důvodu doporučují dotázaní 

formulovat text desky, bez ohledu na její umístění, v obecnější rovině jako připomínku 

listopadu 89, tj. doby, kdy se „rodila demokracie“. Případně je možno připomenout i založení 

OF na ustavujícím zasedání 26. 11. 

 

Návrhy umístění: 

 

1) Objekt Hotelu U Labutě 
Tato lokalita je preferovaným umístěním zejména díky shodě mezi historiky z Regionálního 

muzea i pamětníkem, kteří lokalitu označili za první místo, kde se lidé scházeli v reakci na 

pražské události 17. listopadu. Výhodou umístění desky na zeď hotelu je i možnost zavěšení 

věnce. K případnému umístění desky bude nutný souhlas majitele objektu. 

 

2) Náměstí Republiky – deska na zemi 
Desku by bylo možno zakomponovat do historické řady vývoje Žďáru, případně jí umístit 

samostatně na schůdky na náměstí. Tato řešení byla navržena panem Homolkou, jedná se o 

místa prvních setkání. Nevýhodou je nemožnost zavěšení věnce. 

 

3) Kulturní dům 
Od 27. 11. zasedalo v KD nově založené OF, do 1. 12. Zde byl promítán film Jak to doopravdy 

bylo v Praze. Pracovníci muzea v této souvislosti navrhli i možnost vzpomínkového promítání 

filmu. Nevýhodou lokality je její poloha mimo náměstí. 

 

4) Budova bývalého Městského úřadu v horní části náměstí Republiky 
V této budově sídlilo v zasedací místnosti od 5. prosince 1989 OF. Pamětní desku by bylo 

možno umístit k bočnímu vchodu, který se pro potřeby OF užíval. V případě této lokality je 

však nutné mít na paměti, že je zároveň spojena s předlistopadovým režimem jako sídlo MNV. 

 

 

Mimo těchto lokalit probíhaly akce spojené s listopadovými událostmi i na dalších místech 

Žďáru (např. budova bývalé Národní fronty, bývalá restaurace Astra atd.), které jsou ale 

naprosto nevhodné z hlediska lokality či události s nimi spojené jsou jen poměrně málo 

významné. 
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