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Kamenný most se sochami poblíž 
zámecké brány, který původně spo-
joval cisterciácký klášter s městem 
Žďár, byl sice určen pro koňské pota-
hy, ale zesílením silniční dopravy ve 
20. století se ocitl na hlavním tahu 
silnice č. 37 ze Žďáru na Ždírec nad 
Doubravou, Chotěboř a Prahu. Tra-
sa zatížila most hustým provozem. 

Původně tu snad byl brod nebo 
dřevěný most, zobrazený na kresbě 
od Karla Zemana z roku 1678. Most 
ze žulových kvádrů přes Stržský 
potok byl údajně postaven v první 
polovině 18. století. 

Ale historické prameny o vzniku 
kamenného mostu schází. Někte-
ré zdroje mají za to, že most nechal 
postavit opat Hennet kolem roku 
1759. „Most ale pravděpodobně vzni-
kl dřív, protože datum vychází z kryp-
togramu na sochách, které byly osaze-
ny na už hotovou stavbu,“ podotýká 
historik Regionálního muzea města 
Žďáru n. S. Stanislav Mikule.

Vznik kamenného mostu dodnes 
vrtá historikům hlavou. „Pokud exis-
tují nějaké archivní zápisy o stav-
bě mostu, tak je zatím nikdo neviděl. 
Jedině, že by se něco objevilo v dosud 
neprobádaných spisech zaniklého kláš-
tera ve fondech Moravského zemské-
ho archivu v Brně,“ nechává si malou 
naději jeho kolega Miloslav Lopaur.

Jak historik vysvětluje, Bernard 
Hennet byl nástupcem po zemřelém 
opatu Václavu Vejmluvovi. A prá-
vě on nechal žulový most vyzdobit 
sochami osmi světců. „Dle nejstar-
šího chronogramu byly sochy na most 
osazovány kolem roku 1759. Kdo byl 
však jejich autorem, to opět nevíme,“ 
lituje Mikule. 

Sochy se jmény svatých
Ve směru od centra Žďáru jsou po 

pravé straně plastiky sv. Metoděje - 
moravského spoluapoštola, sv. Pavla 
- ochránce proti bouřím a krupobití, 
sv. Vojtěcha - biskupa a mučedníka, 
otce milované vlasti a sv. Bernarda - 

učence a člena řádu cisterciáků. 
Po levé straně jako první stojí sv. 

Cyril - arcibiskup a učitel víry, sv. 
Jan - mučedník a ochránce proti 
bouřím, sv. Mikuláš - patron kláš-
terního kostela a sv. Benedikt - otec 
řehole. Na podstavcích jsou vytesa-
né komentáře k postavám.

První oprava pískovcových soch na 
mostě proběhla za protektorátu, dal-
ší jejich ošetření od solanky prove-
dl v roce 1998 svratecký restaurátor 
Martin Kovařík. Ale exhalace a otře-
sy nákladní dopravy stále zhoršovaly 
stav soch.

Když byla v roce 2008 prováděna 
celková rekonstrukce mostu, odbor-
níci všechny čtyři páry soch sňali. 
Kvůli vysoké nasákavosti pískov-
ce již byly silně poškozené a měly 
trhliny. Sochy čekala náročná péče 
restaurátorů pod vedením ak. socha-
ře Jiřího Novotného. Jak tehdy, ještě 
pro NŽR, řekl ředitel NPÚ Vysoči-

na Libor Karásek, originály se již na 
most nikdy nevrátí. Památkáři plá-
novali jejich lapidárim. 

Od roku 2009 tedy stojí na mostě 
věrné kopie z mnohem odolnější-
ho umělého kamene. Zrestaurované 
originály jsou postupně umisťovány 
do areálu Dolního hřbitova. 

Kdo a kdy tento 
most překročil

Kdo významný mohl po žďárském 
barokním mostě kdy přejít či přejet? 

