
Dnešní naše zastavení je u 
kamenného mostu se dvěma 
oblouky, který vede přes řeku 
Sázavu na ulici Dvorské. Po té-
to spojnici mezi bývalým kláš-
terem a hospodářským dvorem 
Lyra,  často přecházeli zámečtí 
úředníci.

 Lenka Kopčáková

Na pomoc ŽN jsou opět historici 
Regionálního muzea města Žďáru n. 
S. Upozorňují na starou desku s leto-
počtem 1838 na boku mostu. Jde-li 
však o datum stavby, nebo jen opravy 
mostu, doklady chybí. 

Jak dle typologie mostu odhaduje 
historik Miloslav Lopaur,  most byl 
opravdu stavěn v roce 1838. „Ale jde 
o přestavbu staršího mostu. Poprvé je 
tento objekt zmíněn v roce 1787 a na 
ikonografi ckém materiálu se objevuje 
již ve 20. letech 18. století,“ uvádí.

Záhadou je, že most byl již znázor-
něn na vedutě kláštera z let 1722- 
27 – ale se třemi oblouky. Na vedu-
tě z let 1730-34 však most není a na 
jeho místě je brod. Na to M. Lopaur  
odpovídá, že veduty nejsou zce-
la věrohodným pramenem. Vznik 
mostu prý mohl i nemusel souviset 
s postavením Nového dvora – tedy 
hospodářského dvora, postaveného 
Santinim před rokem 1722  do půdo-
rysu lyry.

„Dávno před tím se tu nacházel brod, 
kudy se dalo dostat ke Starému dvoru a 
na pole a louky kláštera a dál k Vápe-
nici. Šlo o velmi důležitou a prastarou 
komunikaci, která tu existovala v při-
bližně stejných místech před vznikem 
kláštera,“ dodává pro zajímavost.

Také jeho kolega Stanislav Miku-
le souhlasí, že  veduty jsou často 

nepřesné. „Zobrazují třeba plánovaný 
stav areálu po jeho dostavbě, ale během 
stavby mohlo dojít ke změnám. Někte-
ré objekty z veduty tak nemusely nikdy 
existovat. Podívejme se jen na podobu 
Zelené hory, která se na různých vedu-
tách vzájemně velmi liší,“ poukazuje. 

Stanislav Mikule upozorňuje na 
zajímavou lokaci mostu, kdy za 
podvečerního šera místo působí až 
tajemně. Na obzoru jsou hned tři 
Santiniho stavby. Kromě kláštera je 
to Lyra a dolní hřbitov, jehož půdo-
rys nechal do tvaru lebky rozšířit 
opat Hennet. „Dříve byla k vidění ještě 
bývalá drůbežna postavená do půdory-
su kříže. Půdorys se zachoval, ale stojí 
zde jiné budovy,“ dodává Mikule.

Místo vždy přitahovalo pozornost a 
přímo magickým se stalo, když tu prý 
začal strašit vrchní Ulrich. Zlý správ-
ce zemřel v roce 1817 a strašil pře-
devším v katastru obce Zámek Žďár, 
takže k mostu se vážou i některé 
pověsti. „Jsou zaznamenána svědectví 
různých lidí týkající se Ulricha. Někteří 
si vzpomínali, že se zjevoval uprostřed  
mostku, a když procházeli úředníci,  
pohlavkoval je  hlava nehlava,“ vypráví 
Mikule. V očích obyčejných lidí tak 
vyplácel nepoctivé úředníky, když si 
v číslech něco upravovali pro sebe.

Očekávám, že historikovi začnou 
cukat koutky, ale o Ulrichovi pokra-
čuje s vážnou tváří. „Máme i svědec-
tví mýtného Jana Ambrože ze Stržano-
va, který se jako mladý smál starším, 
že povídačce věří. A oni mu vykládali, 
že nemohli kvůli Ulrichovi přes most 
a museli chodit přes provizorní lávky,“ 
říká historik. V té době tu prý mrt-
vého správce viděli snad všichni oby-
vatelé zámku. V noci je děsil ohnivý-
mi efekty, ve dne projížděl v černém 
kočáře.

