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Procházka po stopách místních názvů
(Dokončení ze str. 12)

Kopřivami zarostlé hliniště je dle 
Lopaura pozůstatkem lomu. Mohla 
se tu těžit hrnčířská hlína, ale i lámat 
mramor. Celý prostor od Lyry smě-
rem k Roudnému lesu (v Dolinkách 
za Stalingradem) je pasáží vápenek i 
větších lomů.

Pomístní název U Starého města 
patří nejkrajnějším pozemkům obrá-
ceným k Městu Žďáru, ale stále ještě 
na území Zámku Žďáru. Klášterský 
zábor vymezovaly v 17. století hra-
niční kameny. 

Hájovna a Katovský dům 
Když se ulicí Dvorskou vydáme od 

Lyry k dnešní jízdárně, na samotě 
vpravo stojí hájovna. Do začátku 19. 
stol. tu byla tírna lnu a bělidlo. Stojí 
v místě zvaném Za Převorským ryb-
níkem. Na loukách ve směru k Sal-
vátoru se bělilo plátno, proto název 
Bělidlo. 

V ulici Dvorská šikmo naproti Lyře 
stojí v uliční řadě prastaré stavení, 
doslova na spadnutí. Ve štítě verše o 
kolébce a rakvi...Říká se mu Katov-
ský dům. Někdy se podle něho ulice 
Dvorská nazývala Katovská či Katic-
ká.

„Název domu je pro nás záha-
da. Nenašli jsme důkaz, že by tam 
kdy nějaký kat bydlel. Žďár nemá 
doloženého svého kata. Když bylo tře-
ba, povolali kata novoměstského. Je ale 
možné, že katovskou funkci vykoná-
val ras. Víme, že v 18. století žil v obci 
ras jménem Oberreiter, který patřil do 
skupiny tzv. snížených lidí,“ vysvětluje 
historik. Později v Katovském domě 
bydlelo několik generací rodiny 
zedníka Kadlece, který štíty domu 
vyzdobil štukovými nápisy. Pro his-
toriky je stavení cenné pro svoji 
původní podobu. 

Švarcava 
Zajímavý název, též ztracený 

v zapomnění, zněl Švarcava. 
Po levé straně Dvorské ulice stá-

vala kdysi u rybníka Bránského sku-
pina dřevěných domů, asi z počátku 
18. století. „Jejich velmi starý název 
Švarcava je hydronymum, čili pojme-
nování dle vodního toku. Tekl tudy 
Černý potůček,“ říká historik. Černý 
je německy schwarzer. Dnes už je 
v místě nová zástavba.

Pilský rybník i les
Dnešní Tálský mlýn býval kdy-

si Pilským mlýnem a panská pila tu 
byla ještě dřív než mlýn. „Tálští hos-
podařili na Pilském mlýně od r. 1753. 
Předtím měla pila a mlýn každý zvlášť 
svého uživatele, ale Tálští oba provozy 
spojili v jeden celek,“ říká Lopaur. Ke 
klášteru krom Pilského rybníka pat-
řil i rozlehlý Pilský les. Tyto názvy 
doložené v 17. století jsou odvozeny 
od klášterní pily.

Kačina a Na Táborce
Jihozápadně od Pilského mlýna se 

na kopci Kačina rozkládaly pastviny, 
po roce 1920 byl vysázen obecní les. 
Dostal název Na Kačině. 

Na okraji lesa za Dvorskou uli-
cí se třpytil nebeský rybník Jordá-
nek s velmi starým názvem. Napáje-
la jej dešťová voda a malé pramínky 

a sloužil k chovu malých kaprů (do 
věku tří let). Velmi starým názvem 
je i Táborka (nebo Na Táborce). 
V Josefínském katastru značí louku 
a pole. Ve středověku nebo raném 
novověku tu mohl sice stát i nějaký 
vojenský tábor, ale mnohem prav-
děpodobnější je pojmenování podle 
člověka jména Tábor.

Poutě k Salvátoru
K Salvátoru je název tratě z 18. 

století. Legendami opředený kopec 
Salvátor (630,7 m) býval poutním 
místem ke sv. Salvatorovi, Spasiteli 

světa. „Ještě začátkem 20. století se zde 
vždy 6. srpna (na sv. Proměnění Páně) 
konávaly poutě s trhem a tanečními 
zábavami. Cílem poutí k Salvatoru 
byla např. ochrana před suchem,“ uvá-
dí historik. 

Pod kopcem se křižovaly důležité 
cesty od kláštera a Starého dvora, 
k Hynkovci či na Velkou Loseni-
ci. Vyvěrá tu i studánka Salvatorka, 
dodnes nejchutnější pramen.