To byla jen orientační otázka pro 
městské historiky. Odpovědí nám 
jsou však střípky zajímavých příbě-
hů…

Vampír v ohnivém kočáře
Dozvídáme se, že přes tento 

kamenný most pravidelně přechá-
zel vrchní správce zámeckého vel-
kostatku Jan Alois Ulrich. Za Napo-
leonských válek musel zásobovat  
procházející  vojska a počínal si 
mimořádně krutě. I těm nejchudším 
bral poslední sousto, takže lidé jej 
nenáviděli.

 Po jeho smrti v roce 1817 se 
najednou začal v okolí zámku zje-
vovat přízrak zlého správce. „Dle 
pověsti a zaznamenaného svědec-
tví pamětníka ze Stržanova jezdil po 
stržanovské silnici a po mostě u zám-
ku  Ulrichův kočár. Přes den černý a v 
noci ohnivý,“ připomíná vampírskou 
postavu ze žďárských pověstí M. 
Lopaur. Duch škodil, takže Žďárští 

nakonec povolali jihlavského kata. 
Ten po otevření hrobky oživlé mrt-
vole jedinou ranou  usekl hlavu. 
Pak tyranovi nasypal do úst mák. A 
pomohlo to. Ale pověst také praví, 
že až uplyne tolik let, co má Ulrich 
zrnek máku v rakvi, znovu se obje-
ví…

Mostu se říkalo
Na Promenádě

Kdyby vás v 19. století místní člo-
věk poslal na Promenádu, dozajis-
ta myslel onen most nedaleko zám-
ku, kde bylo oblíbené korzo. Název 
se udržel až do pol. 20. století. Přes 
most se sochami také každoročně 
přecházela procesí dvou nejvýznam-
nějších žďárských poutí, Svatojánské 
16. května a Svatomariánské, která 
se konala 15. srpna a říkalo se jí též 
Okurková. Most byl vždy obložen 
pouťovými stánky.

Metternichovi levobočci
„V letní prelatuře zámku bydlel 

skelmistr Franz Ignaz Hafenbrädl 
(†1828). Jeho neteř Elisabeth žila 
původně u něho jako schovanka,“ 
začíná St. Mikule nový příběh. Dív-
ka se později ve vídeňských vyso-
kých kruzích stala milenkou kanc-
léře Mett ernicha a povila mu řadu 
dětí. „Nemáme nikde doloženo, že 
by se Mett ernich ve Žďáře inkogni-
to pohyboval a po mostě přešel, ale je 
pravděpodobné, že Elisabeth i se svými 
nemanželskými dětmi přes most jezdi-
la strýce navštěvovat,“ soudí. Jedním 
z dětí byl pozdější hrabě  Alexander 
Hübner (†1892), ministr rakousko-
uherské policie a budoucí velvysla-
nec Rakouska. „Mett ernich se zkrát-
ka o své děti uměl postarat,“ směje se 
historik.

Žďárští vlastenci
Po mostě do Kláštera přechá-

zeli také žďárští vlastenci Matěj 
Josef Sychra a Bonifác Procházka, 
zachránce zelenohorského chrámu. 
Také Jan Pluhař, zakladatel Čtenář-
ského spolku r. 1849, který se též na 
obnově chrámu podílel.

 (Pokračování na str. 19)

DĚKA N pardubické fakulty restaurování, ak. sochař Jiří Novotný v září 2008 při 
diskuzi s památkáři a žďárskými občany nad zničenými originály soch z barokní-
ho mostu. Foto: Lenka Kopčáková

Kamenný most v Klášteře a jeho příběhy

DOBOVÝ snímek klášterského mostu kolem roku 1910, kdy byl oblíbeným korzem místních. Zdroj: archiv RM

Začíná nový
seriál Mosty

 Žďárské noviny
zahajují nový seriál
věnovaný mostům ve městě. Jako první 
představujeme barokní most se sochami 
ve Žďáře 2.


