
Po stopách Michala Olšiaka  

na Ţďársku 

Projekt volnočasových aktivit 

Regionální sdruţení mládeţe pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina 



• Projekt po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku 

vypracováváme z důvodu stmelení kolektivu dětí, 

které navštěvují krouţek stolního hokeje – šprtce.  



• Cílem projektu je zlepšení vztahů v kolektivu dětí, 

poznání regionu Ţďár nad Sázavou a vyplnění 

volného času, jako prevence neţádoucích aktivit. 

 



• V této prezentaci Vám představíme sochy, které se 

nám zdají zajímavé a chtěli bychom je společně s 

dětmi navštívit. Návrh cesty je vţdy pouze 

orientační, vše se bude přizpůsobovat počtu a 

věkovému sloţení skupiny dětí. U cesty je vţdy 

uvedena moţnost i dalších aktivit, případně moţnost 

turnajů, které jsme zde jiţ pořádali . Vše je pouze 

návrh moţností, kaţdou cestu budeme přizpůsobovat 

podmínkám a potřebám dětí. 

 



• Kaţdý výlet bude předem nachystán pro děti jako 

hádanka. To znamená, ţe děti dostanou domů 

pracovní list, kde si zábavnou formou vyluští cíl 

našeho výletu.  

• Během výletu a na místě budou pro děti připravené 

jak logické tak pohybové hry, díky kterým se dozvíme 

více o okolí Ţďáru nad Sázavou a případně si 

vyluštíme cíl dalšího putování za sochami. 



• V rámci tohoto projektu počítáme i s tzv. „rodinným 

víkendem“. Rodinný víkend spočívá v tom, ţe bychom 

společně navštívili Škrdlovice, kde bychom si 

vyzkoušeli  jaká je Vaše rodinná spolupráce. 

• Minigolf, kuţelky, ping-pong či logické hry by nám 

zpestřili odpoledne a zkusili bychom jak Vám to s 

dětmi dohromady jde. Určitě u toho zaţijeme spousty 

zábavných nezapomenutelných okamţiků. 



• Samozřejmě budeme velmi rádi, kdyţ se jednotlivých 

výletů zúčastníte s námi také. 

 

• Termíny výletů za jednotlivými sochami si určíme 

během jara 2013, podle toho jak se nám to všem bude 

nejlépe hodit a budeme-li mít pěkné počasí. 

 

 



• Z kaţdého výletu bychom se rádi vrátili se společnou 

fotkou, která by ozdobila naší společnou nástěnku na 

krouţku. 

 



Michal Olšiak 
Malíř, sochař, cestovatel 



• Michal Olšiak se narodil v roce 1978 ve Ţďáře nad 

Sázavou. Po vystudování místního gymnázia se 

střídavě věnuje malířství, sochařství a cestování. Má 

jiţ za sebou přes 10 samostatných výstav. Většina 

obrazů je malovaná olejem, nebo kombinovanou 

technikou. 

 



• Jeho plastiky jsou v Česku, v Německu a v Itálii. 

Účastnil se také několika mezinárodních mistrovství 

v sochání z písku, kde se umístil na předních místech. 

V poslední době, co se soch týče, pracuje více 

monumentálních plastikách z betonu a pískovce, jeţ 

začleňuje do krajiny. 

 



Charlie Chaplin 

• První pro nás nejlépe 

dostupnou sochou je Charlie 

Chaplin, kterého najdeme 

na Veselské ulici přede 

dveřmi vinotéky U 

Charlieho. 



Mamlas 

• Socha Mamlase je umístěna u 

ţďárského Starého dvora. Jedná 

se o první vytvořenou sochu 

Michala Olšiaka v okolí Ţďáru 

z roku 2005.  



