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Germánská spona ze 3. století 
či byzantské mince ze 6.stol. 
To jsou nálezy z prastarého 
místa s názvem Černý les. Prá-
vě s územím za Zelenou horou 
jsou překvapivě spojeny nej-
starší stopy přítomnosti člově-
ka u nás ve Žďáře.
� Lenka Kopčáková

 
Kvůli současnému pandemickému 

opatření nemůžeme mnoho cesto-
vat. Vydejme se tedy na dobrodruž-
nou procházku po významných, a 
přesto mnohdy neznámých či zapo-
menutých místech našeho města. 
Tentokrát míříme do katastru Zá-
mek Žďár. Po cestě z centra míjíme 
nenápadné důkazy života našich 
předků, které si příroda pomalu bere 
zpět. 

O minulosti Žďáru vypovídají staré 
místní a pomístní názvy. Většinou už 
žijí jen na starých mapách a ve světě 
muzejníků. Ale za našich prababiček 
to bývaly běžné orientační body. 

A tak se cestou ke Klášteru nechme 
provést městským historikem Milo-
slavem Lopaurem, autorem známých 
Uličníků města. 

Místní a pomístní názvy
Historik dnes na úvod vysvětluje, 

že v průběhu 18. a 19. století byly 
vytvářeny katastry obcí. Jejich hra-
nice byly definovány v rámci vzniku 
stabilního katastru po roce 1830..

Každý katastr byl rozdělen do tzv. 
tratí, které nesly své názvy. 

Tratě se členily ještě na menší úze-
mí – staré tratě a pozemky, z nichž 
některé měly pomístní názvy. Ty se 
vztahovaly k lesům, k vodním plo-
chám, terénním zvláštnostem a 
význačným objektům v terénu. Pak 
tu máme názvy jednotlivých pozem-
ků, jako jsou louky či pole. 

Co byly tratě
Trať (soubor pozemků) bývala 

vymezeným územím ve středově-
kém trojpolním hospodaření, v celé 
trati byl systém jednotný. Prvním 
rokem byl dle historika na podzim 
zaset „ozim“, druhým rokem byl na 
jaře zaset „jař“ a třetí rok pole odpo-
čívalo v „úhoru“, většinou jako pas-
tva pro dobytek. Na podzim třetího 
roku se zasel ozim a začal nový tříle-
tý cyklus. 

V katastru Zámek Žďár patřilo 
území o rozloze 400 hektarů zámec-
kému velkostatku. V panském šafář-
ském dvoře (Nový dvůr resp. Lyra) 
sídlil purkrabský úřad, který určoval 
celou hospodářskou strategii.

„Zemědělské pozemky podléhaly plá-
novanému obhospodařování do konce 
18. století. Pak nový střídavý systém 
odboural lada a úhory, takže dělení na 
trati už nemělo valný smysl,“ vysvět-
luje historik s tím, že funkci úho-
rů nahradilo lepší hnojení, kultiva-
ce půdy a skladba plodin v osevním 
postupu včetně brambor a pícnin. 

Bouchalka
Když se vydáme po cyklostezce 

z města směrem k dnešnímu Žďáru 
2, po pravé straně míjíme sportovní 
areál Bouchalky. 

Ve starších pramenech je ovšem 
název ta - Bouchalka. Byla to panská 
louka rozložená podél řeky, a nejspíš 
nesla jméno svého majitele. 

„Člověka jménem Bouchal máme ve 
Žďáře doloženého v 16. století. V místě 
mezi dnešním hotelem Jehla a Libušín-
skou ulicí stával Prostřední mlýn, kde 
Bouchal před pěti staletími žil,“ uvádí 
Miloslav Lopaur. 

U Staré hráze
Ještě než vstoupíme na dřevěný 

most, povšimněme si vpravo nad 
policejním hřištěm zarostlé vyvýše-
niny. Už v Josefínském katastru z r. 
1785 se nazývá U staré hráze. 