„Je to jedna z pověstí, v níž je zakom-
ponován drobek reality, protože ty láv-
ky existovaly, když se pracovalo na 
kamenném mostku,“ dodává Stanislav 
Mikule.

Čtyřicátá léta 19. stol. si prý ještě 
s památkovou péčí hlavu nelámala 
a bývalý klášter nevypadal tak pěk-
ně jako dnes. Budova konventu byla 
opravena až v 80. letech 20. stole-

tí. Do té doby byla velká část areálu 
v rozvalinách a ty se staly vhodným 
zdrojem opracovaného kamene. 
„Máme např. doloženo, že krásný svor-
ník s lichtenburským erbem se našel na 
pozemku jednoho domku ve Žďáře II., 
někdo si jej asi dal do základů. Většími 
kusy se spravovaly cesty. To nebylo nic 
neobvyklého, vždyť v počátku 20. let 
18. stol. i sám Santini   použil na Zele-
né hoře  druhotně coby stavební mate-
riál různé prvky z kláštera,“ říká St. 
Mikule. 

A tak na stavbu nebo opravu dvou-
obloukového mostu na Dvorské uli-
ci posloužil i jeden viditelný prvek z 
bývalého kláštera. Byl to náhrobek 
opata Václava III.  - titulárního bisku-
pa Nikopolského.

Náhrobek byl patrně ve 30. letech 
19. stol. vkomponován do mostku, a 
to v prostoru u oblouku,  takže polo-
vinou spočíval ve vodě. Tím kámen v 
potopených místech zčernal. 

„Až za protektorátu, tedy ve 40. letech 
20. stol., Jednota pro zabezpečení pamá-
tek v Zámku Žďáře a okolí rozhodla, že 
opatův náhrobek bude vyzvednut.  To se 
také stalo a dnes si můžeme náhrobek 
opata Václava III. prohlédnout v kon-
ventním kostele,“ informuje Mikule. Je 
umístěn na levé stěně, poblíž mozaik 
Jaroslava Šerých. Dodnes je na polo-
vině kamene znát jeho víc jak stoleté 
ponoření ve vodě. 

Václav III. byl opatem v letech 1540 
– 1561, v době renesance. Angažoval 
se hodně v přestavbě kostela sv. Pro-
kopa. Však v něm také najdeme jeho 
opatský znak: ve zlatém poli černou 
orlici, červené zbroje se stříbrným 
perizoniem na prsou, se středním 
štítkem a kunštátským erbem. „Na 
stěně kostela vedle triumfálního oblou-
ku je ale orlice spíš hnědá,“ poukazuje 
historik.

Poslední oprava mostu na Dvorské 
ulici proběhla v roce 2010. V režii 
města ji prováděla žďárská fi rma Gre-
mis. Jak tehdy pro NŽR uvedl stav-
byvedoucí Radek Studený, při rekon-
strukci kamenných parapetních 
desek zábradlí došlo na restaurátor-
ské technologie pod  vedením akad. 
sochaře Martina Kovaříka. „Ty obná-
šely chemické čištění, lokální zpevnění 
kamene a doplnění poškozených částí, 
tmelení, barevné retuše a lazurní pati-
nace. Dále antikorozní ošetření kova-
ných spojek a konečnou hydrofobní kon-
zervaci,“ vysvětloval. Teprve pak byla 
omítka mostu opatřena fasádním 
nátěrem.  Obnova kulturní památky  
tehdy stála 86 tisíc Kč.
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POHLAVEK ducha nepoctivému 
úředníkovi. Obrázek od Josefa Kosinky 
z knihy U vyhaslých malířů. Dle histo-
riků  se v té době již paruky nenosily.

Na mostě duch pohlavkoval úředníky

TAHÁNÍ  historicky vzácného náhrobku z řečiště v době protektorátu. Záchranu zorganizovala tehdejší  Jednota pro zabez-
pečení památek v Zámku Žďáře. 

ZNAČKA  ukazuje místo nálezu náhrobku.

NÁHROBEK opata Václava III. v 
konventním kostele, poblíž mozaik 
Jaroslava Šerých. Dodnes je na polo-
vině kamene znát jeho víc jak stoleté 
ponoření ve vodě.  Foto: archiv RM

  a Lenka Kopčáková