• Cesta: 

– Ţďár nad Sázavou => Starý dvůr 

  cesta je dlouhá zhruba 3 km, dále by pokračovala k další soše 

Hamroně, která se nachází nedaleko cyklostezky vedoucí do Hamrů nad 

Sázavou, kolem benzínové pumpy, odtud by cesta pokračovala k 

poslední třetí soše nacházející se v Hamrech n. Sázavou a to koni, tam 

by měla být cesta po sochách ukončena a měli bychom se vracet zpět do 

Ţďáru nad Sázavou po cyklostezce kolem veterinární kliniky 

 



Hamroň 

Kůň 



Mamut  
• Socha hlavy mamuta se 

nachází od července 2006 u 

obce Hamry nad Sázavou, v 

malebném údolí řeky 

Sázavy pod Rozštípenou 

skálou.  



• Cesta: 

– Ţďár nad Sázavou => Hamry nad Sázavou 

 Cesta je dlouhá 4 km, cena za plnou jízdenku je 13,- vlakem 

 

Cesta by pokračovala k Šlakhamru. Po návštěvě této unikátní 

technické památky je další zastávkou Rozštípená skála a dále 

dle skladby účastníků, počasí a sil bychom pokračovali směr 

Hamry nad Sázavou vlakové nádraţí nebo na Peperek a zpátky 

do Ţďáru nad Sázavou. 



Výr 

• Socha výra vysoká asi 3 

metry se nachází nedaleko 

obce Tři Studně, v chatové 

osadě Yukon mezi rybníky 

Medlov a Sykovec. 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Tři Studně 

  Cesta je dlouhá 14 km, cena za plnou jízdenku v 

autobuse je 24,- 

 

V osadě Yukon se také nachází sochy krboví muţíci, které 

bychom jistě měli navštívit.  





V obci Tři Studně také nalezneme ještě 

čtvrtou sochu 

• Asi 3 metry vysokou sochu 

hejkala naleznete od června 

2012 u penzionu Zátiší. K 

hejkalovi se dostanete polní 

cestou, která odbočuje z 

hlavní silnice nalevo od 

hotelu U Loubů. 



Rak 
• Socha raka se nachází na 

břehu rybníka Jordán v 

centru obce Račín . Hladinu 

rybníku Jordán zdobí 

stovky leknínů. Socha byla 

dokončena v roce 2008. 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Račín 

  Cesta je dlouhá 13 km, cena za plné jízdné je 20,- autobusem 

 

Cestou z Račína zpět bychom vystoupili z autobusu v Polničce, 

kde bychom navštívili zdejší atrakci Vagón a odpočinutí a 

případně posilnění bychom se vrátili do Ţďáru zpátky, pěšky 

po cyklostezce, kde bychom se zastavili naposled a to u 

hraničního kamene Čech a Moravy. 



Hraniční kámen 



Hroši 

• Sousoší hrochů v kašně se 

nachází před vchodem do 

hotelu U hrocha v obci 

Škrdlovice . 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Škrdlovice 

 Cesta autobusem trvá zhruba dvacet minut, je dlouhá 

11km a cena jízdenky je 20,- 

 

Vzhledem k tomu, ţe U Hrocha je letní restaurace a 

pravidelně  zde míváme letní hraní chtěli bychom 

návštěvu této krásné sochy Olšiaka spojit s turnajem ve 

šprtci a nebo chemoplastu. 



Sv. Florián 
• Zhruba metr a půl vysokou 

plastiku patrona hasičů Sv. 

Floriána ve tvaru hydrantu 

najdete od března 2010 na 

fasádě budovy hasičské 

zbrojnice SDH Nové Město 

na Moravě. 



• Cesta: 

– Ţďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě 

 Cesta je moţná jak autobusem, tak vlakem, je dlouhá 

zhruba 14 km a cena za plné jízdné je 20,- 

 

Při návštěvě Nového Města na Moravě bychom nejen chtěli 

navštívit sochu sv. Floriána, ale také místní muzeum, 

datum tohoto výletu by bylo tedy určeno hlavně výstavou 

v muzeu, na kterou bychom se rádi podívali. 



Ţelva 
• Socha ţelvy stojí od roku 

2010 v parku v obci 

Obyčtov, nedaleko kostela 

Navštívení Panny Marie, 

který má taktéţ půdorys 

ţelvy a navrhl ho slavný 

architekt Jan Blaţej 

Santini – Aichel. 



