
Víte, že v místě dnešního mos-
tu na Žižkově ulici se klenul 
ještě před 87 lety čtyřobloukový 
kamenný most? Byl současní-
kem barokního mostu  
v Klášteře. 

 Lenka Kopčáková

Již v roce 1728 byl vyobrazen na 
vedutě města, čili topografi ckém obra-
zu výseku části města. Je ale docela 
možné, že tento most měl ještě ve stře-
dověku svého dřevěného předchůdce. 

Po původu mostu pátráme s histori-
kem Regionálního muzea města Milo-
slavem Lopaurem - autorem Žďárské-
ho uličníku I.

„Zatím mnoho informací o okolnostech 
vzniku a stáří původního mostu nemá-
me,“ konstatuje historik, který  ale usi-
lovně hledá zatím neprobádané stopy 
žďárské minulosti v brněnském Zem-
ském archivu.

Musíme si představit, že jako první 
bylo ve Žďáře zastavěno prostranství 
kolem farního kostela, s přiléhající částí 
Havlíčkova náměstí a náměstí Repub-
liky. Sem směřovala, přes říční brod a 
nynější Podskalí, významná středo-
věká komunikace od Hamrů a Přiby-
slavi, po níž jezdily povozy. Z horní 
části dnešní Žižkovy ulice také vedla 
přes řeku lávka, zakreslená  na vedutě 
z roku 1728.  Pak se postupovalo šik-
mou ulicí (Podskalí) nahoru k centru. 
V této lokalitě stály zejména roubenky 
se štítovou orientací střechy, tzv.  lome-
nicemi.  

„Tehdy vedle staré fary, která byla zbo-
řena v 19. století,  stála městská brána (v 
místě nynější fary). Až když se začátkem 
14. století zakládala horní část rynku, 
vznikla nová brána blíž k centru (dodnes 
její mladší obdoba stojí vedle Süssova 
hostince), a  tak byl kostel sv. Prokopa s 
tehdejším  hřbitovem vyloučen z rynku,“ 
uvádí historik.

Tato hamerská cesta je prý ještě uvá-
děna v pozemkových knihách  ze 17. 
století, a byla tou první ze čtyř  cest 
do města. Na rynek se vjíždělo čtvr-
tou zapomenutou branou, která se 
dodnes nachází mezi hostincem u Süs-
sů a bývalou poštou, dnes je tu prodej-
na racionální stravy. „Tato čtvrtá brána 
přestala svému účelu sloužit někdy v prů-

běhu 18. století. Dodnes se  z  obou stran 
dochovaly kamenné bloky, to aby  povozy 
neotrkaly stěny,“ vysvětluje.

Od Hamrů se dalo dostat ještě snazší 
cestou, a to přes dnešní Dolní ulici, 
kudy vedla stezka z kláštera; bylo však 
nutné přebrodit řeku. Tehdejší cesta 
od kláštera však, dle historika, nevedla 
stejně jako dnes. „Původně se přijíždě-
lo po trase „po proudku“. Tak byl zván  

horní zvýšený břeh  podél Sázavy,  kde 
se už dnes rozkládá část zástavby Klafa-
ru,“ říká. Trasa pokračovala přes řeku 
k ulici Tvrz, nyní lávka u autobusové 
zastávky. Ve směru od kláštera pak byla 
tato cesta přeložena na dnešní Dolní 
ulici, čímž se povozy dostaly do měs-
ta, aniž by musely překonávat vodu na 
brodu. 

Také cestujícím od Přibyslavi bylo 
potřeba usnadnit příjezd do měs-
ta. Přes říční brod byl tedy, někdy v 
novověku, vybudován most. „Kdy  se 
tak stalo, bohužel nevíme, ale odhado-
val bych, že za kardinála Ditrichštejna. 
Tehdy vznikla obrovská država, kterou 
vytvořil František kardinál z Dietrichštej-
na po bělohorské porážce českého stavov-
ského povstání  v roce 1620. Získal jako 
konfi skáty i panství Polná a Přibyslav, a 
Nové Město. Zde soustředil významnou 
část železářské výroby, a význam Žďáru  
a této komunikace od Přibyslavi stoupl,“ 
uvádí Miloslav Lopaur.   A to mohl být 
důvod k postavení  mostu, buď zděné-
ho, nebo spíše dřevěného. 

Velká povodeň v roce 1714 smetla 
v Podskalí na 12 domků. „Pokud byl 
most dřevěný, dozajista byl stržen,  neboť 
řekou pluly stržené stavby i stromy,“ říká. 

Podle pamětního záznamu tehdy 
rozvodněná   řeka unášela i chlév od 
zámecké papírny, na němž  se drželo 
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Kdysi tu stál čtyřobloukový most

STARÝ kamenný most přes řeku, jak vypadal v 19. století.  Pohled zhruba od 
dnešního Domu kultury.  

