
STRANA 10 Publicistika ŽN - DUBEN 2021

S heraldickým detektivem po Žďársku
� Naše vědomostní hra
Myslíte, že znáte dobře obce v okolí Žďáru nad Sázavou? Můžete 

si to vyzkoušet v naší zábavné hře. Správný název obce připojte 
k jednomu ze čtyř erbů s popisy obcí. 

Vždy najdete alespoň jednu nápovědu, takže zbystřete pozor-
nost. Zda jste tipovali správně, se můžete přesvědčit na str. 15. 
Na email (nzr.redakce@centrum.cz) nám můžete napsat, jak jste byli 
úspěšní.

Stříbrný beran ve skoku
(Tajná obec č. 1)
V kulaté pečeti obce z roku 1667 je beran ve skoku, 

odkazující na zdejší dlouhou tradici chovu ovcí na roz-
lehlých loukách. 

Novodobý znak a prapor má obec schválený PS Par-
lamentu ČR od roku 1999. V zeleném štítě je ve skoku 
stříbrný beran se zlatou zbrojí. 

Při zakládání cisterciáckého klášte-
ra v roce 1252 byli původními oby-
vateli této obce nejspíš kolonisté z 
Počátek na Chotěbořsku. To může 
naznačovat původ názvu obce. Jiný 
zdroj zase vidí název ve vyvěrají-
cích počátcích potoků. Díky bývalé 
zemské hranici leží většina katastru 
obce na Moravě a jen malá část je v 
Čechách. 

Obec se nachází v mělké úžlabině 
na úpatí kopce Kříbku. Tehdy před 
770 lety ale byla zdejší oblast porost-
lá pralesem a močálovitými plani-
nami. Dle kronikářů kvůli vlhkosti 
nemohla být stará stavení ani pod-
sklepena, vodu nebylo kam odvést. 

Kdysi v katastru stávala hájovna od 

Zlato značí zlatou éru
(Tajná obec č. 2)
Ve znaku obce jsou dva zlaté atributy připomínají-

cí „zlatou éru“ zdejších železáren. Zlaté kladivo značí 
hornictví a železárnu slavnou v celé rakousko-uherské 
monarchii. Zlatá je i polnice, coby symbol bývalých 
strážců krajiny.

Šikmo středem erbu vede na bílém pásu modrá ostrev 
o čtyřech sucích. Symbolizuje mýcení pralesa i řeku Sázavu, protékající stře-
dem obce. Po řece i přítocích se plavilo dřevo.

Nenápadný kvítek v levém horním rohu je sedmikvítek evropský - regionál-
ně ohrožený druh. Právě zde se ale vyskytuje hojně.

Autorem novodobého znaku je Miloš Sláma, obci byl předán v roce 2002. 

O původu názvu obce není dodnes 
jasno. Může pocházet z názvu pro 
soubor polí obdělaných, či jako 
zdrobnělina slova polná - strážná 
tvrz. Ta na zdejším kopci stávala už 
ve 13. století. Obec se tedy může 
jmenovat i dle hudebního nástroje 
obránců na této tvrzi.

Založení obce souvisí s cisterciác-
kým klášterem.

V 18. a 19. století zde byla největší 
železárna v Čechách. Vyráběla vodo-
vodní roury i pro Vídeň a válcovny 
dodávaly koleje pro celou střední 
Evropu.  V roce 1845 získala železár-
na zlatou medaili na průmyslové 
výstavě ve Vídni. Dodnes slavnou 
tradici připomíná každoroční pouťo-
vý hod kolejnicí, odlitou v roce 1837 
ve zdejších hutích.

Svatojakubská mušle ve znaku
(Tajná obec č. 3)
Ve znaku obce je hřebenatka, atribut sv. Jakuba Větší-

ho (Staršího), patrona horníků. Svatojakubská mušle je 
i symbolem zachráněných lidí. Stará pečeť obce použí-
vaná v 19. století nesla vyobrazení postavy světce. 

Mušle ve zdejším znaku je červeno-stříbrně polcená a 
je umístěna ve stříbrno-modře polceném štítě. 