• Cesta: 

– Ţďár nad Sázavou => Obyčtov 

 Cesta je moţná autobusem, dlouhá je 8 km, trvá zhruba  

15 minut, cena za plné jízdné činí 16,- 

 



Strom 
• Pohádkový strom vysoký 

3,5 metru najdete od června 

2010 v obci Poděšín. 

Místním obyvatelům je 

znám i pod přezdívkou 

„Poděšínská brokolice“. 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Poděšín 

  Cesta do Poděšína  vzdáleného 15 kilometrů od Ţďáru nad 

Sázavou nám zabere okolo 25 minut, cena plné jízdenky je 15,-, je to 

jedna z našich nejvzdálenějších cest, na kterou se chystáme, ale bude 

nám odměnou krásná socha stromu s malým překvapením a to skřítkem 

Poděsem. 

 
 



Rozcestník Dařbucha 

• Téměř čtyři metry vysoký 

rozcestník s velkým 

frňákem najdete na hrázi 

rybníka Velké Dářko 

nedaleko občerstvení Na 

Hrázi. Dařbucha byl 

dokončen v červnu 2011.  



• Cesta 
– Ţďár nad Sázavou => Karlov 

  cesta by byla nejvhodnější autobusem, který jede ze Ţďáru 
směr Škrdlovice a vystoupili bychom na zastávce Karlov, která je 
13km od Ţďáru, tato cesta by nám zabrala zhruba 25 min, z této 
zastávky by nás však ještě čekala cesta na hráz Velkého Dářka, 
kde se socha nachází, pokud bychom tuto trasu absolvovali během 
letních měsíců je zde moţnost koupání, ale také jsme  zde jiţ 
organizovali letní hraní, proto je moţnost tuto trasu spojit se 
šprtcem či chemoplastem a ukázat tak hru i dalším výletníkům, 
které tu potkáme 

 



Slon 
• Asi metr a půl vysoký slon 

se nachází u rodinného 

domu v obci Sázava asi 10 

km od Ţďáru směrem na 

Přibyslav (téměř na konci 

obce směrem na Matějov). 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Sázava u Ţďáru 

Cesta co Sázavy je moţná jak autobusem, tak vlakem, ale pro nás 

je nejlepší cesta vlakem, která je dlouhá 8 km a trvá zhruba jen 7 

minut, cena za plnou jízdenku je 19,-  

 

V Sázavě je moţnost navštívení koupaliště, které je jistě velmi 

lákavé během letních měsíců a jistě by se nám líbilo ho 

vyzkoušet. 

 



Drak 
• Pět metrů vysoká socha 

českého draka vyrůstá 

uprostřed obce Ronov nad 

Sázavou. Socha byla právě 

čerstvě dokončena v 

listopadu 2012. 



• Cesta 

– Ţďár nad Sázavou => Ronov nad Sázavou 

Cesta vlakem do 15 kilometrů vzdáleného Ronova trvá zhruba 15 

minut, cena za plnou jízdenku je 28,- 

Při výpravě do Ronova za nejmladší sochou Michala Olšiaka v 

okolí Ţďáru nad Sázavou, dokončenou v listopadu 2012  

nesmíme opomenout návštěvu místní zříceniny hradu. Nicméně 

tu navštívíme pouze pokud bude bezpečná a přístupná. 

 



Další sochy  
Josefína  Jelen 

Sochy Josefíny a Jelena jsou sice z několika dalších soch Michala Olšiaka ještě poměrně blízko Ţďáru 

nad Sázavou, nicméně pro nás uţ je to dál a spoje nejsou ideální, proto si o těchto sochách jistě 

povíme, ale prozatím je navštěvovat nebudeme. 



• Obrázky a text byly pouţity z volně přístupných stránek  

 

– http://www.zdarns.estranky.cz/clanky/sochy-michala-olsiaka.html 



• Vypracovali: 

– Monika Šindelářová 

– Tomáš Vítámvás 

 

 

 

 

29.11. 2012 Ţďár nad Sázavou 