ÚSTUP německé armády v květnu 1945 po mostě, který měl tehdy  15 let a 
vydržel až do roku 2006. Snímky: archiv Regionální muzeum města

Silniční most na Žižkově ulici prošel v roce 2006 rozsáhlou přestavbou v 
režii Ředitelství silnic a dálnic ČR.  

Co tehdy bylo hlavním důvodem stavby, a v jakém nákladu. Odpovídá  
ředitelka Správy Jihlava, Marie Tesařová.

Podle jejích slov byl u prvorepublikového mostu ev. č. 19-075 přes řeku 
Sázavu zásadním problémem jeho celkový  stav. V sedmistupňové škále byl 
při hlavní prohlídce v roce 2005 ohodnocen klasifi kačním stupněm VI – vel-
mi špatný. „Proto jsme rozhodli o urychlené přípravě projektu k rekonstrukci,“ 
vysvětluje. Jakým způsobem má být most rekonstruován,  prý vždy vyplyne z 
diagnostického průzkumu, a podle jeho výsledků se zpracuje projekt. „Jelikož 
se při průzkumu ukázalo, že betony nosné konstrukce a opěr původního mostu 
jsou tak  nekvalitní, že je není možno žádným způsobem sanovat,  byl most zce-
la vybourán, a namísto dvoupolového mostu byl vybudován jednopolový, hlavně 
z důvodu potřebného průtočného profi lu. Celkové náklady dosáhly 22 mil. Kč,“ 
upřesňuje Marie Tesařová. -lko-

Nezbývalo, než most vybourat

JIŽ neopravitelný most byl  v červenci 2006 zbourán. Foto: Lenka Kopčáková

asi osm trosečníků.  „V místě brodu na 
dnešní Žižkově ul.  se ještě pár nešťastní-
ků drželo. Chlév se ale postupně rozbil, 
někde u Březinova mlýna v Hamrech lidé 
spadli, a někteří byli zaneseni až k Pekel-
skému mlýnu v Sázavě. Přežili tři lidé, 
zahynul jistě papírník Franc Kirschner 
a jeho tři děti,“ uvádí historik z archiv-
ních pramenů. 

Po této události byl v místě brodu 
postaven čtyřobloukový kamenný 
most, který je již vyobrazen na zmiňo-
vané vedutě z roku 1728. 

V té době Josef Ignác rytíř z Hoff -
eru připravoval dějiny Moravy a  od 
každého města a panství požadoval 
podklady. Město Žďár a klášter mu 
dodaly 100stránkový materiál, včetně 
vedut kláštera a města.  A právě ty jsou   
dokladem první existence kamenného 
mostu na dnešní Žižkově ulici.

„Most byl přestavěn  v roce 1839, doslo-
va se píše o postavení, ale za  tuhých mra-
zů v roce 1929 popraskaly jeho klenby  a 
celý most musel dolů,“ uvádí Lopaur. 

Radnice na stejném místě v roce 

1930 nechala postavit most železo-
betonový, s rovnou mostovkou. Jeho 
zvláštností  byl oblouk s osvětlením, 
což dělalo dojem brány. I  tento most 
byl několikrát opravován. Jeho sta-
ré zbytky již naprosto zmizely  v roce 
2006, při celkové přestavbě mostu v 
režii Ředitelství silnic a dálnic Jihlava. 

Lokalita má ještě jednu zajímavost. 
Domkům za vodou se říkalo „ve Štá-
nu“, nebo „Štány“, asi od německého 
označení skály, nebo menších  lomů 
situovaných po obou stranách řeky, 
např. na úpatí Ptáčkova kopce. Tam 
dnes stojí městský úřad a začíná sídliš-
tě Stalingrad. V roce 1894 dostala ulice 
k dnešnímu kinu  ofi ciální název Žiž-
kova, ale staří Žďáráci stále říkají „ve 
Štánu“. 

Kdo mohl po 
mostech přejíždět

Přes starý čtyřobloukový most prý v 
době válek o rakouské dědictví, mezi 
Marií Terezií a sousedním Pruskem, 
Bavorskem, Saskem a Francií (1740 až 
1745), připochodovaly od  Borové sas-
ké jednotky generála Polastrona a fran-
couzské jednotky generála Rochaua.

„Dokonce se ve Žďáře měla odehrát šar-
vátka mezi rakouskými husary poručíka 
Zichyho a výše uvedenými Sasy a Fran-
couzi.  Snad byli i mrtví.  Zbytek rakous-
ké jednotky se stáhl do lesů za Žďár. 

Z osobností mohl přes kamenný most 
teoreticky přecházet od Přibyslavi Karel 
Havlíček Borovský, ale je to jen spekula-
ce,“ upozorňuje historik.

Přes prvorepublikový  most  9. 
května 1945 ustupovala německá 
armáda, která z dolního začátku Žiž-
kovy ulice vedla palbu proti Podska-
lí.  Tehdy vyhořely čtyři domky, situ-
ované pod tvrzí.