Znak nese další symboliky. Počet dvou znakových polí 
vystihuje počet místních částí. Barevné řešení (stříbr-
ná, červená, modrá) je kombinací českých a moravských barev a symbolizuje 
polohu obce na česko-moravském pomezí. Autorem novodobého znaku je 
Jan Tejkal a obci byl oficiálně udělen v roce 2003.

Obec byla založena ve 12. století, 
první písemná zmínka o ní je z roku 
1352. Ani zde není původ názvu jed-
noznačný.

Může připomínat potok, který 
býval životním prostorem jisté taž-
né ryby. Obec se ale může stejně 
tak dobře jmenovat dle největšího 
evropského zástupce čeledi jeleno-
vitých. Jeho jméno zní podobně jak 
ona ryba.

Za dob Přemyslovců sem přicháze-
li horníci z Durynska a Horního Sas-
ka. Přímo zde se těžilo stříbro a na 
nedalekém kopci Peperek zase želez-
ná ruda. V obci stojí vzácný hornic-
ký kostelík svatého Jakuba Většího 
(Staršího) ze 12. století.  Nedaleko 
obce jsou místa s podivnými názvy 

jako Konec světa, Čertův kámen a 
sad Bambouch.

ZVONIČKA v části Výpustek.  
 Zdroj: fotogalerie obce

Sídlo u vyvěrajících toků

„Černého lesa“. Místu se také říkáva-
lo ve Zmrzlém revíru, poněvadž zde 
kterýsi hajný zmrzl.

OJEDINĚLÁ pouťová tradice připo-
míná slavnou huť.

 Zdroj: fotogalerie obce

Na paměť házejí kolejnicí 

KOSTEL svatého Jakuba Většího. 
 Zdroj: Wikipedie

Půl stříbrného kozla z pověsti
(Tajná obec č. 4)
Znak obce tvoří zeleno-stříbrně polcený štít, vpravo 

půl stříbrného kozla s černou zbrojí, v horní části levé-
ho pole tři černá břevna jako připomínka rodu pánů z 
Kunštátu.

Stejně je proveden i prapor obce. Autorem je místní 
občan Jaroslav Homolka. Schválené symboly byly obci 
uděleny v roce 1997.

O kozlu ve znaku vypráví pověst. Je z dob, kdy mniši 
z kláštera chodívali po kraji vybírat desátek. Mezi nimi i otec Ambrož, kte-
rý za patřičný poplatek poskytl umírajícím poslední pomazání, a tak hříšníky 
vyrval ďáblovi z osidel. 

Jedna umírající žena odkázala mnichům jediný svůj majetek, kozla. A oni, 
že si jej vyzvednou až cestou zpět. Ďábla rozvzteklilo, že mu mniši takto kazí 
plány a osvobozují duše. Když odpočívali u lesa, proměnil se v kozla s obrov-
skými rohy a důkladně jim namlel a všechny potraviny, které cestou vybrali, 
jim rozdupal. 

Mniši dorazili do vesnice s prázdnou. U rychty na ně čekal uvázaný kozel. 
Ten pravý. Posměch je pak provázel až do kláštera. Když v roce 1667 udělo-
vala žďárská vrchnost rychtářům pečeti, tak v této vsi obdrželi polovinu vzty-
čeného kozla s mohutnými rohy.

PRINC Albrecht Pruský. 
 Zdroj: Wikipedie

Nocoval tu princ Albrecht
Poslední dnes hledaná obec patří k vůbec 

nejstarším v kraji. Jak vznikl její název, 
nevíme. Snad od způsobu chytání tehdy 
škodných vlků do prohlubní.

Když v roce 1252 na samé hranici Čech 
a Moravy zakládal Boček z Obřan cister-
ciácký klášter, už tu tato osada dávno žila. 
Obec leží pod vrcholem Vejdochem (661 
m n. m.).

Ve válce Rakouska s Pruskem zdejší faru 
v létě 1866 zabral štáb pruské armády 
v čele s princem Albrechtem.

Za svůj rozkvět je obec vděčná faráři Vác-
lavu Bezděkovi. V letech 1878–1890 zave-
dl bramborářství, založil i ovocnou školku 
pro zkvalitnění zahrad na Žďársku a založil 
v obci i  sbor dobrovolných hasičů.

Hornický kostelík je vzácný