Dojdeme odtud i k jezírku Vápe-
nice, je vlastně zatopeným lomem, 
kde se těžil do začátku 20. století 
mramor. Hluboké jezero, které nel-

ze odčerpat, je opředeno legendami. 
Voda je prý zelená jako šaty utope-
ných milenců, Bohunky a myslivec-
kého mládence Petra. Měly tu žít 
obří ryby a raci. Svého času lidé cho-
dívali k jezírku na zvláštní kvítí. 

Zaniklé Milíkovice
Na hranici žďárského a polničské-

ho katastru kdysi žila středověká 
vesnička Milíkovice. Ale již v 15. sto-
letí se uvádí jako zaniklá. Její přítom-
nost dodnes naznačují důležité cesty 
vedoucí sem od Velké Losenice, Pol-
ničky a Žďáru. 

Starým Klášterákům je povědomý 
název Ploviny. Značí místo u hranice 
katastrů Zámku a Stržanova. Bývala 
to trať u Božích muk. 

Poblíž zemské hranice ji narušila 
nová silnice, která se napojovala na 
státní silnici v Českém království. 

Na trasu žďársko-libické stezky ve 
středověku navazovala cesta z kláš-
tera přímo na Polničku. V místě 
rozdvojení stávala Boží muka ze 17. 
století. Patřila mezi nejstarší sakrál-
ní památky v katastru. Někdo je zci-
zil. Podle tohoto objektu se jmeno-
vala celá trať mezi silnicí a Zelenou 
horou – U božích muk.

Prastarý Černý les
Dnešní procházku můžeme hrdě 

ukončit návštěvou naší památky 
UNESCO. Na dohled ze zelenohor-
ského kopce máme místo s důkazy o 
nejstarším osídlení a přítomnosti člo-
věka u nás ve Žďáře. 

Kdybychom si dle historika Milo-
slava Lopaura měli z dnešní procház-
ky vybrat úplně nejstarší pojmeno-
vání, pak je to Černý les. S ním jsou 
spojeny nálezy prastarých předmě-
tů. „Kolem roku 1910 tu byly objeveny 
byzantské mince ze 6. století a místní 
nadšenec Jiří Spurný tu před lety nalezl 
germánskou sponu ze 3. století,“ uvádí 
muzejník. Jak dodává, spona je před-
mětem zkoumání v Archeologickém 
ústavu v Brně. O byzantských min-
cích publikoval začátkem 20. stol. 
Bedřich Drož ve Žďárském obzoru, 
kam se poděly, to se dnes již neví. 

Dle znalců historie právě přes Čer-
ný les v prostoru od Stržanova smě-
rem k Vysokému a dál vedla kdysi 
Libětická stezka. Odbočka směřovala 
na Starý Žďár. 

„Název Černý může znamenat starý 
a hodnotný les nebo les jedlový,“ podo-
týká Lopaur. Mnozí ještě pamatují, že 
v místě hřbitova pod Zelenou horou 
bývala louka se zastřešenými studán-
kami. „Kdysi odtud byla voda čerpána 
přes Konventský rybník pro zámek a 
pivovar,“ říká historik.

Dodává, že louka byla součástí tra-
tě Na Zelené hoře, stejně jako kopec, 
kde od roku 1722 stojí kostel sv. Jana 
Nepomuckého. Do té doby mohl být 
kopec (někdy zvaný Strmá hora) sou-
částí Černého lesa nebo také pastvi-
nou ovcí. 

Název Zelená hora souvisí až se 
založením poutního kostela. Evoku-
je vzpomínku na zakladatele zdejšího 
kláštera. V polovině 13. století přišli 
do Žďáru cisterciáčtí mniši ze zápa-
dočeského Nepomuku. I tam ma-
jí kult sv. Jana Nepomuckého a svoji 
Zelenou horu opředenou legendami.

STARÁ hráz je pozůstatkem středověkého rybníka. Vzala jej nejspíš velká voda 
v r. 1714.

POHLED na Zelenou horu přes Bránský rybník. Za ní rostl hluboký Černý les i 
se svým tajemstvím.

KATOVSKÝ dům ve Dvorské ul. v r. 1892 přestavěl zedník Jan Kadlec. Ze štuko-
vých nápisů ve východním štítě lze rozluštit jen úlomky: „...PRVNI DUM MUJ 
BYLA KOLIBKA DREVENA DRUHI BUDE RAKV PRKENA“.
 Snímky: Lenka Kopčáková