„Připomíná asi nějakou katastrofu, 
patrně povodeň z roku 1714. Hráz 
rybníka byla dosti velká a lze sou-
dit, že vodní dílo pokračovalo i vlevo 
od stezky, kde je naproti Staré hrázi 
vidět v poli zelený dolík,“ připouští 
historik. Hypoteticky by mohlo jít 
o rybník Bezmerky, jehož název se 
před povodní v lokalitě vyskytoval.

Na chmelnici
Kousek od Staré hráze vidíme 

v Josefínském katastru název U 
papírny. Dnes již neexistuje. Papírna 
tu bývala v letech 1653-1851 a též ji 
velká povodeň značně zasáhla. Na 
začátku 20. století objekt přestavěl 
na pilu stavitel Josef Křelina, a dnes 
tu je Obchodní dům Kinský. 

Zajímavostí dle historika je fakt, že 
v území mezi dnešní hlavní silnicí k 
Tokozu a ulicí Purkyňova se ještě do 
poloviny 19. století s úspěchem pěs-
toval chmel. 

Plocha mezi parkovištěm a sklady 
OD Kinský nesla název Na chmelni-
ci. „Chmelu se zde dařilo a o téměř tří-
hektarovou chmelnici se starali zahrad-
níci. Zápis z r. 1827 mluví o 10 tisících 
tyčí. Místo Na chmelnici je znázorněno 

ještě v prvním vojenském mapování. 
z r. 1781,“ informuje.

S nadsázkou historie lze říci, že 
zákazníci nynější prodejny zprvu 
projdou chmelnicí, aby vstoupili do 
papírny. 

Starý a Nový dvůr
S názvem Starý dvůr máme dnes 

spojenou jízdárnu na kopci, v dohle-
du sochy Mamlase. Ale právě zde 
možná již ve 13. století býval ovčín 
nebo také dvorec, který mohl hostit 
šlechtice.

Označení Starý dvůr se objevilo až 
začátkem 17. století.

Klášterní hospodářství tehdy pře-
cházelo na rostlinnou výrobu a 
nového panského poplužního dvora 
bylo třeba.

V souvislosti s výstavbou Nové-
ho dvora byl předchozí šafářský sta-
tek označen jako Starý dvůr. Ale zda 
tu již stál a dočkal se jen přístavby, 
nebo Starý dvůr býval na pivovar-

ském nádvoří kláštera, to už nevíme.
Autorem Nového dvora mohl být 

architekt Santini a půdorys členi-
tého objektu připomíná lyru, sym-
bol harmonie a řádu. Název statku 
„Lyra“ se ale dle historika uchytil až 
ze 20. století. 

Nevolníci do poplužního Nové-
ho dvora docházeli zpracovávat obi-
lí. „Po sklizni trvalo až čtyři měsíce, 
než se vše vymlátilo. Velké množství 
robotnické práce si také vzalo samot-
né obhospodařování půdy,“ podotýká 
znalec místní historie. 

Žabinec a Staré doliny
V prostoru mezi Lyrou a dnešním 

Starým dvorem se uchovaly dva sta-
ré názvy, snad ještě ze 16. století, 
rybníček Žabinec a háj Dubina. 

Pokud stojíme nad dvorem Lyra, 
spatříme vlevo dodnes patrnou pus-
tinu. Říká se jí Staré doliny. 

 (Pokračování na str. 14)

Procházka po stopách místních názvů

PLÁN cesty s vyznačením zajímavých míst: 1. Chmelnice, 2. Dvorská ul., 3. Starý dvůr, 4. k Salvátoru a jezírku Vápenice, 5. 
Švarcava, 6. Studánky u Černého lesa (dnes hřbitov). Zdroj: Geoprohlížeč,ags.cuzk.cz

PRŮVODCEM nám je městský historik Miloslav Lopaur.


